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Terms and Conditions
These terms and conditions (“Terms and Conditions”) govern the
relationship between Commercial Bank International PSC (“the Bank”) and
the Customer in relation to the Card.

1. Definitions
“Account” shall depending on the context used, mean any account of a
Customer with the Bank including a Card Account, Target Account, savings
account, current account, fixed deposit account or a loan/overdraft account.
“ATM” means an automated teller machine or device whether belonging to
the Bank or other participating banks or financial institutions nominated
from time to time by the Bank, which accepts the Card. This term shall also
include any machine which accepts payment to the Card.
“Application” shall mean an application for a credit card by the Customer
to the Bank through various modes of applying, including but not limited to
duly signed and filled physical card application form, tele-application (over a
recorded phone line) or electronic medium (Internet/email).
“Bank” means Commercial Bank International P.S.C., its successor(s) and/
or assignee(s).
“Balance Transfer” means a Transaction to be made by the Bank, at the
request of the Customer, vide which the Bank will be transferring an amount
by way of debiting the Card Account to another bank or financial institution
for the purpose of settling an outstanding debit balance on a credit card held
by the Customer.
“Card” means, as appropriate, a credit card issued by the Bank to the
Cardholder which bears the logo of MasterCard, Visa or any other card
scheme. The term “Card” refers to the Primary and the Supplementary Card
as the context may require.
“Card Account” means the account opened by the Bank for the purpose of
recording all credits and debits Transactions made by the Cardholder, if any,
using the Card.
“Card Balance” means the balance amount in the Card Account which
represents the total amounts of Transactions made using the Card in addition
to the amount of Charges and the amount of payments made thereto.
“Cardholder” shall mean and include the Customer and/or Supplementary
Cardholder(s) as the context may require.
“Cash Advance” means a Transaction involving the withdrawal of any
amount of money in any currency from an ATM using the Card.
“Cash Advance Fees” means the fees charged or to be charged by the Bank
to the Card Account each Transaction involving Cash Advance.
“Charges” means amounts chargeable by the Bank and payable by the
Cardholder in connection with the Card including without limitation all
Transactions related fees, accrued interests and finance charges, cost and
expenses (including legal costs and disbursements), which will be debited to
the Card Account and form part of the Card Balance.
“CT Facility” means Cash Transfer, a facility which may be offered by the
Bank for transferring cash out of the available Credit Limit to a personal
account of the Customer held with the Bank, to be repaid on monthly basis.
“Credit Limit” means the maximum amount available for the Cardholder
and the Supplementary Card Cardholders, if any, for Transactions as notified
by the Bank to the Customer held with the Bank, from time to time.

“Customer” means the person who applied to the Bank to avail credit
facilities through the Card and whose Card Account is established under his
name.
“EPP” means Easy Payment Plan, a facility that may be offered by the
Bank for the repayment of the amount due in connection with certain
Transactions made by the Cardholders.
“Guarantee” means an undertaking or bond to be issued by a third party, in
a form acceptable to the Bank, for the purpose of securing the Outstanding
Liability.
“Merchant” means any person supplying goods and/or services who accepts
the Card as a mode of payment or reservation.
“Minimum Payment Due” means the minimum amount of Outstanding
Liability set out by the Bank each month which, if paid by the Payment Due
Date, will avoid any late payment fees as set out in the Schedule of Charges.
“Month” means calendar month according to the Gregorian calendar.
“Outstanding Liability” means the amount of Card Balance which
represents the total debits remaining unsettled and payable to the Bank by
the Customer.
“Payment Due Date” means the date set out in the Statement of Account,
on which the Customer is required to pay to the Bank the Outstanding
Liability or any part thereof but not less than the Minimum Payment Due.
“PIN” means the Personal Identification Number associated with the Card
which enables the Cardholder to use the Card at an ATM or at a POS, if
applicable.
“POS” means point of sale terminal or any other device through which
Transactions may be made.
“Primary Card” means the Card issued by the Bank to the Customer.
“Purchase” means a Transaction other than a Cash Advance.
“Schedule of Charges” means the schedule setting out the applicable
Charges in respect of the Card and the Transactions. The Schedule of Charges
will be provided by the Bank and may be amended from time to time.
“Securities” means either the Security Deposit or the Guarantee.
“Security Deposit” means the amount in cash placed with the Bank as
specified by the Bank to secure the Outstanding Liability.
“Statement of Account” means a periodic statement showing details of the
Transactions made using the Card together with the Outstanding Liability,
the Minimum Payment Due, Charges and the Payment Due Date.
“Supplementary Card” means a Card issued by the Bank to a person
nominated by the Customer and at his request.
“Supplementary Cardholder” means the person who has been issued a
Supplementary Card.
“Terms And Conditions” shall mean the Terms and Conditions as contained
herein and any amendments thereto and/or as agreed by the Customer vide/
through the Application and/ or such Terms and Conditions as may be issued
or intimated by the Bank from time to time.
“Transaction” means the transaction of purchasing of goods and/or
services including but not limited to transaction of acquiring benefits and/
or making reservations, whether or not utilized by the Cardholder. The term
“Transaction” shall also include Balance Transfers, Cash Advances, or any

transaction involving the use of the Card or the Card numbers or the PIN in
any other manner irrespective whether or not the Card is physically present
or through telephone, facsimile or web communications and regardless of
whether or not a sale slip or other similar voucher is signed by the Cardholder.
Words used in these Terms and Conditions denoting the masculine gender
shall include the feminine gender and words denoting the singular shall
include the plural and vice versa.
Words implying person shall include an individual person, sole proprietor,
individual partnership firm, company, corporation or other natural or legal
entity whatsoever.
The headings to the clauses herein shall not be taken into consideration on
the interpretation or instruction of these Terms and Conditions.

2. The Card
2.1

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

2.2

The Customer may collect the Card or request to have the card
sent by post or courier at his sole risk to the address which
he provided to the Bank. The Supplementary Card(s) will be
delivered as instructed by the Customer and at his own risk.

2.3

Upon receipt of the Card, the Cardholder must sign on the back
of the Card immediately. The signature, activation or the use of
the Card shall constitute sufficient evidence for the Bank that
the Cardholder is agreeing to these Terms and Conditions. If the
Cardholder does not agree with these Terms and Conditions,
the Cardholder shall not use or activate the Card and shall
immediately return the same to the Bank for cancellation; in such
event the provisions of Clause 11 hereof shall apply.

2.4

The Card is not transferable and will be used exclusively by the
Cardholder. The Cardholder shall not, under any circumstances
whatsoever, allow the usage of the Card or the PIN by any other
person. The Cardholder shall not pledge the Card as security for
any purpose whatsoever.

2.5

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

3. Use of the Card
3.1

The Card may be used for Transactions: (a) within the Credit
Limit notified by the Bank to the Cardholder, and (b) until the last
day of the expiry month embossed on its face.

3.2

If the Cardholder misplaces or damages his Card, or if the
Customer requests in writing for renewal, replacement or
additional Card, the Bank may at its discretion, but without
obligation, issue the newly requested Card.

3.3

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

3.4

Irrespective of whether or not the Credit Limit is exhausted, the
Customer acknowledges and agrees that the Bank may at any
time, without any obligation to provide reason, suspend, cancel,
restrict the use of the Card, refuse to authorize any Transaction
and claim the entire Outstanding Liability on demand.

3.5

The Customer acknowledges and agrees that the Bank shall debit
the Card Account with the amounts of Transactions, Charges

and any other liabilities incurred by the Cardholder and any
loss incurred by the Bank arising from the use of the Card. The
Customer hereby agrees to pay the Bank all amounts so debited
whether or not a Purchase or Cash Advance voucher is signed by
a Cardholder.
3.6

The Customer shall at all times remain liable for any Transaction
made by the use of the Card. The Customer agrees that the Bank
records in respect of any Transactions will be conclusive and
binding evidence on the Customer, in the absence of any manifest
error.

4. Cash Advance
4.1

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

a)

Presenting the Card at any branch of the Bank or of any member
institution of MasterCard / Visa together with evidence of his
identity and signing the necessary transaction record.

b)

Using the Card at any ATM of the Bank or of any ATM of other
bank or institution which accepts cards bearing MasterCard
Worldwide or VISA International logos or those of which with
whom the Bank has an agreement, in which case the amount of
Cash Advance available to the Cardholder will be subject to the
applicable daily withdrawal limit of the ATM.

c)

Using the PIN (provided by the Bank or otherwise set up by
the Cardholder) in conjunction with the Card when effecting a
transaction at an ATM.

4.2

The Cardholder shall under no circumstances whatsoever
disclose the PIN to any other person.

4.3

The Bank’s record of any transaction effected by the Cardholder
or Supplementary Cardholder in conjunction with a PIN shall
be binding on the Customer as to its consequence. The amount
stated on the ATM screen or printed ATM transaction slip shall
not be taken as a conclusive statement of the Cardholder’s
liability.

4.4

The Customer agrees to pay Cash Advance Fees and such other
applicable finance charges (as per the Schedule of Charges) in
respect of each Cash Advance Transaction made using the Card.
The Customer agrees that a finance charge shall be levied on each
Cash Advance from date of such Cash Advance Transaction is
made until its full repayment.

5. Transactions
5.1

The Cardholder may use the Card at any POS, ATM or online
facility to make Transactions subject to availability of sufficient
Credit Limit and as may be authorized by the Bank at its absolute
discretion.

5.2

The Cardholder may be required to physically present the Card
and apply the PIN whenever applicable in order to complete a
Transaction.

5.3

The Cardholder shall under no circumstances whatsoever
disclose the PIN to any other person including the Merchant or
any of its employees.

5.4

Use of the Card will be subject to a daily limit on total expenditure

– if applicable - as maybe notified by the Bank from time to time.
5.5

The Customer shall not make any Transaction(s) which would
exceed the Credit Limit unless prior approval in writing is obtained
from the Bank. Any Transaction(s) which if made, without prior
arrangement with the Bank, would exceed the Credit Limit will
not be subject to the Minimum Payment Due and the amount of
such Transaction shall be paid in full. In addition, an over limit
fee as set out in the Schedule of Charges shall apply.

5.6

The Customer agrees to pay interest in relation to each amount
of Transaction from its posting date until full payment. The
applicable interest shall be at the rate set out in the Schedule of
Charges. Notwithstanding, if full repayment is made before end
of the grace period set out in the Statement of Account then no
interests will apply.

5.7.

If the Cardholder makes a Transaction in a currency other than
UAE Dirham, the Bank shall convert such currency to UAE
Dirham at a rate of exchange determined by the Bank on the date
when the relevant Transaction is debited to the Card Account.

5.8.

The Customer may request for Balance Transfer at any time.
Supplementary Cardholders are not eligible for a Balance
Transfer. Application for Balance Transfer is subject to the
following conditions:

(a)

The Customer’s name on the other bank credit card must be
the same as Customer submitting the request for the Balance
Transfer;

(b)

The Customer must submit the latest statement of account from
other licensed banks and other documents that may be required
by the Bank to process the application for Balance Transfer;

(c)

The Customer shall meet the criteria determined by the Bank at
its sole discretion;

(d)

The Balance Transfer is contingent upon account set-up and
assigned Credit Limit;

(e)

If the information the Customer provides is incomplete, the Bank
will not process the Balance Transfer request;

(f)

Approval of Balance Transfer is at the sole discretion of the Bank.
The Bank may refuse any request for Balance Transfer, in whole
or in part, without assigning any reason whatsoever and shall
have the right to determine the amount to be transferred.

(g)

The Bank will only be able to accept transferring an amount
nominated by the Customer, subject to availability of Credit
Limit. Any remaining balance after completion of the transfer
will be the Customer’s responsibility;

(h)

The Balance Transfer amount will be reflected in the next
Statement of Account and will constitute a part of the
Outstanding Liability. The Balance Transfer amount shall be
subject to Clause 8 (Payments);

(i)

A non-refundable processing fee in respect of Transaction of
Balance Transfer (as set out in the Schedule of Charges) shall
apply;

(j)

If the request for Balance Transfer is approved, then the Bank
shall debit the Card Account and wire transfer the Balance
Transfer amount to the Cardholder or to the relevant bank(s)
assigned by the Cardholder. Balance Transfer will be processed
on a best effort basis from the date the Cardholder’s Application

is approved. Delay may occur in processing Balance Transfers, so
it is vital for the Customer to continue to making payments on
the card(s) until the Cardholder receives confirmation in future
statements that the Balance Transfer amount has been credited.
The Bank will not be responsible for any overdue payments or
interest charges incurred on the cards due to decline or delay
in execution of the Balance Transfer request. Simultaneously,
a sum of money equal to the total Balance Transfer amount
will be reduced from the Credit Limit of the Card and shall not
be available to the Cardholder until the settlement of the said
outstanding balances;
(k)

The Customer acknowledges and agrees that the interest-free
grace period does not apply in relation to Transaction involving
Balance Transfers. Interest at the standard rate applicable shall
be charged on transferred amounts from the date the amount gets
debited to the Card.

6. Cash Transfer (CT Facility)
6.1

Cash Transfer (CT Facility) is offered exclusively to the Primary
Cardholder.

6.2

The purpose of the CT Facility is to enable the Cardholder to avail
a cash amount using the Credit Limit available on his/her Credit
Card and repaying the amount in equated monthly installments
in accordance with the Terms and Conditions.

6.3

The CT Facility is not a benefit associated automatically with the
Card; the Bank may offer the CT Facility only when the Customer
meets the criteria determined by the Bank from time to time.

6.4

At the request of the Customer, the Bank may, at its sole
discretion and subject to the available Credit Limit, grant a CT
Facility. The Bank is entitled to decline granting a CT Facility to
the Cardholder without specifying reason for refusal. The Bank
may without a prior notice to the Customer cancel any available
CT Facility or amend its terms.

6.5

Unless determined otherwise by the Bank, the CT Facility may be
available for an amount not exceeding the available Credit Limit
of the Cardholder.

6.6

The Customer undertakes to repay any availed CT Facility
together with the applicable interests in installments pursuant to
its terms agreed with the Bank.

6.7

The Customer acknowledges that the unpaid amounts of the CT
Facility and all charges, fees and interests accrued thereon shall
be recorded in the Statement of Account and shall be deemed part
of the Outstanding Liability payable pursuant to these Terms and
Conditions.

6.8

The Customer must contact the Bank if he wishes to repay
the total amount of the CT Facility in one lump sum. An early
settlement fee as set out in the Schedule of Charges shall then
apply.

6.9

When a Cardholder avails the CT Facility, the Minimum Payment
Due for the Card Account will be the sum of the CT Facility
monthly installment plus all other outstanding transactions
multiplied by the required payment percentage determined by
the Bank, plus any excess amounts over the Credit Limit and all
past due amounts (if any).

6.10

If the Customer fails to make payment of the monthly installment
under the CT Facility, the CT Facility plan will be cancelled and
all amounts drawn thereunder (including the applicable interests

charges) shall become due and payable. In such event the
Customer agrees that the Bank will charge an interest at a rate
applicable to the Cash Advances to all amounts due as under the
CT Facility.
6.11

The Customer agrees that the Bank’s records (be they electronic,
written or otherwise) pertaining to the CT will be final and
binding and that the Customer shall not deny the validity of the
Transactions made in relation to the CT.

6.12

The Customer agrees that the Cardholder’s usage of the CT
service establishes the Cardholder’s consent to these Terms and
Conditions.

6.13

The Bank reserves the right to terminate the CT service without
prior notice

7. Easy Payment Plan (EPP)
7.1

Easy Payment Plan (EPP) is available only to the Customer.

7.2

The purpose of the EPP is to enable the Customer to convert credit
card purchases into convenient monthly installments plan at
reduced interest rates.

7.3

The EPP is offered to Customers who meet the criteria determined
by the Bank from time to time for this product and to whom the
offer to participate in such product was communicated by the
Bank.

7.4

The Customer shall only be eligible for the EPP if he/she is within
the Bank’s criteria determined in accordance with Clause 7.3
above.

7.5

The Bank shall grant the EPP requested by the Customer at
its sole discretion and reserves the right to refuse to convert a
purchase to EPP without revealing the reasons for such refusal.

7.6

The designated minimum and maximum amount of any EPP shall
be determined by the Bank at its sole discretion. In all cases the
maximum amount will not exceed the Credit Limit.

7.7

The Customer may request to convert any purchase transaction
into EPP provided that the same is within the terms described in
Clause 7.6.

7.8

The Customer agrees to repay the principal amount of the EPP
plus all applicable interest, Charges and fees payable hereunder in
monthly installments over the term of the agreed EPP repayment
period.

7.9

The amount of each EPP monthly installment shall be computed
by dividing the EPP Amount (as defined in Clause 7.11 below) by
the number of months in the term agreed between the Cardholder
and the Bank.

7.10

The EPP monthly installments shall be recorded in the Statement
of Account.

7.11

When a Customer converts a purchase to an EPP, the Minimum
Payment Due for the Card Account will be the sum of the EPP
monthly installment(s) plus all other outstanding Transactions
multiplied by the required payment percentage determined by
the Bank, plus any excess amounts over the Credit Limit and all
past due amounts (if any).

7.12

The Customer must contact the Bank if he wishes to repay the
total amount of the EPP in one lump sum. An early settlement

fee as set out in the Schedule of Charges shall then apply.
7.13

If the Customer fails to make payment of the monthly installment
under the EPP, the EPP will be cancelled and all amounts drawn
thereunder (including the applicable interests charges) shall
become due and payable. In such event the Customer agrees
that the Bank will charge an interest at a rate applicable to all
purchase Transactions.

7.14

The Customer agrees that the Bank’s records (be they electronic,
written or otherwise) pertaining to the EPP will be final and
binding and that the Customer shall not deny the validity of the
Transactions made in relation to the EPP.

7.15

The Customer agrees that the Cardholder’s usage of the EPP
establishes the Cardholder’s consent to these Terms and
Conditions.

7.16

The Bank reserves the right to terminate the EPP without prior
notice

8. Payments
8.1

In consideration of making the Credit Limit available to the
Customer, the Customer agrees, in connection with each
Statement of Account, to pay the following:

(a)

the total value of the Transactions recorded in the Statement of
Account for its respective period;

(b)

the total Outstanding Liability not settled under preceding
Statement of Accounts;

(c)

all Charges applied pursuant to the Schedule of Charges or
otherwise as notified by the Bank; and

(d)

Any other costs and expenses that the Bank may incur or sustain
in connection with the use of the Card or the recovery of the
Outstanding Liability (including the legal fees and expenses).

8.2

Notwithstanding its obligation under 8.1 above, the Customer
may elect to settle the Minimum Payment Due set out in the
Statement of Account or any other higher amount. In such
event the Bank shall levy interest on the unsettled amount
at the rate set out in the Schedule of Charges. However, if the
Minimum Payment Due is not made by the Payment Due Date,
a late payment charge will be levied as set out in the Schedule of
Charges.

8.3

The Customer acknowledges and agrees that the Bank shall be
entitled to debit the Charges set out in the Schedule of Charges
as and when applicable. The Customer acknowledges and agrees
that the Schedule of Charges may be amended by the Bank from
time to time including but not limited to vary the rate or method
of calculation of annual fees,, interests, or any other fees or
charges.

8.4

All payments made to the Card Account shall be applied in the
following order (or such other order of priority or as the Bank may
deem fit):

(a)

interest charged on Cash Advances;

(b)

fees in relation to Cash Advances;

(c)

interest charged on Transactions other than Cash Advances;

(d)

other Charges;

(e)

Card insurance charges and fees (if any);

(f)

amounts due in relation to Balance Transfers, Easy Payment
Plans, Cash Transfers

(g)

amounts corresponding to Transactions made other than Cash
Advances; and

(h)

Cash Advances

8.5

All payments made to the Card Account shall be in the billing
currency of the Statement of Account. Any payments made by
the Cardholder in the billing currency of the Card Account will be
credited to the Card Account only on the date of the Bank’s posting
of the funds (post realization) into the Card Account. Payments
shall only be regarded as having been received by the Bank and
such amounts shall be available for further Transactions by the
Cardholder only after the amounts have been posted by the Bank
into the Card Account.

8.6

Payment may be made by cash or cheques, however, shall not
be deemed made unless the proceeds have been collected and
posted to the Card Account. Without prejudice to the Bank’s
rights at any time to take the appropriate legal action, the Bank
may charge fees for any returned unpaid cheques drawn by the
Customer in full or partial payment of the Outstanding Liability.

8.7

The Customer hereby acknowledges and agrees that the
Outstanding Liability shall become immediately due and
payable if any sums there under, or otherwise any other liability
to the bank in respect of any other banking or non-banking
arrangement, remains unpaid when due. In such event the
provisions of clause 11 hereof shall apply.

8.8

In order to continue making the Credit Limit available, the
Customer acknowledges and agrees that the Bank may require,
at any time and irrespective whether or not such requirement
was made at the time of applying for the Card, that the
Customer draws an undated cheque for the value of the Credit
Limit (“Security Cheque”), pledges Security Deposit or provide
a Guarantee as the Bank may deem appropriate to secure the
Outstanding Liability.

8.9

For the purpose of 8.8 above, the Customer hereby irrevocably
and unconditionally authorizes the Bank to present the Security
Cheque for payment at any time as the Bank may deem
appropriate.

8.10

A monthly Statement of Account detailing the amount debited/
credited to the Card Account will be mailed to the last address
of the Customer in the Bank’s records. A Statement of Account
shall be deemed received by the Customer if sent to such address,
unless the Customer sends to the Bank a thirty (30) days prior
written notice advising the Bank of its new address.

8.11

The Customer shall revise all items of the Statement of Account
and ensure that payment is made on the respective due date. If
the Customer disagrees with any entry appearing in the monthly
Statement of Account, he must write to the Bank within 14 days
from statement date, failing which the respective Statement of
Account shall constitute binding and conclusive evidence of the
acceptance by the Customer of the entries shown therein. The
Customer agrees that failure to receive the Statement of Account
shall not be construed as a valid reason for non-payment of dues
in time.

8.12

Any charge slip or other payment requisition received from a
Merchant by the Bank for payment shall be conclusive proof that

the charge recorded on such charge slip or other requisition was
properly incurred in the amount and by the Cardholder referred
to in that charge slip or other requisition, as the case may be, by
the use of the Card, except where the Card has been reported lost,
stolen or fraudulently misused, the burden of proof for which
shall be on the Customer. The other payment requisition referred
to in this Clause shall include any and all payments pertaining
to permissible expenses incurred by a Cardholder at a merchant
partner by use of the Card which is not recorded on a charge slip.
8.13

Should the Customer choose to disagree with a charge indicated
in his Statement of Account, the same should be communicated
so as to reach the Bank within fourteen (14) days from receipt
of the monthly Statement of Account, failing which, it would
be construed that all charges and the Statement of Account are
entirely in order and accepted by the Customer. On receipt by the
Bank of any such communication from the Customer, the Bank
may, at its sole discretion, reverse the charges on a temporary
basis. If on completion of subsequent investigation, the liability
of such disputed charges is to the Customer’s Card Account, the
charge will be reinstated in a subsequent Statement of Account
and a fee will be billed per reinstated charge.

8.14

The Customer may at any time authorize the Bank, by way
of standing instruction, to frequently debit any of his other
accounts held with the Bank (“Target Account”) to settle the
Outstanding Liability or any part thereof. In such instance the
Bank shall act upon such standing instruction as provided and
debit the Target Account with the amount specified in the said
standing instruction at the respective time and date set out
thereof and at the sole risk of the Customer irrespective whether
or not this instruction overdraws the Target Account.

8.15

If the Customer wishes to pay any or part of the Outstanding
Liability from his accounts in other banks, through the direct
debit arrangement of the Central Bank of the United Arab
Emirates, he must complete the required forms of authorization
applicable thereof together with any other documents as the
Bank may deem appropriate.

9. Supplementary Card
9.1

The Bank may in its absolute discretion issue a Supplementary
Card to a person nominated by the Cardholder and approved by
the Bank. The issue of the Supplementary Card(s) shall be subject
to such terms and conditions that the Bank may deem necessary.

9.2

These Terms and Conditions shall apply mutates mutandis (i.e.
with the necessary changes) to the Supplementary Cardholder(s)
except for the liability to repay the Outstanding Liability which
rests with the Customer.

9.3

The Supplementary Cardholder shall not make Transaction which
would exceed the Credit Limit applicable to the Supplementary
Card. The Credit Limit assigned to the Primary Card is inclusive
of the Credit Limit assigned to the Supplementary Cardholder.

9.4

The validity of the Supplementary Card is subject to the validity
of the Primary Card. The termination of the Supplementary Card
for whatever reason shall not affect the validity of the Primary
Card but the termination of the Primary Card shall automatically
terminate the Supplementary Card.

9.5

The undertaking, liabilities and the obligations of the Customer
and the Supplementary Cardholder to the Bank and the Bank’s
rights herein shall not be affected in any way by any dispute
or counterclaim which the Customer and the Supplementary
Cardholder may have against each other.

9.6

The Customer shall be liable for all Transactions made by the
Supplementary Cardholder using the Supplementary Card, which
shall be part of the Outstanding Liability. The Customer hereby
agrees to indemnify the Bank against any loss, damage, liability,
costs and expenses whether legal or otherwise which may be
incurred or sustained by the Bank as a result of or in connection
with any use or misuse of the Supplementary Card or any breach
of these terms and conditions by the Supplementary Cardholder.

9.7

The Customer undertakes that he is the natural guardian of any
Supplementary Cardholder under 21 years of age and that the
use of each Supplementary Card shall be under his supervision
and control.

9.8

Unless the Customer notifies the Bank otherwise in writing, the
Bank is hereby deemed unconditionally authorized to share any
information related to the activities on the Card Account with the
Supplementary Cardholder.

10. Loss of Card or PIN
10.1

The Bank may issue PIN to enable the Cardholder to use the Card
at any ATM or any electronic device which accepts the Card. The
Cardholder acknowledges that the PIN may be sent by courier
service to the Cardholder at his risk. When the PIN is received by
courier, the Cardholder shall memorize the PIN and immediately
destroy the advice.

10.2

The Cardholder shall be fully liable for all Transactions made
using the PIN whether with or without the knowledge of the
Cardholder.

10.3

The Cardholder(s) shall use all reasonable precautions to prevent
the loss or theft of the Card and shall not disclose the PIN to any
party. If the Card is lost or stolen or the PIN is disclosed to any
other party, the Cardholder shall immediately contact the Bank
and the nearest police station and provide full information on
the incident and the circumstances associated with it. The Bank
shall not be held responsible in case a lost or stolen Card is used
prior to receipt by the Bank of written notice of such loss or theft.

10.4

The Cardholder shall be and remains fully liable to pay the
Outstanding Liability in the Card Account which may be arising
from any Transactions effected through the use of the Card and/
or PIN by any person whether with or without knowledge of the
Cardholder and irrespective of whether they were authorized by
the Cardholder or not.

10.5

The Bank may at its absolute discretion issue a replacement Card
for any lost or stolen Card or a new PIN subject to these terms
and conditions or such other terms and conditions the Bank may
deem fit.

10.6

The Customer shall immediately return to the Bank any
recovered or found Card that has been reported lost or stolen. The
Cardholder shall not use the PIN after reporting to the Bank of the
disclosure of the same to any party.

11. Termination
11.1

The Customer may at any time notify the Bank of his intention to
close the Card Account and cancel the use of all Cards by giving
a notice in writing and returning all Cards cut into half to the
Bank. The Card Account shall be closed only after the receipt by
the Bank of all Cards cut in half and after settlement of the entire
Outstanding Liabilities charged to the Card Account.

11.2

In the event of the Customer terminating his Card, the Cardholder
shall continue to be liable for all the charges and other liabilities
in accordance with these Terms and Conditions.

11.3

The Bank may at any time withdraw, cancel any or all Cards with
or without giving prior notice to the Cardholder. The Customer
shall immediately after such withdrawal, cancellation, return
all issued Cards cut in half to the Bank and settle the entire
Outstanding Liabilities charged to the Card Account.

11.4

The Bank will cancel the Card without notice upon death,
bankruptcy or insolvency of the Cardholder, if there exists any
other circumstances (including the financial condition of the
Cardholder) which in the sole opinion of the Bank, jeopardizes
or prejudicially affects the interests of the Bank, or when the
whereabouts of the Cardholder become unknown to the Bank.

11.5

The Customer and/or his/her legal successor will be responsible
for repaying in full any outstanding balances on the Card Account
and shall keep the Bank indemnified for all costs (including legal
fees and charges) and expenses incurred in recovering such
outstanding balances.

11.6

The Customer acknowledges that the Card annual membership
fee– if applicable – charged to the Card Account is not refundable
irrespective whether or not the Card is cancelled before the
consummation of the year relevant to such fee.

11.7

Notwithstanding clause 11.6 above, the entire amount of the
Outstanding Liability in the Card Account (including those
related to Transactions made by all Supplementary Cards)
together with the amount of all authorized (but not yet billed or
charged to the Card Account) Transaction made by the use of the
Card shall be payable immediately in full upon the cancellation of
the Card.

11.8

The Bank shall be entitled to invoke any Security provided by the
Customer to recover the Outstanding Liability or any amount due
from the Customer.

11.9

The Customer acknowledges and agrees that the Bank shall
retain any Security available for a period of at least forty five (45)
days following the cancellation of the Card, irrespective whether
or not the Customer settled the Outstanding Liability.

11.10

Without prejudice to anything contained herein, in the event
of death of the Customer, the Bank reserves the right to pursue
all courses available to it under law and equity to recover the
Outstanding Liability, including recovery of Outstanding
Liability from any applicable insurance cover or from the heirs/
executors/administers and family members of the Customer or
from the Accounts by way of lien or set-off of all the Outstanding
Liability against the credit balances available in any of the
Accounts.

12. Renewal
The Bank may renew the Card on its expiry date unless and until the
Customer instructs the Bank in writing otherwise at least 45 days prior to
the Card expiry date. In this case, the securities (salary/guarantee/deposits)
will be released by the Bank after forty five (45) days from the date of the
Card is physically returned to the Bank for cancellation.

13. Refunds
13.1

The Bank shall book any refund in relation to any Transaction
recorded in the Card Account only when it receives a refund
voucher or an authorization from the respective Merchant to

refund the amount of the relevant Transaction.
13.2

The Bank shall not be liable in any way if the Card is not
honored by a third party. The Bank shall not be responsible for
goods or services purchased by the Cardholder on the Card and
all circumstances the Cardholder must honor all vouchers/
transactions executed.

14. Exclusion of Liability
14.1

The Cardholder acknowledges and agrees that the Bank is not
liable for any claim, loss, damage, cost or expenses whatsoever
which may be incurred or suffered by the Cardholder directly or
indirectly in connection with the following:

(a)

failure to complete a Transaction at any POS, ATM, Merchant
or other bank/ financial institution whether or not such failure
is due to machine malfunction, communication loss, power cut,
lack of bank notes in the ATM or otherwise due to a refusal by the
Merchant to accept the Card or refusal by MasterCard, Visa or any
other scheme to authorize the intended Transaction;

(b)

failure (or non performance) by the Merchant to deliver the goods
or services purchased using the Card;

(c)

any defect, malfunction, deficiency or product liability issue
related to the goods or services purchased from a Merchant using
the Card;

(d).

any injury to the credit character and reputation of the Cardholder
in and about the repossession of the Card, any request for its
return or the refusal of any person to honor or accept the Card.

(e).

any mis-statement, misrepresentation, error or omission in any
details disclosed by the Bank pursuant to clause 16.

(f)

any dispute between the Cardholder and any Merchant or bank/
financial institution or any other person in connection with any
Transaction. It is agreed that the Customer’s liability to the Bank
shall not in any way be affected by such dispute or counterclaim
or right to set-off which the Cardholder may have against such
Merchant, bank/financial institution or person;

(g)

failure of an ATM to accept banknotes deposited towards full or
partial settlement of the Outstanding Liability;

(h)

the exercise by the Bank of its right to cancel the Card;

(i)

the Bank acting in good faith upon the Cardholder’s instructions;

(j)

the interruption of the Bank business by acts of god, riots, civil
commotion, insurrections, wars, strikes, lockouts or any other
causes beyond its control including events of force majeure;

(k)

the giving of a Transaction instruction(s) other than by a
Cardholder;

15. Indemnity
15.1

The Customer undertakes and agrees to indemnify the Bank
against any loss, damage, liability, costs and expenses whether
legal or otherwise which the Bank may incur by reason of any use
of the Card. The Bank is hereby authorized to debit such costs and
expenses to the Card Account as part of the Outstanding Liability
payable by the Customer.

15.2

The Customer shall release the Bank from and indemnify it

against all actions, suits, proceedings, costs, claims, demands,
charges, expenses, losses and liabilities however arising in
consequence of, or in any related, to:
(a)

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

(b)

The Bank having refrained from acting in accordance with the
Cardholder’s written, telephone, facsimile or telex instructions
by reason of failure of actual transmission thereof to the Bank
or receipt by the Bank of whatever reason, whether connected
with the fault, failure or unreadiness of the sending or receiving
machine.

16. Disclosure of Information
The Cardholder irrevocably authorizes and permits the Bank to disclose,
furnish or exchange such information that it deems fit concerning the
Cardholder and his affairs including but not limited to Transactions details to
the Bank’s associates, branches, assignees, agents or other parties including
but not limited to other banks/financial institutions and MasterCard, Visa or
other card scheme.

17. Right to Set-Off
17.1

In addition to any general right to set-off or other rights conferred
by the law to the Bank, the Customer agrees that the Bank 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 Customer with the Bank of whatever description
and wherever located and whether in UAE Dirham or in any other
currency or set-off or transfer any sum standing to the credit
of any such account(s) in or towards discharge of all sums due
to the Bank of whatever description or wherever located and
whether in UAE Dirham’s or any other currency and may do so
notwithstanding that the balances of such account(s) and sums
due may not be expressed in the same currency and the Customer
hereby authorizes the Bank to offset any such combination,
consolidation, set-off or transfer with the necessary conversion at
the Bank’s prevailing exchange rates which shall be determined
by the Bank at its absolute discretion.

17.2

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

18. Notices and Communications
18.1

The Customer must promptly notify the Bank in writing of any
changes in employment or business or name or address (office
and /or residential) or any contact numbers or if the Cardholder
intends to be away from the United Arab Emirates for a prolonged
period.

18.2

If the Customer leaves the UAE to take up residence elsewhere,
both the Primary and the Supplementary Card(s) shall be

returned to the Bank 14 days prior to the Customer’s departure
and the card shall be deemed cancelled.
18.3

Instructions sent by the Customer to the Bank through facsimile
communication shall be considered valid and binding on the
Cardholder and the Bank may act upon instructions conveyed
through this method. The Bank may use the originals or copies
of the facsimile transmission received by the Bank and printed
out on its receiving machine as proof to support any claim in any
court of law.

18.4

All Cards, PIN, Statements of Account, demands or any other
communication may be delivered personally or sent by ordinary
post or by electronic means to the last known billing or other
address of the Cardholder and such communication shall be
deemed to have been received by the Cardholder on the day of
delivery if delivered by hand or by electronic means and on the
next business day after posting, if sent by post.

18.5

All communications under these terms and conditions sent to the
Customer or the Supplementary Cardholder shall be deemed to be
communication sent to both.

18.6

Customer agrees that he would at all times keep his contact
information including not limited to full name, mailing & non
mailing address, mobile & landline numbers and email address
updated.

19. General
19.1

The Cardholder authorizes the Bank at its discretion to record
any instructions on phone and to use such records as evidence
in a court of law or other legal proceedings. The Cardholder
hereby consents to the recording of all electronic communication
(e.g. telephone calls, electronic mail, SMS message or other)
and storage of electronic media by the Bank and accepts such
recordings and electronic media as evidence before the courts
in the United Arab Emirates or any other legal or arbitral
proceedings.
The Cardholder agrees that each of the said communication shall
be deemed an “Electronic Record or Document” as defined in the
United Arab Emirates Federal Law number 1 of 2006 concerning
Electronic Transactions and Commerce or any amendment
thereto. The Cardholder further acknowledges that each and all
of such communications shall be used as admissible evidence
pursuant to the United Arab Emirates Federal Law number 10
of 1992 as amended by the United Arab Emirates Federal Law
number 36 of 2006.

19.2

The Cardholder shall indemnify the Bank against any claims,
proceedings or losses that may arise or be incurred by the reason
of carrying of the telephonic instructions from or purported to be
from the Cardholder.

19.3

The Bank shall be entitled to appoint an agent to collect all sums
due to the Bank from the Customer or his successors.

19.4

The Bank shall be entitled at any time without the consent
of the Customer to assign the whole or any part of its rights
or obligations with or without notice to the Customer. The
Cardholder undertakes to sign such further document as may be
requested by the Bank from time to time.

19.5

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

19.6

The Customer shall not assign his obligations herein to anyone

else.
19.7

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

19.8

No condoning or excusing of and no neglect or forbearance on the
part of the Bank or any default or breach of any these terms and
conditions shall operate as waiver of the Bank’s right and powers
and no waiver shall be inferred from or implied by anything done
or not done by the Bank unless expressed in writing to the Bank.
Any waiver shall operate only as a waiver of the particular matter
to which it relates and shall not operate as a waiver or release of
any of these terms and conditions.

19.9

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

19.10

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

19.11

Copies of signed Transaction vouchers (sales vouchers) are not
provided. Only in case of dispute, a photocopy or microfiche
copy of specified voucher will be provided as documentary proof
of debit, provided the Cardholder requests in writing within 30
days from the relevant statement date. Such requests will not be
entertained if the transaction date is over 90 days.

19.12

The Bank issues Cards on the understanding that goods, tickets
or services obtained with a Card will not be re-sold or returned for
cash refund. However, goods or tickets may be returned for credit
to the Card Account provided the Merchant accepts such returns.

19.13

The Cardholder acknowledges that the Bank’s books, records and
accounts shall, in the absence of any manifest error, be conclusive
and binding evidence.

19.14

The Bank may at any time without notice cancel or suspend
the right to use the Card or refuse to re-issue, renew or replace
any Card, without affecting the Customer’s obligations made in
these terms and conditions which shall remain in force until all
liabilities of the Card have been fully and satisfactorily settled.

19.15

References to ‘these terms and conditions’ shall be understood
to be references to the terms conditions contained in the
Cardholder’s completed Application form together with the
general terms and conditions. References to “AED” or “Dirhams”
shall be understood to be references to the lawful currency of the
United Arab Emirates.

19.16

By signing the respective Card Application, the Cardholder is
deemed to have acknowledged and agreed to be bound by these
Terms and Conditions. However, these Terms and Conditions
shall be deemed to be acknowledged and accepted if:

(a)

the Cardholder signs on the back of the Card;

(b)

the Cardholder uses the Card to make a Transaction.

19.17

These Terms and Conditions supersede any prior terms and
conditions or agreement with the Bank in connection with the
Card.

20. Variation of Terms & Conditions
20.1

The Bank may from time to time change these Terms and
Conditions and such changes shall be binding on the Customer.
The Customer acknowledges that his use of the Card after the
acceptance of such changes. If the Customer does not accept
the proposed change, the Customer must cancel the Card in the
manner provided in clause 11.

21. Governing Law and Jurisdiction
21.1

These Terms and Conditions are governed by, and shall be
always construed in accordance with, the laws of the United
Arab Emirates.

21.2

Any dispute arising out of or in connection with these Terms and
Conditions, including any question regarding their existence,
validity, interpretation or any claim to recover the Outstanding
Liability, shall be referred to the Courts of Dubai International
Financial Centre.

21.3

Notwithstanding Clause 21.2 above, the Customer agrees that
the Bank may bring action against the Customer in any courts of
competent jurisdiction to recover the Outstanding Liability or
any amount due in relation to the use of the Card.

ﺷﺮوط وأﺣﺎﻜم
اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ

٨٠٠ ٢٢٤
cbiuae.com

الشر وط واألحاكم
هذه الشر وط واألحاكم («شر وط وأحاكم») تحكم العالقة بين البنك التجار ي الدولي («البنك»)
والعميل فيما يتعلق بالبطاقة

-1تعار يف
«الحساب» ويعني بحسب السياق المستخدم ،أي حساب مفتوح باسم العميل لدى البنك بما

يشمل حساب البطاقة وحساب الهدف وحساب التوفير� والحساب الجار ي وحساب الوديعة الثابتة

أو حساب االدخار� وحساب القرض أو حساب السحب على المكشوف.

«الصراف اآللي» ويعني جهاز� الصر اف اآللي أو أي جهاز� تعود ملكيته للبنك أو ألي مؤسسات
مالية أخر ى والتي يتم تسميتها من وقت آلخر� من قبل البنك والتي تقبل البطاقة .وهذا المصطلح

التعر يفي يتضمن أيضاً أي جهاز� يقبل الدفع للبطاقة.

«الطلب» ويعني الطلب المقدم من قبل العميل للبنك بغرض الحصول على بطاقة ائتمانية وذلك
من خالل عدة وسائل ،والتي تشمل على سبيل المثال ال الحصر ،تقديم نموذج طلب البطاقة

المشتملة على اكفة المعلومات المطلوبة بعد توقيعها يدوياً  ،أو الطلب المقدم عبر� الهاتف (عن
طر يق الماكلمات المسجلة) أوعن طر يق الوسائط االلكتر ونية (انتر نت  /بر يد الكتر وني).
«البنك» ويعني البنك التجار ي الدولي وخلفائه و/أو المتناز ل لهم.
«تحويل الرصيد» ويعني المعاملة التي يقوم بها البنك بناء على طلب العميل بتحويل مبلغ من
المال عن طر يق خصمه من حساب البطاقة لصالح بنك أو مؤسسة تجار ية أخر ى بهدف تسوية

مديونية قائمة على بطاقة ائتمانية خاصة بالعميل.

«البطاقة» وتعني بطاقة االئتمان الصادرة من قبل البنك إلى حامل البطاقة والتي تحمل إما شعار�

الماستر� اكر د أو الفيز ا أو أي شعار� آخر .إن مصطلح «البطاقة» يشير� إلى البطاقة األساسية واإلضافية
بحسب ما يتطلبه سياق النص.

«حساب البطاقة» ويعني الحساب المفتوح من قبل البنك بهدف تسجيل اكفة العمليات الدائنة

والمدينة (إن حصلت) ،التي يقوم بها حامل البطاقة عن طر يق استخدام البطاقة.

«رصيد البطاقة» ويعني مبلغ الرصيد الموجود في حساب البطاقة والذي يمثل إجمالي المبالغ

للمعامالت التي تمت باستخدام البطاقة باإلضافة إلى اكفة التاكليف والدفعات التي تمت من
خاللها.

«حامل البطاقة» ويعني لك من العميل و/أو حامل (حاملي) البطاقة اإلضافية بحسب ما قد

يتطلبه سياق النص.

«السلفة النقدية» وتعني معاملة متعلقة بسحب أي مبلغ من المال بأي عملة اكنت من الصر اف
اآللي باستخدام البطاقة.

«رسوم السلفة النقدية» وتعني الرسوم المفر وضة أو التي سيقيدها البنك على حساب البطاقة عن

لك معاملة متعلقة بسلفة نقدية.

«التاكليف» وتعني المبالغ المفر وضة من البنك والتي يتعين على حامل البطاقة دفعها والمتعلقة

بالبطاقة ،بما في ذلك ولكن دون حصر  ،لك الرسوم المتعلقة بالمعامالت ،الفوائد المتر تبة والرسوم
المالية والنفقات والمصار يف (بما في ذلك النفقات القانونية) والتي سيتم قيدها على حساب

البطاقة وستشلك جزءاً من رصيد البطاقة.

«تسهيل التحويل النقدي» ويعني ميزة التحويل النقدي التي قد يوفر ها البنك لغرض تحويل مبلغ

نقدي من الحد االئتماني المتاح إلى حساب العميل الشخصي المفتوح طر ف البنك ،على أن يقوم
األخير� بدفع المبلغ على أساس شهر ي.

«حد االئتمان» ويعني المبلغ األقصى المتاح لحامل البطاقة وحاملي البطاقات اإلضافية ،إن

وجدت ،إلجر اء المعامالت والذي يتم إخطار� العميل به من وقت آلخر.

قدم طلباً للبنك لالستفادة من التسهيالت االئتمانية عن طر يق
«العميل» ويعني الشخص الذي ّ
البطاقة والذي تم إنشاء حساب للبطاقة تحت اسمه.
«خطة الدفع السهل» وتعني تسهيل قد يوفره البنك من أجل تسديد المبلغ المستحق فيما يتعلق

ببعض المعامالت المنفذة من قبل حاملي البطاقة.

«الكفالة» وتعني تعهد أو كفالة صادرة من الغير� في شلك مقبول للبنك لغرض ضمان االلتز امات
القائمة.

«التاجر» ويعني أي شخص يقوم بتز ويد البضائع و/أو الخدمات و الذي يقبل البطاقة كوسيلة للدفع

او الحجز.

«الحد األدنى للدفعة المستحقة» ويعني المبلغ األدنى لاللتز امات القائمة كما يتم تحديده من
قبل البنك شهر ياً  ،والذي إن تم دفعه عند أو قبل تار يخ استحقاق الدفعة ،يتم تفادي دفع رسوم

السداد المتأخر� كما موضح في جدول التاكليف.
«الشهر» ويعني الشهر� وفق التقويم الميالدي.

«االلتزامات القائمة» وتعني مبلغ رصيد البطاقة والذي يمثل مجمو ع مبالغ الخصومات غير�

المسددة والتي يجب دفعها للبنك من قبل العميل.

«تار يخ استحقاق الدفع» ويعني التار يخ المحدد في كشف الحساب والذي يكون معه العميل

ملز ماً بسداد االلتز امات القائمة أو أي جزء منها على أال يقل ذلك عن الحد األدنى للدفعة
المستحقة.

«رقم التعر يف الشخصي» ويعني ر قم التعر يف الشخصي المر تبط بالبطاقة والذي يمكن حامل
البطاقة من استخدامها في الصر اف اآللي وفي نقاط البيع ،إن وجدت.

«نقطة البيع» وتعني منفذ نقطة البيع أو أي جهاز� آخر� يمكن من خالله إجر اء المعامالت.
«البطاقة األساسية» وتعني البطاقة الصادرة من قبل البنك للعميل.
«الشراء» يعني أي عملية خالفاً للسلفة النقدية.
«جدول التاكليف» ويعني الجدول الذي يحدد الرسوم المطبقة على البطاقة والمعامالت المر تبطة

بها .سيقوم البنك بتحديد جدول التاكليف وتعديله من وقت آلخر.
«التأمينات» وتعني إما التأمين النقدي أو الكفالة.

«التأمين النقدي» ويعني المبلغ النقدي المودع لدى البنك كما يتطلبه البنك لضمان االلتز امات
القائمة.

«كشف حساب» ويعني كشف دور ي يبين تفاصيل المعامالت التي تمت من خالل استخدام

البطاقة باإلضافة إلى بيان االلتز امات القائمة والحد األدنى للدفعة المستحقة والتاكليف وتار يخ
استحقاق الدفع.

«البطاقة اإلضافية» وتعني البطاقة الصادرة عن البنك إلى شخص مسمى من قبل العميل وبناء
على طلبه.

«حامل البطاقة اإلضافية» و يعني الشخص الذي أصدرت له بطاقة إضافية.
«الشر وط واألحاكم» وتعني الشر وط واألحاكم المبينة في هذه الوثيقة وأية تعديالت عليها و/أو
كما هو موافق عليه من قبل العميل عبر� الطلب المقدم من قبله و/أو الشر وط واألحاكم الصادرة

والمعلنة من قبل البنك بين الحين واآلخر.

«المعاملة» وتعني معاملة شر اء البضائع و/أو الخدمات التي تتضمن على سبيل المثال ال الحصر�

معامالت تحصيل الفوائد و/أو القيام بالحجوز ات ،سواء تم أو لم يتم استخدامها من قبل حامل
البطاقة .إن مصطلح «المعاملة» سيشمل أيضاً  ،تحويل األرصدة ،والسلف النقدية ،أو أية معاملة

آخر ى تتم باستخدام البطاقة أو بواسطة أر قام البطاقة أو ر قم التعر يف الشخصي سواء تم من
خالل البطاقة نفسها أو عن طر يق الهاتف أو الفاكس أو التواصل االلكتر وني وسواء قام حامل

البطاقة أو لم يقم بتوقيع إيصال شر اء أو أي إيصال آخر.

إن اللكمات المستخدمة في هذه الشر وط واألحاكم والتي تشير� إلى صيغة المذكر� تشمل أيضاً

صيغة المؤنث ،واللكمات التي تشير� إلى صيغة المفر د تشمل صيغة الجمع والعكس صحيح.

اللكمات التي تشير� إلى الشخص تشمل الشخص الفر د والمؤسسة الفر دية ومؤسسة الشخص

الواحد ،والماكتب والشر اكت والمؤسسات أو أي كيان طبيعي أو معنوي أياً اكن.

ال يجب أخذ عناوين البنود الوار دة في هذه الشر وط واألحاكم بعين االعتبار� عند تفسير ها أو

تطبيقها.

 -2البطاقة
1-2

تظل البطاقة في جميع األوقات ملاكً للبنك ويجب تسليمها فور اً للبنك عند أول طلب

2-2

يمكن للعميل استالم البطاقة بالذات أو أن يطلب من البنك إرسالها من خالل البر يد

من قبله أو من قبل الوكيل المفوض عنه بحسب األصول المتبعة.

أو خدمة التوصيل وذلك على مسؤوليته الخاصة على العنوان الذي ز ود به البنك .سيتم
إرسال البطاقات اإلضافية وفقاً لتعليمات العميل وعلى مسؤوليته الشخصية.

3-2

عند استالم البطاقة من قبل حاملها ،يقوم األخير� فور اً ومباشرة بالتوقيع على الجهة
الخلفية من البطاقة .إن التوقيع أو تفعيل أو استخدام البطاقة قر ينة قاطعة للبنك

على قبول حامل البطاقة

بهذه الشر وط واألحاكم ،وينبغي على حامل البطاقة

في حال عدم موافقته على هذه الشر وط واألحاكم عدم استخدامها أو تفعيلها بل

إعادتها مباشرة للبنك من أجل إلغائها وفي هذه الحالة يتم تطبيق أحاكم البند .11
4-2

إن البطاقة غير� قابلة للتحويل ويتعين استخدامها حصر ياً من قبل حاملها ،ويجب

على حامل البطاقة عدم السماح ألي شخص تحت أي ظر ف اكن باستخدامها أو

استخدام ر قم التعر يف الشخصي .ال يحق لحامل البطاقة ر هنها كضمان ألي غرض
اكن.

5-2

يجب على حامل البطاقة في لك األوقات التأكد من االحتفاظ بالبطاقة في ماكن آمن.

 -3استخدام البطاقة
1-3

يمكن استخدام البطاقة للقيام بالمعامالت إما( :أ) ضمن حد االئتمان المبين من
قبل البنك لحامل البطاقة ،و (ب) حتى اليوم األخير� من تار يخ انتهاء صالحية البطاقة

المحفور� على وجهها.

2-3

في حال فقدان أو تضر ر� البطاقة ،أو في حال قدم العميل طلباً خطياً لتجديد

البطاقة أو تبديلها أو إصدار� بطاقة إضافية ،يجوز� للبنك دون أن يكون ملزماً
وبناء على
ً
تقديره المطلق إصدار� البطاقة الجديدة المطلوبة.

3-3

يتعهد حامل البطاقة أن يتعامل دائما بحسن نية في لك ما يتعلق بتعامالته بالبطاقة

4-3

بغض النظر� عن استهالك حد االئتمان فإن العميل يقر� ويوافق أنه من حق البنك في

ومع البنك.

أي وقت أن يعلق أو يلغي أو يحد من إماكنية استخدام البطاقة وأن ير فض تفويض

أية معاملة وأن يطالب باكفة االلتز امات القائمة ،دون أن يكون البنك ملزماً بتقديم أي

تبر ير� لذلك.
5-3

يوافق العميل على قيام البنك بقيد اكفة المبالغ والمعامالت و التاكليف وأية التز امات

أخر ى متر تبة على حامل البطاقة وأية خسارة يتكبدها البنك ناتجة عن استخدام
البطاقة على حساب البطاقة .يوافق العميل بموجب هذه الوثيقة على دفع لك المبالغ

المقيدة على حساب البطاقة والمذكورة أعاله سواء اكن إيصال الشر اء أو السلفة

النقدية موقعاً من حامل البطاقة أم لم يكن.
6-3

يبقى العميل مسؤوالً في لك األوقات عن أي معاملة تمت باستخدام البطاقة .يوافق

بأي من المعامالت تشلك قر ينة
العميل على ويقر� أن سجالت البنك فيما يتعلق
ٍ
قاطعة ونهائية على العميل ،وذلك في حال عدم وجود خطأ بين فيها.

 -4السلفة النقدية
1-4

يمكن لحامل البطاقة الحصول على سلفة نقدية شرط توافر� حد االئتمان المناسب

آ)

تقديم البطاقة لدى أي فر ع للبنك أو لدى أي مؤسسة عضو في الماستر� اكر د /الفيز ا،

ب)

استخدام البطاقة عند أي صر اف آلي تابع للبنك أو ألي بنك آخر� أو مؤسسة مالية تقبل

لذلك ،وبعد موافقة البنك وفقاً لتقديره المطلق وذلك من خالل الوسائل التالية:

مر فقة بما يثبت هويته وتوقيع السجالت الضر ور ية للعملية.

بطاقات تحمل شعار� ماستر� اكر د العالمية أو الفيز ا أو تلك المؤسسات المتعاقدة مع

البنك لهذا الغرض .في هذه الحالة يكون مبلغ السلفة النقدية المتاح لحامل البطاقة
خاضعاً لحد السحب اليومي المعمول به في الصر اف اآللي.

ج)

استخدام ر قم التعر يف الشخصي (المز ود من قبل البنك أو المحدد من قبل حامل

2-4

ال يجوز� لحامل البطاقة تحت أي ظر ف اكن أن يكشف ألي شخص آخر� ر قم

3-4

تكون سجالت البنك لاكفة المعامالت التي يقوم بها حامل البطاقة أو حامل البطاقة

البطاقة) مع البطاقة عند القيام بمعاملة في جهاز� الصر اف اآللي.

التعر يف الشخصي.

اإلضافية باستخدام ر قم التعر يف الشخصي ملزمة بنتائجها للعميل .إن المبلغ
المذكور� في شاشة الصر اف االلي أو المطبو ع على إيصال المعاملة ينبغي أال يشلك

قر ينة شاملة للك التز امات حامل البطاقة.
4-4

يوافق العميل على دفع رسوم السلفة النقدية وأي تاكليف نقدية أخر ى (حسب

جدول التاكليف) وذلك على لك معاملة سلفة نقدية باستخدام البطاقة .يوافق
العميل على أنه سيتم فرض رسم مالي على لك سلفة نقدية ابتداء من تار يخ معاملة

السلفة النقدية وحتى سدادها الاكمل.

 -5المعامالت
1-5

بإماكن حامل البطاقة استخدام البطاقة في أية نقطة بيع أو جهاز� صر اف آلي أو عن

طر يق االنتر نت إلتمام العمليات وذلك بعد مر اعاة توافر� الحد االئتماني الاكفي وتبعاً

بناء على تقديره المطلق.
لموافقة البنك و ً
2-5

إذا اقتضى األمر  ،قد يطلب من حامل البطاقة إحضار� البطاقة ور قم التعر يف

3-5

ال يجوز� لحامل البطاقة وتحت أي ظر ف اكن أن يكشف ر قم التعر يف الشخصي ألي

4-5

يخضع استخدام البطاقة لحد يومي إلجمالي المصار يف (إن طبق) ،كما قد ُيخطر�

5-5

ال يحق للعميل القيام بأية معاملة (إن أجر يت) قد تتخطى حد االئتمان ،وذلك دون

الشخصي وذلك إلتمام المعاملة.

شخص بما في ذلك التاجر� أو ألي من موظفيه.

البنك به العميل بين الحين واآلخر.

الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك .إن أية معاملة تتجاوز� حد االئتمان
اكمال
لن تخضع للحد األدنى للدفعة المستحقة ،بل سيتم دفع مبلغ تلك المعاملة
ً

باإلضافة إلى رسم تجاوز� الحد المنصوص عليه في جدول التاكليف.
6-5

ابتداء من تار يخ قيدها
يوافق العميل على دفع فائدة عن لك مبلغ معاملة ،وذلك
ً
وحتى الدفع الاكمل ،وتكون الفائدة حسب األسعار� الوار دة في جدول التاكليف.

ولكن في حال تم السداد الاكمل قبل نهاية فترة السماح كما هي محددة في كشف
الحساب فلن يتم تطبيق أية فوائد أو تاكليف مالية.

7-5

في حال قيام العميل بأية معاملة بعملة مختلفة عن الدر هم اإلمار اتي ،يقوم البنك

بتحويل عملة المعاملة إلى الدر هم اإلمار اتي وفق سعر� الصر ف السائد لدى البنك
وذلك في تار يخ قيد المعاملة ذات الصلة على حساب البطاقة.

8-5

يحق للعميل في أي وقت طلب تحويل الرصيد ،في حين ال يحق ذلك لحاملي

أ)

تطابق اسم العميل الموجود على بطاقة االئتمان العائدة للبنوك األخر ى مع اسم

ب)

يجب على العميل تقديم آخر� كشف حساب من البنوك المرخصة األخر ى وأية وثائق

ج)

يجب على العميل الخضو ع للمعايير� التي يضعها البنك وفقاُ لتقديره المطلق.

د)

يكون تحويل الرصيد مشر وط بإنشاء الحساب وتبعاً لحد االئتمان المعين.

ه)

في حال اكنت المعلومات المز ودة للبنك من قبل العميل غير� اكملة فلن يقوم البنك

و)

إن الموافقة على تحويل الرصيد تعود لتقدير� البنك المطلق ،ويجوز� للبنك أن ير فض

البطاقة اإلضافية .يخضع طلب تحويل الرصيد للشر وط التالية:

العميل الذي يتقدم لطلب تحويل الرصيد.

أخر ى قد يطلبها البنك إلتمام عملية تحويل الرصيد.

بالعمل بطلب تحويل الرصيد.

لكياً أو جز ئياً أي طلب لتحويل الرصيد دون أن يكون ملزماً بتبر ير� ذلك ،كما يحق للبنك

تحديد المبلغ الذي سيتم تحويله.
ز)

لن يقوم البنك بقبول بتحويل أي مبلغ إال بعد تعيينه من قبل العميل ،وذلك تبعاً

لتوافر� حد االئتمان .ويكون المبلغ المتبقي بعد عملية التحويل من مسؤولية حامل

البطاقة.

ح)

يتم تضمين مبلغ التحويل في كشف الحساب التالي وسيشلك جزءاً من االلتز امات

ط)

يتم تطبيق رسم معاملة غير� قابل لالستر داد على عملية تحويل الرصيد (كما هو موضح

ي)

في حال الموافقة على طلب تحويل الرصيد ،عندها يقوم البنك بقيد المديونية على

القائمة ،ويكون رصيد مبلغ التحويل خاضعاً للبند ( 8المدفوعات).

في جدول التاكليف).

حساب البطاقة ويقوم بتحويل الرصيد إلى حامل البطاقة أو إلى البنك المحدد من

قبل حامل البطاقة لهذا الغرض .يتم بذل لك الجهود الممكنة لتحويل الرصيد في

ابتداء من تار يخ الموافقة على طلب التحويل .بما أنه من الممكن
أقر ب وقت ممكن
ً
أن يحصل تأخير� في تحويل الرصيد ،لذا من الضر ور ي بالنسبة للعميل االستمر ار�

في أداء الدفعات على البطاقة ،حتى يستلم األخير� تأكيداً في الكشوفات الالحقة

بأنه قد تم قيد مبلغ تحويل الرصيد .ولن يكون البنك مسؤوالً عن أي مدفوعات غير�

مسددة أو فوائد متر تبة على البطاقات نتيجة الر فض أو التأخير� في تنفيذ طلب تحويل
الرصيد .وبنفس الوقت سيتم اقتطاع مبلغ من المال يعادل مبلغ تحويل الرصيد من

الحد االئتماني للبطاقة ولن يكون ذلك المبلغ متاحاً لحامل البطاقة حتى يتم تسوية

األرصدة المستحقة المذكورة.
ع)

يقر� ويوافق العميل على عدم انطباق فترة السماح من الفوائد على عمليات تحويل

األرصدة .ويتم احتساب الفوائد بالسعر� المطبق على المبالغ المحولة من تار يخ
تقييدها على البطاقة.

 .6تسهيل التحويل النقدي
1-6

إن تسهيل التحويل النقدي متوفر� حصر ياً لحامل البطاقة األساسي.

2-6

إن الغرض من تسهيل التحويل النقدي هو تمكين حامل البطاقة من الحصول على
مبلغ نقدي من خالل استخدامه الحد االئتماني المتاح على البطاقة وتسديد هذا

المبلغ من خالل أقساط شهر ية بما يتفق مع هذه الشر وط واألحاكم.
3-6

إن تسهيل التحويل النقدي ليس ميزة تتر تب تلقائياً على البطاقة ،لن يقوم البنك
بتوفير� هذا التسهيل إال حين يحقق العميل المعايير� المحددة لذلك من قبل البنك
من حين آلخر� .

4-6

بناء على طلب العميل ،يحق للبنك استنادا إلى تقديره المطلق ،وبعد مر اعاة الحد
ً
االئتماني المتوافر  ،أن يمنح تسهيل التحويل النقدي .يحق للبنك أن ير فض منح

تسهيل التحويل النقدي لحامل البطاقة دون أن يكون ملزماً بتحديد سبب الر فض،
ويحق للبنك دون الحاجة إلى إخطار� العميل مسبقاً بإلغاء أي تسهيل التحويل

النقدي متاح أو تعديل أحاكمه.
5-6

ما لم يحدد البنك خالفه ،يكون تسهيل التحويل النقدي متاح بمبلغ ال يتجاوز� حد

6-6

يتعهد العميل بتسديد أي تسهيل التحويل النقدي متاح له مع اكفة الفوائد المتر تبة

7-6

يقر� العميل أنه سيتم قيد اكفة المبالغ غير� المدفوعة من تسهيل التحويل النقدي،

االئتمان المتوافر� لحامل البطاقة

وذلك على أقساط وفقاً لألحاكم المتفق عليها مع البنك.

باإلضافة إلى اكفة المصار يف ،الرسوم ،والفوائد المتر تبة على التسهيل المذكورة ،في
جزء من االلتز امات القائمة والتي سيتم دفعها استناداً إلى
كشف الحساب وستعتبر�
ً

هذه الشر وط واألحاكم.
8-6

على العميل االتصال بالبنك في حال ر غب بتسديد إجمالي مبلغ تسهيل التحويل
النقدي على دفعة واحدة ،ويتم تطبيق رسم سداد مبكر� كما هو مبين في جدول

النفقات،
9-6

عندما يحصل حامل البطاقة على تسهيل التحويل النقدي ،فإن أدنى دفعة مستحقة
لحساب البطاقة تكون قيمة القسط الشهر ي لتسهيل التحويل النقدي باإلضافة إلى

لك المعامالت األخر ى المستحقة مضر وبة بالنسبة المئوية للدفعة المطلوبة كما هي
محددة من قبل البنك ،باإلضافة إلى اكفة المبالغ التي تتجاوز� الحد االئتماني ولك

المبالغ المتر تبة سابقاً (إن وجدت).
10-6

في حال إخفاق العميل في تسديد القسط الشهر ي المستحق وفقاً لـ تسهيل تحويل

النقدي ،سيتم إلغاء تسهيل تحويل النقدي وستصبح اكفة المبالغ المسحوبة بموجبه
مستحقة الدفع (بما يشمل تاكليف الفوائد المطبقة) .في هذه الحالة يوافق العميل

على أن البنك سيقوم بفرض فائدة وفق المعدل المطبق على السلف النقدية وذلك
على اكفة المبالغ المستحقة بموجب تسهيل تحويل النقدي.

11-6

يوافق العميل على أن سجالت البنك (سواء اكنت إلكتر ونية أو كتابية أو من أي نو ع

آخر) والمتعلقة بتسهيل تحويل النقدي هي نهائية وملزمة ،وأن حامل البطاقة لن

ينكر� صحة المعامالت المقيدة والمتعلقة بتسهيل تحويل النقدي.
12-6

يقر� ويوافق العميل على أن قيامه باستخدام تسهيل تحويل النقدي يعني موافقته

13-6

يحتفظ البنك بحقه بإنهاء تسهيل تحويل النقدي دون أي إخطار� مسبق.

على هذه الشر وط واألحاكم.

 .7خطة الدفع السهل
1-7

تتاح خطة الدفع السهل حصر ياً للعميل.

2-7

إن الغرض من خطة الدفع السهل هو تمكين العميل من تحويل المشتر يات عن

3-7

إن خدمة خطة الدفع السهل مقدمة للعمالء الذين يحققون المعايير� المحددة من

طر يق البطاقة إلى خطة أقساط شهر ية مالئمة بنسب فائدة مخفضة.

قبل البنك من حين آلخر� لهذا المنتج ،والذين تم إخطار هم من قبل البنك بعرض

االشتر اك في هذا المنتج.
4-7

مؤهال لخدمة الـ خطة الدفع السهل إذا اكن ضمن المعايير� المحددة
يكون العميل
ً

5-7

يمنح البنك خطة الدفع السهل المطلوبة من العميل وفقاً لتقديره المطلق ،ويحتفظ

من قبل البنك استناداً إلى البند  3-7أعاله.

بحقه بأن ير فض تحويل عملية شر اء إلى خطة الدفع السهل دون أن يكون ملزماً

بتقديم أية أسباب لهذا الر فض.
6-7

يحدد البنك المبلغ األدني واألقصى ألي خطة الدفع السهل وفقاً لتقديره المطلق.

7-7

يحق للعميل أن يطلب تحويل أي عملية شر اء لـ خطة الدفع السهل ،شرط أن يكون

8-7

يوافق العميل على تسديد المبلغ األساسي لخطة الدفع السهل) باإلضافة إلى لك

في اكفة األحوال ،ال يمكن للمبلغ األقصى أن يتجاوز� حد االئتمان.

ذلك ضمن األحاكم الموصوفة في البند  6-7أعاله .

الفوائد المتر تبة ،التاكليف والرسوم الواجبة الدفع بموجبه وفق أقساط شهر ية ممتدة

على مدة خطة الدفع السهل.
9-7

سيتم احتساب مبلغ لك قسط شهر ي ضمن خطة الدفع السهل من خالل تقسيم

مبلغ خطة الدفع (كما هو معر ف في البند  11-7أدناه)

10-7

تسجل األقساط الشهر ية لخطة الدفع في كشف الحساب.

11-7

عندما يقوم العميل بتحويل عملية شر اء إلى خطة الدفع السهل  ،فإن أدنى دفعة

مستحقة لحساب البطاقة ستكون قيمة القسط الشهر ي لخطة الدفع السهل باإلضافة
إلى لك المعامالت األخر ى المستحقة مضر وبة بالنسبة المئوية للدفعة المطلوبة كما

هي محددة من قبل البنك ،باإلضافة إلى اكفة المبالغ التي تتجاوز� حد االئتمان ولك
المبالغ المتر تبة سابقاً (إن وجدت).

12-7

على العميل االتصال بالبنك في حال ر غب بتسديد المبلغ اإلجمالي لخطة الدفع

السهل على دفعة واحدة ،ويتم عندها تطبيق رسم سداد مبكر� كما هو مبين في
جدول النفقات،

13-7

في حال إخفاق العميل في تسديد القسط الشهر ي المستحق وفقاً لخطة الدفع
السهل  ،فإنه سيتم إلغاء خطة الدفع السهل وستصبح اكفة المبالغ المسحوبة بموجبها

مستحقة الدفع (بما يشمل تاكليف الفوائد المطبقة) .في هذه الحالة يوافق العميل

على أن البنك سيقوم بفرض فائدة وفق المعدل المطبق على لك معامالت الشر اء.
14-7

يوافق العميل على أن سجالت البنك (سواء اكنت إلكتر ونية أو كتابية أو من أي نو ع
آخر) والمتعلقة بخطة الدفع السهل هي نهائية وملزمة ،وأن العميل لن ينكر� صحة
العمليات المنجزة والمتعلقة بخطة الدفع السهل.

15-7

يقر� ويوافق العميل على أن قيامه باستخدام خطة الدفع السهل يعني موافقته على

16-7

يحتفظ البنك بحقه بان ينهي خطة الدفع السهل دون أي إخطار� مسبق.

هذه الشر وط واألحاكم.

 -8المدفوعات
1-8

في مقابل إتاحة حد البطاقة االئتماني للعميل ،يوافق األخير� على دفع أياً من المبالغ

أ)

إجمالي قيم العمليات المقيدة في كشف الحسابات وفق الفترة الزمنية الخاصة بلك

ب)

إجمالي االلتز امات القائمة وغير� المسددة استناداً إلى كشف الحساب السابق.

ج)

جميع التاكليف المطبقة حسب جدول التاكليف أو بحسب ما يخطر� البنك به العميل.

د)

وأية مدفوعات أخر ى قام البنك بدفعها أو تحملها من خالل استخدام البطاقة أو

2-8

بغض النظر� عن التز اماته الوار دة في الفقرة السابقة ،يكون للعميل الخيار� بين تسديد

أدناه فيما يتعلق بلك كشف حساب:

منها.

االلتز امات القائمة (بما في ذلك الرسوم والمصار يف القانونية).

الحد األدنى المستحق المنصوص عليه في كشف الحساب أو أي مبلغ أعلى من
ذلك .عندها يقوم البنك بقيد فائدة عن المبلغ غير� المسدد وفق التسعيرة الموضحة

في جدول التاكليف .ولكن في حال عدم سداد الحد األدنى للدفعة بحلول تار يخ

استحقاقها يقوم البنك بفرض رسوم التأخر� في السداد كما هو موضح في جدول
التاكليف.

3-8

يقر� ويوافق العميل على أنه من حق البنك خصم التاكليف كما هو موضح في

جدول التاكليف إذا اقتضى األمر .ويوافق العميل ويقر� على أنه من حق البنك تعديل
جدول التاكليف من وقت آلخر� بما في ذلك تعديل تسعيرة أو طر يقة حساب الرسوم

السنوية والفوائد ورسوم ونفقات أخر ى.

4-8

يتم قيد اكفة الدفعات في على حساب البطاقة وفق التر تيب التالي (أو وفق تر تيب آخر�

ا)

الفائدة المتر تبة على السلفة النقدية

ب)

الرسوم المتعلقة بالسلفة النقدية

ج)

الفائدة المتر تبة على المعامالت غير� السلفة النقدية

د)

نفقات أخر ى

ه)

رسوم تأمين البطاقة إن وجدت

و)

السلف النقدية

ز)

المبالغ المستحقة والمتعلقة بتحويالت الرصيد وبخطة الدفع السهل وبتسهيالت

ط)

السلف النقدية.

5-8

يجب أن تكون اكفة الدفعات لحساب البطاقة بالعملة المحددة في كشف الحساب.

أو أولوية أخر ى ير اها البنك مناسبة):

التحويل النقدي .بح) المبالغ المتعلقة بالمعامالت غير� معامالت السلف النقدية

لن يتم إيداع أية مدفوعات تم سدادها من قبل حامل البطاقة إال في تار يخ قيدها
على حساب البطاقة.

6-8

يجوز� الدفع نقداً أو من خالل شياكت ،ومع ذلك ال تعتبر� هذه الدفعات مستلمة إال بعد
تحصيل العائدات وقيدها على حساب البطاقة .دون المساس في أي وقت بحقوق
البنك باتخاذ اإلجر اءات القانونية المناسبة يحق للبنك فرض رسوم على أي شياكت

مر تجعة دون صر ف والمسحوبة من قبل العميل كدفعة اكملة أو جز ئية لاكمل

االلتز امات القائمة.
7-8

يوافق العميل بموجبه ويقر� على أن االلتز امات القائمة ستصبح مستحقة ومتوجبة

الدفع مباشرة في حال بقيت أية مبالغ ،أو أية التز امات متر تبة بموجب هذه الشر وط

واألحاكم أو أية التز امات أخر ى متعلقة بأية معاملة مصر فية أو غير� مصر فية غير�
مدفوعة عند استحقاقها ،وفي هذه الحالة تطبق أحاكم البند  11من هذه الشر وط
واألحاكم.

8-8

بغية االستمر ار� في جعل الحد االئتماني متاحاً  ،يقر� العميل ويوافق على أنه من حق
البنك وفي أي وقت أن يطلب من العميل تحر ير� شيك غير� مؤر خ لمصلحة البنك،
وحتى لو لم يشترط البنك ذلك عند تقديم طلب البطاقة ،وذلك بقيمة الحد االئتماني
(شيك ضمان) ،و/أو ر هن تأمين نقدي أو تقديم كفالة كما ير اه البنك مناسباً لضمان

االلتز امات القائمة.

9-8

من أجل غايات الفقرة السابقة ،يفوض العميل البنك تفويضاً غير� مشر وط وغير� قابل

10-8

يقوم البنك بإرسال كشف حساب شهر ي مفصل بالمبالغ المودعة والمسحوبة من

للرجو ع بأن يقدم شيك الضمان للدفع في أي وقت ير اه البنك مناسباً .

حساب البطاقة وذلك على البر يد االلكتر وني للعميل األحدث في سجالت البنك.
حيث يعتبر� كشف الحساب مستلماً بمجر د قيام البنك بارساله على العنوان المذكور،
إال إذا قام العميل بإبالغ البنك كتابة قبل  30يوم بعنوانه الجديد.

11-8

على العميل مر اجعة لك بنود كشف الحساب والتأكد من اتمام الدفعة في موعد
االستحقاق الخاص بها .إذا لم يوافق العميل على أي من البنود المنصوص عليها في

كشف الحساب الشهر ي ،توجب عليه في هذه الحالة أن يخطر� البنك كتابياً بذلك

دليال ملزماً وقاطعاً
خالل  14يوماً من تار يخ الكشف ،و إال سيعتبر� كشف الحساب
ً

على قبول العميل باكفة بنوده ال يوافق العميل على أن إخفاقه في استالم كشف
الحساب ال يفسر� كعذر� مقبول لعدم قيامه بدفع مستحقاته في موعدها.

12-8

إن أي إيصال أو مطالبة يقوم البنك باستالمها من أحد التجار� تعتبر� قر ينة قطعية

على أن النفقات المسجلة على هكذا إيصال أو مطالبة قد تم تكبدها بشلك صحيح
من قبل حامل البطاقة المشار� إليه في الفاتورة أو المطالبة ،ويعتبر� أنها قد تمت عن

طر يق استخدام البطاقة إال في حال إعالم البنك بفقدان البطاقة أو سر قتها أو إساءة

استخدامها عن طر يق االحتيال ،ويقع عبء إثبات صحة اإلدعاءات في هذه الحاالت
على عاتق العميل .إن المطالبات األخر ى المشار� إليها في هذا البند تتضمن أياً ولك

من الدفعات المتعلقة بالنفقات المرخص بها والتي تمت عن طر يق استخدام حامل
البطاقة لها وغير� المسجلة على اإليصال.

13-8

في حال عدم موافقة العميل على تلكيف مذكور� في كشف حسابه ،يتعين عليه إعالم
البنك بذلك خالل  14يوماً ابتداء من تار يخ استالم كشف الحساب الشهر ي .في حال
عدم قيام العميل بذلك ،يتم اعتبار� جميع البنود وكشوف الحسابات صحيحة وموافق
عليها من قبله .عند استالم البنك أي اعتر اض من العميل يكون للبنك الحق ووفقاً

لتقديره المطلق بعكس البنود على أساس مؤقت .في حال تبين بعد التحقيقات

أن مسؤولية التاكليف المختلف عليها هي على حساب بطاقة العميل يعاد فرض

التاكليف في كشف الحساب الالحق وسيتم فرض رسوم على لك تلكيف يعاد فرضه.
14-8

يحق للعميل في أي وقت تفويض البنك وذلك عن طر يق التعليمات الدائمة المقدمة

من قبله بخصم أي من حساباته األخر ى المفتوحة طر ف البنك («الحساب الهدف»)
وذلك لتسديد االلتز امات المستحقة أو جزء منها .في هذه الحالة يجب على البنك
أن يتصر ف وفق التعليمات المقدمة من قبل العميل ويقوم بخصم المبالغ المحددة

من الحساب الهدف في الوقت المحدد وعلى مسؤولية العميل وسواء تسبب ذلك
بكشف الحساب الهدف أم لم يتسبب.

15-8

إذا أر اد العميل دفع االلتز امات القائمة أو جزء منها من حساباته في البنوك األخر ى

عن طر يق تر تبات الخصم المباشر� من مصر ف اإلمار ات العر بية المتحدة المر كز ي
فعليه استكمال تعبئة النماذج المطلوبة للتفويض وتعبئة أي وثائق أخر ى ير اها البنك

ضر ور ية.

 -9البطاقة اإلضافية
1-9

بناء على تقديره المطلق إصدار� بطاقة إضافية لشخص مسمى من
يجوز� للبنك
ً
قبل حامل البطاقة وموافق عليه من البنك .يكون إصدار� البطاقة خاضعاً للشر وط

2-9

تطبق هذه الشر وط واألحاكم مع التغير ات الضر ور ية على حامل البطاقة اإلضافية

3-9

ال يجوز� لحامل البطاقة اإلضافية إجر اء معامالت تتجاوز� الحد االئتماني المطبق

واألحاكم التي قد ير اها البنك ضر ور ية.

باستثناء المسؤولية لسداد االلتز امات القائمة التي تبقى على عاتق العميل.

على البطاقة اإلضافية .إن الحد االئتماني لحامل البطاقة الر ئيسية يشمل أيضاً حد

االئتمان لحامل البطاقة اإلضافية.
4-9

تخضع صالحية البطاقة اإلضافية لصالحية البطاقة األساسية .يجب أال يؤثر� إلغاء
البطاقة اإلضافية ألي سبب اكن على صالحية البطاقة الر ئيسية ولكن إلغاء البطاقة
الر ئيسية سيؤدي بشلك حتمي إلى إلغاء البطاقة اإلضافية.

5-9

لن تتأثر� تعهدات ومسؤوليات والتز امات لك من العميل وحامل البطاقة  /البطاقات

اإلضافية تجاه البنك ،واكفة حقوق البنك المنصوص عليها في هذه االتفاقية ،بأي
حال من األحوال بأي نز اع أو مطالبة تنشاً بين العميل وحامل البطاقة اإلضافية ضد

بعضهما البعض.
6-9

يكون العميل مسؤوالً عن لك المعامالت التي يقوم بها حامل البطاقة اإلضافية

باستخدام البطاقة اإلضافية والتي تكون جزءاً من االلتز امات القائمة .يوافق العميل
بموجبه على تعويض البنك ضد أي خسارة أو ضر ر� أو أتعاب أو نفقات سواء اكنت

قانونية أو خالفه قد يتكبدها البنك نتيجة أو بخصوص سوء استخدام البطاقة اإلضافية

أو أي خر ق يقوم به حامل البطاقة اإلضافية لهذه الشر وط واألحاكم.
7-9

يتعهد العميل بأن يكون الوصي الطبيعي ألي حامل بطاقة إضافية عمره أقل من 21

8-9

في حال عدم إخطار� العميل البنك كتابياً  ،فإن البنك مخول بموجبه وبدون أي

سنة وأن استخدام البطاقة اإلضافية يجب ان يكون تحت إشر افه وسيطر ته.

شر وط في مشار كة أية معلومة متعلقة بحساب البطاقة مع حامل البطاقة اإلضافية.

 -10فقدان البطاقة أو رقم التعر يف الشخصي
1-10

يحق للبنك إصدار� ر قم تعر يف شخصي لتمكين حامل البطاقة من استخدام البطاقة
في أي صر اف آلي أو أي أجهزة الكتر ونية تقبل استخدام البطاقة .يقر� حامل البطاقة

بأن ر قم التعر يف الشخصي قد يتم إرساله له عن طر يق خدمة البر يد وذلك على

مسؤوليته الشخصية .عند استالم ر قم التعر يف الشخصي من خالل البر يد ،ينبغي
على حامل البطاقة أن يحفظه في ذاكر ته وأن يتلف اإليصال الذي يحتوي على ر قم

التعر يف الشخصي .
2-10

يكون حامل البطاقة مسؤوالً عن لك المعامالت التي تتم باستخدام ر قم التعر يف

3-10

ينبغي على حامل البطاقة اتخاذ اكفة االحتياطات الالزمة التي تحول دون سر قة

الشخصي سواء تمت بعلمه أو من دون علمه.

أو ضياع البطاقة وعدم اإلفصاح عن ر قم التعر يف الشخصي ألي طر ف .في حال

فقدان البطاقة أوسر قتها أو في حال تم كشف ر قم التعر يف الشخصي للغير�
ينبغي على حامل البطاقة مباشرة االتصال بالبنك وأقرب مر كز� شرطة والتبليغ عن

اكفة تفاصيل وظر وف الحادثة .ال يتحمل البنك أية مسؤولية في حال تم استخدام
البطاقة الضائعة أو المسر وقة قبل إبالغه خطياً عن السر قة أو الفقدان.

4-10

يجب ان يبقى حامل البطاقة مسؤوالً عن دفع االلتز امات القائمة على حساب

البطاقة والتي تنتج عن المعامالت الحاصلة باستخدام البطاقة و/أو ر قم التعر يف
الشخصي من قبل أي شخص مخول أو غير� مخول وسواء بعلم أو دون علم حامل
البطاقة.

5-10

يعود للبنك ووفقاً لما ير اه مناسباً إصدار� بطاقة بديلة ألي بطاقة ضائعة أو مسر وقة

أو ر قم تعر يف شخصي جديد تبعاً لهذه الشر وط واألحاكم أو تبعاً لشر وط وأحاكم
أخر ى ير اها البنك مناسبة.

6-10

يكون العميل ملز ماً بأن يعيد إلى البنك مباشرة أي بطاقة اكن قد أعلم البنك بسر قتها

أو ضياعها وذلك في حال وجدها أو استعادها .ال يحق لحامل البطاقة استخدام ر قم
التعر يف الشخصي بعد إخطار� البنك بكشف الر قم ألي جهة اكنت.

 -11اإلنهاء
1-11

يجوز� للعميل في أي وقت إخطار� البنك بر غبته إغالق حساب البطاقة و إلغاء

استعمال لك البطاقات وذلك من خالل إخطار� البنك بذلك خطياً و إعادة البطاقات
إلى البنك بعد قطعها إلى نصفين .ويتم إغالق حساب البطاقة بعد استالم البنك

لجميع البطاقات مقطوعة إلى نصفين وبعد سداد لك االلتز امات القائمة على حساب
البطاقة.

2-11

في حال قيام حامل البطاقة اإلضافية بإلغاء بطاقته يبقى العميل الر ئيسية مسؤوالً

3-11

يجوز� للبنك في أي وقت استرجاع أو إلغاء أي من أو لك البطاقات مع أو دون إخطار�

عن لك النفقات وااللتز امات األخر ى بما يتفق مع الشر وط واألحاكم.

مسبق لحامل البطاقة وعلى العميل أن يقوم مباشرة بعد االسترجاع أو اإللغاء
المذكور� أعاله بإعادة اكفة البطاقات إلى البنك بعد قطعها إلى نصفين ،وأن يسدد اكفة

االلتز امات القائمة على حساب البطاقة.
4-11

يقوم البنك بإلغاء البطاقة دون إخطار� مسبق في حالة وفاة أو إفالس أو إعسار�
حامل البطاقة ،وفي حال وجود أي ظر ف آخر� ( بما يتضمن الحالة المادية لحامل

بناء على تقدير� البنك المطلق ،أن يشلك خطر اً أو ضر ر اً على
البطاقة) مما من شأنهً ،
مصالح البنك ،أو عندما يصبح ماكن تواجد حامل البطاقة مجهوالً بالنسبة للبنك.

5-11

يكون العميل و/أو خلفه القانوني مسؤوالً عن إعادة الدفع الاكمل للك األرصدة

المستحقة على حساب البطاقة وعن تعويض البنك عن لك التاكليف (بما يتضمن اكفة
الرسوم والمصار يف القانونية) باإلضافة إلى اكفة النفقات التي تحملها البنك من

أجل استر داد األرصدة المستحقة.
6-11

يقر� العميل أن رسم عضوية البطاقة السنوي ،إن وجد ،والمقيدة على حساب البطاقة
غير� قابل لالستر داد حتى لو تم إلغاء البطاقة قبل إتمام السنة المتعلقة برسم العضوية

المذكور.
7-11

بالر غم مما ذكر� في البند  6-11السابق ،يجب دفع المبلغ الاكمل لاللتز امات القائمة

في حساب البطاقة (متضمنة لك ما هو متعلق بالمعامالت على البطاقات اإلضافية)
باإلضافة للك المعامالت المفوضة

(وغير� المقيدة بعد على حساب البطاقة)

والمنفذة باستخدام البطاقة وتكون مستحقة مباشرة وبالاكمل عند إلغاء البطاقة.
8-11

إن من حق البنك التنفيذ على أي تأمين من قبل العميل لسداد االلتز امات القائمة أو

9-11

يقر� ويوافق العميل بحق البنك باالحتفاظ بأي تأمين لفترة ال تقل عن  45يوماً بعد

10-11

دون اإلخالل بأي مما ور د في هذه الشر وط واألحاكم ،في حال وفاة العميل يحق

أي مبلغ مستحق من العميل.

إلغاء البطاقة بغض النظر� إذا قام العميل بتسديد االلتز امات المستحقة أو لم يقم.

للبنك أن يسلك لك السبل المتاحة وفق القانون وله الحق في استرجاع االلتز امات
القائمة بما في ذلك استرجاعها من أي تغطية تأمينية متوفرة أو من الور ثة أو األوصياء

أو المنفذين وأفر اد عائلة العميل أو من حساباته عن طر يق حجز� أو مقاصة جميع

االلتز امات القائمة مع األرصدة الدائنة الموجودة في أي من الحسابات.

 -12تجديد البطاقة
يحق للبنك تجديد البطاقة في تار يخ انتهاء صالحيتها ما لم يقم العميل بإخطار� البنك كتابياً بعدم

ر غبته بذلك قبل  45يوماً على األقل من تار يخ انتهاء الصالحية .في هذه الحالة يقوم البنك بتحر ير�

التأمينات (الر اتب ،الكفالة ،الودائع) بعد  45يوماً
ابتداء من تار يخ تسليم البطاقة إلى البنك بغرض
ً
إلغائها.

 -13إعادة المدفوعات
1-13

لن يقوم البنك بقيد أي مبالغ مستر دة متعلقة بأية معاملة مسجلة على حساب
البطاقة إال في حال الحصول على قسيمة االستر داد أو تفويض من التاجر� المعني

الستر داد مبلغ المعاملة ذات الصلة.

2-13

لن يكون البنك مسؤوالً أبداً في حال عدم قبول البطاقة من قبل الغير .لن يكون
البنك مسؤوالً عن أية بضائع أو خدمات يقوم حامل البطاقة بشر ائها بواسطة البطاقة

وفي لك الحاالت يجب على حامل البطاقة قبول جميع اإليصاالت والمعامالت
المنفذة.

 -14استثناءات على االلتزامات
1-14

يقر� حامل البطاقة بعدم مسؤولية البنك عن أية مطالبة أو فقدان أو ضر ر� أو أية

نفقات أو تاكليف قد تحصل من قبل حامل البطاقة بشلك مباشر� أو غير� مباشر� فيما
يتعلق باآلتي:

أ)

فشل إكمال أية معاملة في أي منفذ بيع أو أي صر اف آلي أو مع التاجر� أو أية

مؤسسة مالية أو بنك آخر� سواء أاكن ذلك بسبب عطل الصر اف أو فقدان االتصال

أو انقطاع التيار� أو عدم وجود عمالت نقدية اكفية في الصر اف أو لر فض التاجر� قبول

البطاقة أو لر فضها من قبل الماستر د اكر د أو الفيز ا أو ر فض أي مشغل بطاقات آخر�
للقيام بالمعاملة المطلوبة.

ب)

إخفاق أو (عدم قيام) التاجر� بإرسال البضائع أو الخدمات المشتر اة باستخدام البطاقة.

ج)

أي خلل أو عيب أو نقص أو مسؤولية متعلقة بالمنتج فيما يتعلق بالبضائع أو الخدمات

د)

أي خدش لسمعة حامل البطاقة أووضعه االئتماني من استخدام البطاقة فيما يتعلق

المشتر اة من التاجر� باستخدام البطاقة.

باستعادة حيازة البطاقة ،أي طلب الستعادة البطاقة أو ر فض أي شخص بقبول

البطاقة.
ه)

أي خطأ في التصر يح أو التحر يف أو أي خطأ أو إغفال في التفاصيل المعلنة من قبل

و)

تم االتفاق على أن مسؤولية العميل اتجاه البنك في حال أي نز اع بين حامل البطاقة

البنك استناداً للبند .16

والتاجر� أو البنك أو أي شخص له عالقة بأية معاملة يجب أال تتأثر� بأي نز اع أو دعوى

متقابلة أو الحق في المقاصة قد يقوم بها حامل البطاقة ضد التاجر� أو البنك أو
المؤسسة المالية أو الشخص .

ز)

ر فض جهاز� الصر اف اآللي للعمالت النقدية المودعة أو التسوية الاكملة أو الجز ئية

ح)

ممارسة البنك لحقه في إلغاء بطاقة االئتمان.

ط)

بناء على تعليمات حامل البطاقة.
تصر ف البنك بحسن نية ً

ي)

انقطاع أعمال البنك لسبب ما خار ج عن اإلر ادة أو ألحداث شغب أو االضطر ابات

لاللتز امات القائمة.

المدنية أو التمر د أو الحر ب أو االضر ابات أو اإلغالق التعجيز ي أو ألي سبب آخر� خار ج
عن السيطرة بما في ذلك القوة القاهرة.

ك)

إعطاء تعليمات المعاملة من قبل غير� حامل البطاقة.

 -15التعويض
1-15

يتعهد العميل ويوافق على تعويض البنك عن لك ضياع وضر ر� ومسؤولية ونفقات

ومصار يف ،سواء اكنت قانونية أو غير� ذلك قد تتر تب على البنك بسبب أي استخدام

للبطاقة .يكون البنك مفوضاً بموجبه بقيد المصار يف والنفقات المذكورة أعاله على
حساب البطاقة كجزء من االلتز امات القائمة التي يجب دفعها من قبل العميل.

2-15

يعفي العميل البنك ويعوضه عن المسؤولية عن اكفة التصر فات والدعاوى واإلجر اءات

والتاكليف والمطالبات والطلبات والرسوم والمصار يف والخسائر� وااللتز امات والتي
قد تنتج من:

أ)

تصر ف البنك بحسن نية بموجب التعليمات المز ودة من العميل كتابة أوعن طر يق
الفاكس بغض النظر� إن اكنت التعليمات المذكورة قد صدرت عن العميل أو تم نقلها
أو تم تحر يفها عن طر يق االحتيال أو اكنت غير� مفهومة أو مبهمة بسبب خطوط

االتصال أو النقل.
ب)

امتناع البنك عن العمل بموجب تعليمات حامل البطاقة المكتوبة أو عبر� الهاتف أو

الفاكس أو التلكس وذلك بسبب إخفاق إرسالها للبنك بشلك فعلي أو استالمها من
قبله حتى ولو اكن هذا اإلخفاق متعلق بالخطأ أوعدم جاهز ية الجهاز� المستقبل أو
المرسل.

 -16اإلفصاح عن المعلومات
يفوض حامل البطاقة البنك بشلك غير� قابل لإللغاء ويسمح للبنك باإلفصاح عن المعلومات ونقلها
وتبادلها التي تعتبر� مالئمة والمتعلقة بحامل البطاقة وشؤونه والتي تشمل على سبيل الذكر� ال

الحصر� تفاصيل المعامالت وذلك لشر اكء البنك وفر وعه والمتناز ل لهم وولكائه وأطر اف اخر ى مثل

البنوك األخر ى والمؤسسات المالية والماستر� اكر د والفيز ا أو أي مؤسسة أخر ى ذات صلة بالبطاقة.

 -17حق المقاصة
1-17

باإلضافة إلى حق المقاصة وغير ها من الحقوق التي يمنحها القانون للبنك  ،يقر�

بناء على تقديره المطلق وفي أي وقت ودون إخطار،
العميل أنه من حق البنك
ً
جمع وتوحيد لك حسابات للعميل مع البنك محتفظ بها او بشلك فر دي أو مشترك

ومهما اكن وصفها أو ماكنها وسواء اكنت بالدر هم اإلمار اتي أو في أي عملة أخر ى.
كما يحق له التقاص أو تحويل أي مبلغ ير د كمبلغ دائن على أي حساب مشابه أو

صر ف جميع المبالغ المستحقة للبنك مهما اكن الوصف ومهما اكن الموقع وسواء
اكن بعملة الدر هم أو أية عملة أخر ى .يجوز� للبنك القيام بلك ذلك حتى و إن لم تكن

األرصدة في هذه الحسابات بالعملة نفسها وبهذا يفوض العميل البنك المقاصة في
مقابل هذه المبالغ المجمعة أو المدمجة من خالل إجر اء تحويل العمالت الالزم

وفقاً ألسعار� الصر ف المعتمدة في البنك ووفقاً لتقديره.
2-17

بهدف تمكين البنك من المحافظة على سالمة مسؤولية أي طر ف بما في ذلك حامل
البطاقة فإنه بمجر د إصدار� وثيقة رسمية أو إعالن يثبت إفالس أو إعسار� حامل البطاقة

أو ألي سبب آخر� كما ير اه البنك مناسباً يحق للبنك في أي وقت اإلبقاء على األموال

المستلمة أو المستر دة أو المحققة تحت أي تأمين أو كفالة لصالح حامل البطاقة
ودون التز ام وسيط من طر ف البنك لتطبيق نفس اإلجر اءات أو جزء منها على تسديد

المبالغ المستحقة أو المدينة للبنك.

 -18اإلخطارات والمراسالت
1-18

يجب على العميل أن يقوم على وجه السر عة بإخطار� البنك كتابياً بأية تغير ات متعلقة
بوضعه الوظيفي أو بعمله أو اسمه أو عنوانه ( العمل و/أو السكن) أو أي أر قام

وعناوين اتصال ،أو إذا اكن ينوي البقاء خار ج دولة اإلمار ات العر بية المتحدة لفترة

طويلة.
2-18

في حال غادر� العميل اإلمار ات العر بية المتحدة لإلقامة خارجها يتوجب عليه إعادة

البطاقات األساسية واإلضافية للبنك قبل  14يوماً من مغادرة العميل وتعتبر� البطاقة

ملغية.

3-18

إن أية تعليمات يرسلها العميل للبنك عن طر يق الفاكس تعتبر� نافذة وملزمة لحامل

البطاقة ويجوز� للبنك العمل بموجب هذه التعليمات .كما يجوز� للبنك استخدام صور�
أو النسخ األصلية للفاكس المستلمة والمطبوعة على آلة الفاكس لديه كدليل لدعم أية

مطالبة لدى أي محكمة.
4-18

يجوز� تسليم لك البطاقات أو أر قام التعر يف الشخصي أو كشوف الحسابات أو طلبات

أو أية مر اسالت أخر ى إما شخصياً أوعن طر يق البر يد العادي إلى آخر� عنوان معر وف

ترسل عليه الفواتير� أو عناوين أخر ى لحامل البطاقة وتعتبر� مثل هذه المر اسالت
قد تم تسليمها لحامل البطاقة في تار يخ التسليم إذا ما سلمت باليد أو بالوسائل

اإللكتر ونية وفي يوم العمل التالي لتار يخ إيداعها في البر يد إذا أرسلت بالبر يد.
5-18

تعتبر� جميع المر اسالت بموجب هذه الشر وط واألحاكم التي يتم إرسالها للعميل أو

6-18

يوافق العميل على إبقاء جميع معلوماته الشخصية محدثة في اكفة األوقات بما في

حامل البطاقة اإلضافية أنها قد أرسلت للكيهما.

ذلك االسم الاكمل وعنوان البر يد وعناوين أخر ى ور قم الهاتف األرضي والجوال
والبر يد االلكتر وني.

 -19شر وط عامة
1-19

يفوض حامل البطاقة البنك وفقاً لتقدير اته بتسجيل أي تعليمات يتم تناقلها بالهاتف
وذلك بغية استخدامها كدليل في المحاكم أو إجر اءات قانونية أخر ى .ويوافق حامل

البطاقة بموجبه على قيام البنك بتسجيل اكفة المر اسالت اإللكتر ونية (على سبيل
المثال الماكلمات الهاتفية ،الرسائل اإللكتر ونية ،الرسائل النصية للهاتف الجوال

وغير ها) وقيام البنك بتخز ينها على شلك وسائط إلكتر ونية ويقبل بهذه التسجيالت
والوسائط كدليل أمام المحاكم في دولة اإلمار ات العر بية المتحدة أو أمام أي مرجع

قانوني أو تحكيمي آخر.

يوافق حامل البطاقة أن لك من المر اسالت المذكورة ستعتبر� «سجل إلكتر وني
أو وثيقة» كما هي معر فة في القانون االتحادي لدولة اإلمار ات العر بية المتحدة

ر قم ( )1لعام  2006وتعديالته والمتعلق بالمعامالت والتجارة اإللكتر ونية ،كما يقر�

حامل البطاقة أن ً
لك من ولك المر اسالت سيتم استخدامها أكدلة معتر ف بها كما

هو منصوص عليه في قانون دولة اإلمار ات العر بية المتحدة االتحادي ر قم  10لعام
 1992كما هو معدل في قانون دولة اإلمار ات العر بية المتحدة االتحادي ر قم 36
لعام .2006
2-19

يجب على حامل البطاقة تعويض البنك عن أي مطالبات أو إجر اءات أو خسائر�
قد تنشأ أو يتم تكبدها بسبب تنفيذ التعليمات الهاتفية أو ماكلمات مز عومة لحامل

البطاقة.
3-19

يكون البنك مخوالً تعيين وكيل لجمع لك المبالغ المستحقة للبنك من العميل أو

4-19

يحق للبنك في أي وقت وبدون موافقة العميل التناز ل عن بعض أو لك حقوقه

تابعيه.

والتز اماته مع أو من دون إعالم العميل بذلك .يتعهد حامل البطاقة بتوقيع وثائق

أخر ى كما قد يطلب البنك بين الحين واآلخر.
5-19

تعتبر� الحقوق والتدابير� المبينة في هذه الشرط تكميلية وغير� حصر ية ألي حقوق او

6-19

ال يجوز� للعميل التناز ل عن التز اماته الوار دة في هذه الشر وط واألحاكم ألي شخص.

7-19

منفصال ومتميز اً عن باقي الشر وط واألحاكم
يعتبر� لك من هذه الشر وط واألحاكم
ً

تدابير� ينص عليها القانون.

و إذا أصبح أحدها في أي وقت من األوقات الغياً أو غير� قانوني أو غير� قابل للتنفيذ
فإن ذلك لن يؤثر� أو يعطل صحة وقانونية وقابلية تنفيذ باقي األحاكم.

8-19

ال يمكن اعتبار� أي تسامح أو تساهل أو تر اخي أو إهمال من قبل البنك ألي إخالل أو

خر ق ألي من هذه الشر وط واألحاكم تناز الً من قبل البنك عن حقوقه وصالحياته،

وال يمكن االستنتاج أو االستدالل من أي فعل يقوم به أو ال يقوم به البنك على أنه
تناز ل إال إذا تم النص على ذلك كتابة من قبل البنك .و إن أي تناز ل من قبل البنك

سيعتبر� تناز الً عن الجز ئية التي ير تبط بها ،ولن يعتبر� تناز الً عن أي من هذه الشر وط
واألحاكم.

9-19

فيما يتعلق بالخصومات  /العر وض المقدمة من قبل التاجر� المعني ال يتحمل البنك
أي ضمان وال يقدم أي تصر يح بشأن التوصيل أو الجودة أو التصميم أو المواصفات

أو غير� ذلك فيما يتعلق بهذه العر وض .تخضع هذه الخدمات والمنتجات أيضاً لمدى

ً
أوآل».
توافر ها وستوز ع وفق آلية «من يأتي أوالً يخدم
10-19

فيما يتعلق بالخصومات  /العر وض المقدمة من قبل التاجر� المعني فلن يتحمل

البنك مسؤولية قيام التاجر� بسحب أو الغاء أو تبديل أو تعديل هذه المنتجات
والخدمات .يحتفظ البنك أيضاً بحق تغيير� المنافع المتاحة لحامل البطاقة في أي

وقت ودون إنذار� مسبق.
11-19

ال يتم تز ويد العميل بنسخ من إيصاالت المعامالت (إيصاالت الشر اء) .في حالة

النز اع يتم تز ويد العميل فقط بصورة أو نسخة ميكر وفيلم إليصاالت محددة ليتم
استخدامها كدليل كتابي على الدين ،على أن يتقدم حامل البطاقة بطلب كتابي خالل
ثالثين يوماً من تار يخ صدور� الكشف المذكور .أما إذا تجاوز� هذا التار يخ  90يوماً فإن

مثل هذه الطلبات سوف يتم تجاهلها.
12-19

يصدر� البنك بطاقات االئتمان على أساس أنه ال يمكن إعادة بيع أو استر داد قيمة
السلع أو البطاقات أو الخدمات التي تم شر اؤها باستخدام بطاقات البنك .لكن يمكن

إرجاع قيمة البضائع والبطاقات على حساب البطاقة في حال موافقة التاجر� على هذه

اإلعادة.
13-19

يقر� العميل بأن دفاتر� وسجالت وحسابات البنك تعتبر� قر ينة ملزمة وقاطعة في حال

14-19

يجوز� للبنك في أي وقت ودون إشعار� مسبق إلغاء أو تعليق الحق في استخدام

غياب أي خطأ واضح.

البطاقة أو ر فض إعادة إصدار� أو تجديد أو استبدال أي بطاقة دون أن يؤثر� ذلك على
التز امات العميل الوار دة في هذه الشر وط واألحاكم ،والتي تظل سار ية المفعول

حتى تسوية جميع المستحقات من البطاقة وبصورة مرضية.
15-19

يجب أن تفهم اإلشارة إلى «هذه الشر وط واألحاكم» على أنها تشمل شر وط األحاكم
الوار دة في نموذج طلب بطاقة االئتمان المكتمل من قبل حامل البطاقة باإلضافة
إلى الشر وط واألحاكم العامة و إن اإلشارة إلى «الدر هم» هي إشارة إلى العملة

الرسمية والقانونية لدولة اإلمار ات العر بية المتحدة.
16-19

بالتوقيع على نموذج طلب البطاقة ،يعتبر� حامل البطاقة قد أقر� ووافق على االلتز ام

(ا)

وقع حامل البطاقة على الوجه الخلفي لها

(ب)

بهذه الشر وط واألحاكم ومع ذلك ُيستكمل قبول هذه الشر وط واألحاكم إذا:

استخدام البطاقة إلجر اء معاملة

١٧-١٩

٢٠
ً

١-٢٠

ً

.١١

 ٢١اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ واﻻﺣﺎﻻت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
١-٢١

ﺗﺨﻀﻊ ﻫﺬه اﻟﺸﺮ وط واﻷﺣﺎﻜم وﺗﻔﺴﺮ داﺋﻤﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮ ﺑﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة.

٢-٢١

ﻳﺤﺎل إﻟﻰ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺮﻛﺰ دﺑﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ أي ﻧﺰاع ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻦ أو ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺬه
اﻟﺸﺮ وط واﻷﺣﺎﻜم ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أي ﺳﺆال ﺣﻮل وﺟﻮدﻫﺎ أو ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ أوﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎ أو أي
ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻻﺳﺘﺮداد اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ.

٣-٢١

اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﺒﻨﺪ  ٢١٫٢أﻋﻼه ،ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻤﻴﻞ اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺒﻨﻚ ﻗﺪ ﻳﺮﻓﻊ دﻋﻮى ﺿﺪه ﻓﻲ
أي اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻻﺳﺘﺮداد اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ أو اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺄي ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ

