
Terms & Conditions for Saadiq Credit Cards
1. Definitions

(i)  ‘Agency Terms’ means the agency Terms between the 
Cardholder and the Cardholder Agent.

(ii)  ‘Annual Fee’ means the fixed fees which are payable by 
the Cardholder to the Bank on an annual basis in con-
sideration of the continued usage of the Card, at such 
amount as may be determined by the Bank from time to 
time.

(iii)  ‘Application Fee’ means the nominal one off application 
fee payable by the Cardholder to the Bank in relation to 
the application and other fees incurred by the Bank for 
processing the Cardholder’s application to subscribe for 
the Card, which shall be reflected in the first Statement of 
Account.

(iv)  ‘ATM’ means an automated teller machine or any Card 
operated 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.

(v)  ‘Balance Transfer Facility’ means the facility offered to 
the Cardholder to transfer the Cardholder›s outstanding 
balance from another MasterCard or Visa card issued by 
other financial institutions to the Card Account.

(vi) ‘Bank’ means Standard Chartered Bank, its successors 
and its assigns.

(vii)  ‘Card Account’ means the account opened by the Bank 
for the purpose of entering all credits and debits received 
or incurred under the Cards by the Primary Cardholder 
and the Supplementary Cardholder, if any, under these 
Terms and Conditions.

(viii)  ‘Card’ means, as appropriate, a MasterCard or VISA card 
issued by the Bank to the Cardholder and includes pri-
mary and supplementary cards (whether new, renewed or 
replaced).

(ix)  ‘Cardholder’ means an individual to whom a Card bear-
ing that individual’s name is issued by the Bank and in-
cludes the Primary Cardholder and any Supplementary 
Cardholder.

(x)  ‘Cardholder Agent’ means the agent appointed by the 
Cardholder to enter into and perform Murabaha Con-
tracts on the Cardholder’s behalf.

(xi)  ‘Card Transaction’ means the purchase of goods and/or 
services, benefits or reservation (including without limi-
tations any reservation made by the Cardholder for air, 
ship, rail, motor or other transportation or hotel or other 
lodging or accommodation or other transportation, rental 
or hire, whether or not utilized by the Cardholder) and/or 
receiving Cash Advances by the use of the Card or the 
Card numbers, the PIN or the TIN or in any other man-
ner including without limitation mail, telephone or fac-
simile orders or reservations authorized or made by the 
Cardholder, regardless of whether a sales slip or Cash 
Advance or other Voucher or form is signed by the Card-
holder.

(xii)  ‘Cash Advance’ means any amount obtained by use of 
the Card, the Card number, the PIN or the TIN or in any 
manner authorized by the Cardholder from the Bank or 
any other bank or financial institutions for debit to the 
Card Account.

�رشوط واأحكام بطاقات �صادق االئتمانية

1- التعريفات

»احكام الوكالة« ويق�صد بها احكام الوكالة املربمة بني حامل البطاقة   )1(

ووكيل حامل البطاقة.

على  للبنك  امل�صتحقة  الثابتة  الر�صوم  بها  ويق�صد  ال�صنوية«  »الر�صوم   )2(

للبطاقة،  امل�صتمر  اال�صتخدام  مقابل  يف  �صنوية  ب�صفة  البطاقة  حامل 

باملبلغ الذي يحدده البنك من حني الآخر.

»ر�صوم الطلب« ويق�صد بها ر�صوم الطلب اال�صمية امل�صتحقة ملرة واحدة   )3(

للبنك على حامل ال بطاقة فيما يتعلق بالطلب والر�صوم االأخرى التي 

البطاقة،  يف  لال�صرتاك  البطاقة  حامل  طلب  ملعاجلة  البنك  يتحملها 

والتي ي�صتمل عليها ك�صف احل�صاب االأول.

»ماكينة ال�رشافة االآلية« ويق�صد بها اأي ماكينة �رصف موؤمتتة اأو اأي   )4(

ماكينة اأو جهاز يعمل بالبطاقة �صواء كانت خا�صة بالبنك اأو اأي بنوك 

اأو موؤ�ص�صات مالية اأخرى م�صرتكة يحددها البنك من حني الآخر، والتي 

تقبل البطاقة.

البطاقة  املقدمة حلامل  اخلدمة  بها  ويق�صد  الر�صيد«  »خدمة حتويل   )5(

لتحويل املبلغ امل�صتحق حلامل البطاقة من بطاقة ما�صرتكارد اأو بطاقة 

فيزا ال�صادرة من موؤ�ص�صات مالية اأخرى حل�صاب حامل البطاقة.

»البنك« ويق�صد به �صتاندرد ت�صارترد بنك وخلفاوؤه واملتنازل لهم.  )6(

البنك لغر�ض  البطاقة« ويق�صد به احل�صاب املفتوح بوا�صطة  »ح�صاب   )7(

مبوجب  املتحملة  اأو  امل�صتلمة  واملدينة  الدائنة  االأر�صدة  كافة  قيد 

البطاقات بوا�صطة حامل البطاقة االأ�صا�صية وحامل البطاقة االإ�صافية، 

اإن وجد، مبوجب هذه ال�رصوط واالأحكام.

فيزا  اأو  ما�صرتكارد  بطاقة  االقت�صاء،  ح�صب  بها،  ويق�صد  »البطاقة«   )8(

ال�صادرة من البنك اإىل حامل البطاقة مبا يف ذلك البطاقات االأ�صا�صية 

واالإ�صافية )اجلديدة اأو املتجددة اأو امل�صتبدلة(.

»حامل البطاقة« ويق�صد به اأي فرد اأ�صدر له البنك بطاقة حتمل ا�صمه   )9(

مبا يف ذلك حامل البطاقة االأ�صا�صية واأي حامل لبطاقة اإ�صافية.

»وكيل حامل البطاقة« ويق�صد به الوكيل املعني من قبل حامل البطاقة   )10(

الإبرام وتنفيذ عقود املرابحة نيابة عن حامل البطاقة.

و/اأو اخلدمات )مبا يف  ال�صلع  بها �رصاء  ويق�صد  البطاقة«  »معامالت   )11(

ذلك دون ح�رص اأي حجز يقوم به حامل البطاقة لل�صفر براً اأو بحراً اأو جواً 

اأو بالقطار اأو اأي و�صيلة اأخرى اأو حجز لالإقامة بفندق اأو اأي مكان اآخر 

اأو تاأجري اأو اإيجار اأي �صكن اأو و�صيلة نقل اأخرى، �صواء ا�صتخدمها حامل 

البطاقة اأم ال( و/اأو ا�صتالم ال�صلف النقدية من خالل ا�صتخدام البطاقة 

الهاتفي  التعريف  رقم  اأو  ال�صخ�صي  التعريف  رقم  اأو  البطاقة  اأرقام  اأو 

اأو باأي و�صيلة اأخرى مبا يف ذلك دون ح�رص االأوامر اأو احلجوزات عرب 

البطاقة،  حامل  بها  يقوم  اأو  ي�صمح  التي  الفاك�ض  اأو  الهاتف  اأو  الربيد 

ب�رصف النظر عما اإذا كانت ق�صائم البيع اأو ال�صلفة النقدية اأو اأي اإي�صال 

اأو منوذج اآخر موقع بوا�صطة حامل البطاقة اأم ال.

عليه من خالل  احل�صول  يتم  مبلغ  اأي  بها  ويق�صد  النقدية«  »ال�صلفة   )12(

رقم  اأو  ال�صخ�صي  التعريف  رقم  اأو  البطاقة  رقم  اأو  البطاقة  ا�صتخدام 

التعريف الهاتفي اأو باأي و�صيلة اأخرى ي�صمح بها حامل البطاقة اأو اأي 

بنك اأو موؤ�ص�صات مالية اأخرى للقيد على ح�صاب البطاقة.
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(xiii)  ‘Charges’ means amounts payable by the Cardholder 
arising from the use of the Card or the Card number, the 
PIN or the TIN or under these Terms and Conditions and 
includes without limitation, the Annual Fee, the Applica-
tion Fee, all Card Transactions, fees, additional expenses, 
damages, legal costs and disbursements, which will be 
debited to the Card Account and form part of the Current 
Balance.

(xiv)  ‘Credit Limit’ means the credit limit notified to the Pri-
mary Cardholder from time to time.

(xv)  ‘Current Balance’ means the aggregate of (i) the total 
debit balance (inclusive of all Charges which shall be 
debited to the Card Account) outstanding on the Card 
Account payable to the Bank according to the Bank’s re-
cords and (ii) the Murabaha Amount.

(xvi)  ‘Deposit’ means the amount in cash placed with the 
Bank as specified by the Bank as security for the perfor-
mance of the Cardholder’s obligation.

(xvii)  ‘Dirham’ means the lawful currency of the United Arab 
Emirates.

(xviii)  ‘First Purchase Date’ means the date of the first Card 
Transaction in any Statement Period.

(xix)  ‘Guarantee’ means a guarantee, if any, from any other 
bank acceptable to the Bank in favour of the Bank and 
in form and substance acceptable to the Bank for an 
amount specified by the Bank, as security for the perfor-
mance of the Cardholder’s obligation.

(xx)  ‘Merchant’ means any corporate entity, person or other 
establishment supplying goods and/or services who ac-
cepts the Card or the Card numbers as a mode of pay-
ment or reservation by the Cardholder.

(xxi)  ‘Minimum Amount Due’ is relevant percentage of Cur-
rent Balance (subject to a minimum amount) as pre-
scribed by the Bank or as set out in the Bank’s service 
and price guide prevailing from time to time.

(xxii)  ‘Month’ means calendar month.

(xxiii)  ‘Murabaha Terms’ means the Bank’s the master mura-
baha terms accepted and signed by the Cardholder.

(xxiv)  ‘Murabaha Amount’ means the amount due to the Bank 
from the Cardholder (or the Cardholder Agent acting on 
behalf of the Cardholder) in connection with the Mura-
baha Documents.

(xxv)  ‘Murabaha Contract’ means a Murabaha contract be-
tween the Cardholder Agent, as agent for the Cardholder, 
and the Bank pursuant to which the Cardholder Agent 
shall purchase from the Bank a specified quantity of com-
modities in accordance with the Terms and the Murabaha 
Terms.

(xxvi)  ‘Murabaha Documents’ means the Murabaha Terms, 
each Murabaha Contract, the Agency Terms and any no-
tice, document or instruction (however described) issued 
in connection therewith.

(xxvii)  ‘Payment Due Date’ means the date specified in the 
Statement of Account by which date, payment of the Cur-
rent Balance or any part thereof or the Minimum Amount 
Due is to be made to the Bank.

(xxviii) ‘Personal Identification Number’ (PIN) means in relation 
to a Cardholder the PIN issued to the Cardholder to en-
able the Card to be used at an ATM.

(xxix)  ‘Primary Card’ means the Card which is issued in the 
name of the Primary Cardholder.

(xxx)  ‘Primary Cardholder’ means a person other than a Sup-
plementary Cardholder who is issued a Primary Card and 
for whom the Card Account is first opened by the Bank.

نتيجة  البطاقة  حامل  على  امل�صتحقة  املبالغ  بها  ويق�صد  »الر�صوم«   )13(

رقم  اأو  ال�صخ�صي  التعريف  رقم  اأو  البطاقة  رقم  اأو  البطاقة  ا�صتخدام 

اأو مبوجب هذه ال�رصوط واالأحكام مبا يف ذلك، دون  التعريف الهاتفي 

ح�رص، الر�صوم ال�صنوية ور�صوم الطلب وكافة معامالت البطاقة والر�صوم 

والنفقات االإ�صافية والتعوي�صات والتكاليف القانونية والتي يتم قيدها 

على ح�صاب البطاقة وت�صكل جزءاً من الر�صيد احلايل.

حامل  به  ُيخطر  الذي  االئتماين  احلد  به  ويق�صد  االئتماين«  »احلد   )14(

البطاقة االأ�صا�صية من حني الآخر.

املدين  الر�صيد  اإجمايل   )1( جمموع  به  ويق�صد  احلايل«  »الر�صيد   )15(

على  امل�صتحق  البطاقة(  ح�صاب  على  املقيدة  الر�صوم  كافة  )�صاماًل 

ح�صاب البطاقة وواجب ال�صداد اإىل البنك وفقًا ل�صجالت البنك )2( ومبلغ 

املرابحة.

»مبلغ التاأمني« ويق�صد به املبلغ النقدي املو�صوع لدى البنك والذي   )16(

يحدده البنك ك�صمان لتنفيذ التزامات حامل البطاقة.

»الدرهم« ويق�صد به العملة الر�صمية لدولة االإمارات العربية املتحدة.  )17(

»تاريخ ال�رشاء االأول« ويق�صد به تاريخ املعاملة االأوىل للبطاقة يف اأي   )18(

فرتة ك�صف ح�صاب.

»ال�صمان« ويق�صد به اأي �صمان، اإن وجد، من اأي بنك اآخر يقبله البنك   )19(

مبلغ  مقابل  للبنك  املقبول  وامل�صمون  وبال�صكل  البنك  ل�صالح  ويكون 

يحدده البنك ك�صمان لتنفيذ التزامات حامل البطاقة.

اأخرى  موؤ�ص�صة  اأو  �صخ�ض  اأو  اعتباري  كيان  اأي  به  ويق�صد  »التاجر«   )20(

تقوم بتوريد ال�صلع و/اأو اخلدمات والذي يقبل البطاقة اأو اأرقام البطاقة 

كطريقة دفع اأو حجز بوا�صطة حامل البطاقة.

الر�صيد  من  املعنية  الن�صبة  وميثل  امل�صتحق«  للمبلغ  االأدنى  »احلد   )21(

النحو  اأو على  البنك  املحدد من  املبلغ(  االأدنى من  للحد  )وفقًا  احلايل 

املحدد يف دليل خدمات واأ�صعار البنك املطبق من حني الآخر.

»ال�صهر« ويق�صد به ال�صهر امليالدي.  )22(

املقبولة  الرئي�صية  املرابحة  اأحكام  بها  ويق�صد  املرابحة«  »اأحكام   )23(

واملوقعة من قبل حامل البطاقة.

»مبلغ املرابحة« ويق�صد به املبلغ امل�صتحق للبنك على حامل البطاقة   )24(

)اأو وكيل حامل البطاقة نيابة عن حامل البطاقة( فيما يتعلق مب�صتندات 

املرابحة

البطاقة،  حامل  وكيل  بني  املرابحة  عقد  به  ويق�صد  املرابحة«  »عقد   )25(

ب�صفته وكيل حامل البطاقة، والبنك والتي ي�صرتي وكيل حامل البطاقة 

واأحكام  ل�رصوط  وفقًا  ال�صلع  من  حمددة  كمية  البنك  من  مبوجبها 

املرابحة.

مرابحة  عقد  وكل  املرابحة  اأحكام  بها  ويق�صد  املرابحة«  »م�صتندات   )26(

واحكام الوكالة واأي اإخطار اأو م�صتند اأو تعليمات )املحددة باأي طريقة( 

�صادرة فيما يتعلق بذلك.

»تاريخ ا�صتحقاق الدفع« ويق�صد به التاريخ املحدد يف ك�صف احل�صاب   )27(

االأدنى  احلد  اأو  منه  جزء  اأي  اأو  احلايل  الر�صيد  �صداد  فيه  يجب  والذي 

للمبلغ امل�صتحق اإىل البنك.

»رقم التعريف ال�صخ�صي« ويق�صد بها فيما يتعلق بحامل البطاقة رقم   )28(

اأي  يف  البطاقة  ال�صتخدام  البطاقة  حلامل  ال�صادر  ال�صخ�صي  التعريف 

ماكينة �رصافة اآلية.

»البطاقة االأ�صا�صية« ويق�صد بها البطاقة ال�صادرة با�صم حامل البطاقة   )29(

االأ�صا�صية.

حامل  بخالف  �صخ�ض  اأي  به  ويق�صد  االأ�صا�صية«  البطاقة  »حامل   )30(

البنك  له  ويفتح  اأ�صا�صية  بطاقة  له  ت�صدر  والذي  االإ�صافية  البطاقة 

ح�صاب البطاقة للمرة االأوىل.



(xxxi)  ‘Principal’ means the Current Balance on the relevant 
Purchase Date.

(xxxii)  ‘Profit Period’ means the period from the First Purchase 
Date to the second subsequent Payment Due Date after 
such First Purchase Date.

(xxxiii)  ‘Profit Rate’ means the profit rate applicable to the Card 
as notified by the Bank from time to time.

(xxxiv) ‘Purchase Date’ means the day immediately following a 
Statement Date on which the Current Balance (excluding 
late payment charges) has not been settled in full.

(xxxv) ‘Security’ means either the Deposit or the Guarantee.

(xxxvi) ‘Standard Chartered Group’ means each of Standard 
Chartered PLC and its subsidiaries and affiliates (includ-
ing each branch or representative office).

(xxxvii) ‘Statement of Account’ means the Bank’s monthly or 
other periodic statement sent to the Cardholder show-
ing particulars of the Card Transactions, Current Balance 
payable to the Bank and other transactional activities re-
lating to the Card for a particular Statement Period.

(xxxviii) ‘Statement Date’ means the day of each calendar month 
notified to the Cardholder by the Bank as the statement 
date in respect of the Card.

(xxxix) ‘Statement Period’ means the monthly or other periodic 
intervals indicated in the Statement of Account.

(xl)  ‘Service & Price Guide’ means the guidelines issued by 
the Bank from time to time which sets out the details of 
all fees and charges payable to the Bank for the usage of 
the Card.

(xli)  ‘Supplementary Card’ means a Card which is supple-
mentary to the Primary Card and which is issued in the 
name of a Supplementary Cardholder.

(xlii)  ‘Supplementary Cardholder’ means the person who 
has been issued a Supplementary Card.

(xliii)  ‘Telephone Identification Number’ (TIN) means in rela-
tion to the Cardholder the TIN issued to the Cardholder in 
order to enable him to carry out transactions over phone 
as different from the PIN defined above.

(xliv)  ‘Transaction Request’ means the transaction request as 
defined in the Murabaha Terms.

(xlv)  ‘24 hour Automated Phone Enquiries System’ means 
any device, capable of providing voice response to a 
Cardholder’s request for services.

(xlvi) Unless the context requires otherwise:

 (a) Words denoting one gender shall include all other gen-
ders;

 (b) Words denoting the singular shall include the plural 
and vice versa;

 (c) Words importing person shall include a sole proprietor, 
individual partnership firm, company, corporation or other 
natural or legal person whatsoever.

2. The Card

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

(ii)  (a) The Card may be collected by the Cardholder or sent 
by post or courier to the address notified to the Bank by 
the Cardholder, at the risk of the Cardholder.

 (b) Upon receipt of the Card, the Cardholder shall sign 
the Card immediately and such signature and/or activa-
tion and/or the use of the Card will constitute binding 

ذي  ال�رصاء  تاريخ  يف  احلايل  الر�صيد  به  ويق�صد  الرئي�صي«  »املبلغ   )31(

ال�صلة

تاريخ  اإىل  االأول  ال�رصاء  تاريخ  من  الفرتة  بها  ويق�صد  الربح«  »فرتة   )32(

ا�صتحقاق الدفعة الثانية التالية بعد تاريخ ال�رصاء االأول.

»معدل الربح« ويق�صد به معدل الربح املنطبق على البطاقة على النحو   )33(

الذي يخطر به البنك من حني الآخر.

احل�صاب  ك�صف  تاريخ  يلي  الذي  اليوم  به  ويق�صد  ال�رشاء«  »تاريخ   )34(

والذي مل تتم فيه ت�صوية الر�صيد احلايل )با�صتثناء غرامات تاأخر الدفع( 

بالكامل.

»ال�صمان« ويق�صد به مبلغ التاأمني اأو ال�صمان.  )35(

»�صتاندرد ت�صارترد جروب« ويق�صد بها �رصكة �صتاندرد ت�صارترد بي اإل   )36(

�صي و�رصكاتها التابعة والفرعية )مبا يف ذلك كل فرع ومكتب متثيلي(.

»ك�صف احل�صاب« ويق�صد به ك�صف احل�صاب ال�صهري اأو الدوري املر�صل   )37(

البطاقة  معامالت  تفا�صيل  على  يحتوي  والذي  البطاقة  حامل  اإىل 

والر�صيد احلايل امل�صتحق للبنك واالأن�صطة االأخرى املرتبطة بالبطاقة 

لفرتة ك�صف ح�صاب حمددة.

»تاريخ الك�صف« ويق�صد به اليوم من كل �صهر ميالدي الذي يخطر به   )38(

البنك حامل البطاقة باعتباره تاريخ الك�صف بخ�صو�ض البطاقة.

الدورية  اأو  ال�صهرية  الفا�صلة  الفرتات  بها  ويق�صد  الك�صف«  »فرتة   )39(

املحددة يف ك�صف احل�صاب.

البنك  ويق�صد به االإر�صادات ال�صادرة من  واالأ�صعار«  »دليل اخلدمات   )40(

وامل�رصوفات  الر�صوم  كافة  تفا�صيل  تو�صح  والتي  الآخر  حني  من 

امل�صتحقة للبنك نظري ا�صتخدام البطاقة.

»البطاقة االإ�صافية« ويق�صد بها اأي بطاقة اإ�صافية للبطاقة االأ�صا�صية   )41(

والتي ت�صدر با�صم حامل البطاقة االإ�صافية.

»حامل البطاقة االإ�صافية« ويق�صد به ال�صخ�ض الذي �صدرت له بطاقة   )42(

اإ�صافية.

رقم  البطاقة  بحامل  يتعلق  فيما  به  ويق�صد  الهاتفي«  التعريف  »رقم   )43(

التعريف الهاتفي ال�صادر حلامل البطاقة لتمكينه من تنفيذ املعامالت 

عرب الهاتف ويختلف عن رقم التعريف ال�صخ�صي الوارد اأعاله

.

»طلب املعاملة« ويق�صد به طلب املعاملة املحدد يف اأحكام املرابحة.  )44(

»نظام اال�صتعالمات الهاتفي املوؤمتت على مدار اليوم« ويق�صد به اأي   )45(

جهاز قادر على الرد ال�صوتي على طلب حامل بطاقة للخدمات.

ما مل يقت�ِض ال�صياق خالف ذلك:  )46(

الكلمات التي ت�صري اإىل جن�ض ت�صمل كافة االأجنا�ض االأخرى؛ )اأ(   

)ب( الكلمات التي ت�صري اإىل املفرد ت�صمل اجلمع والعك�ض �صحيح؛  

وموؤ�ص�صة  الفردي  املالك  ت�صمل  �صخ�ض  اإىل  ت�صري  التي  الكلمات  )ج(   

ال�رصاكة الفردية وال�رصكة واملوؤ�ص�صة وغري ذلك من االأ�صخا�ض الطبيعيني 

اأو االعتباريني اأيًا كانوا.

2-البطاقة

اإىل  ت�صليمها  ويجب  للبنك  مملوكة  االأوقات  جميع  يف  البطاقة  تكون   )1(

البنك على الفور يف حالة طلب البنك ذلك اأو اأي من وكالئه املفو�صني 

ح�صب االأ�صول.

ميكن ا�صتالم البطاقة بوا�صطة حامل البطاقة اأو اإر�صالها عرب الربيد  )اأ(   )2(

اأو الربيد ال�رصيع على العنوان املخطر به البنك من حامل البطاقة على 

م�صوؤولية حامل البطاقة.

مبا�رصة  البطاقة  على  البطاقة  حامل  يوقع  البطاقة،  ا�صتالم  لدى  )ب(   

قاطعًا  دلياًل  البطاقة  ا�صتخدام  و/اأو  تفعيل  و/اأو  التوقيع  هذا  وي�صكل 

ولهذا  واالأحكام  ال�رصوط  بهذه  بااللتزام  البطاقة  باإقرار حامل  وكافيًا 



and conclusive evidence of the confirmation of the Card-
holder to be bound by these Terms and Conditions for 
which purpose the Primary Cardholder hereby appoints 
all Supplementary Cardholder(s) as his agent for this pur-
pose, notwithstanding that the Bank is not notified of the 
Cardholder’s receipt of the Card.

(iii)  In the event the Cardholder does not wish to be bound 
by these Terms and Conditions, the Cardholder shall cut 
the Card in half and return both halves to the Bank and 
Clause 8 hereof shall henceforth be operative.

(iv)  The Card is not transferable and will be used exclusively 
by the Cardholder. The Cardholder will not, under any cir-
cumstances whatsoever, allow the Card to be used by 
any other individual and/or disclose the PIN or the TIN 
to any third party. The Card may not be pledged by the 
Cardholder as Security for any purpose whatsoever.

(v)  The Cardholder shall at all times ensure that the Card is 
kept in a safe place and will exercise every possible care 
to prevent the Card from being lost or stolen.

3. Use of the Card

(i)  The Card may be used for Card Transactions:

(a)  within the Credit Limit notified by the Bank to the Card-
holder, and

(b)  until the expiry date embossed on the face of the Card.

(ii)  If a Cardholder loses or damages his Card or requires re-
newal, replacement or additional Cards, the Bank may at 
its discretion issue such Card or Cards as the Cardholder 
may require.

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

(iv)  Notwithstanding that the Cardholder’s Credit Limit has 
not been exhausted, the Bank shall be entitled to, at any 
time and without notice and without giving any reason 
and without liability towards the Cardholder, withdraw 
and restrict the Cardholder’s right to use the Card or to 
refuse to authorize any Card Transaction.

(v)  Certain purchases of goods or services, such as alco-
hol, dealing in pork and pork related products, gambling, 
pornography or other illegal activities, are prohibited un-
der the principles of the Islamic Shariah. It is the Card-
holder’s responsibility to ensure that the Card is utilized 
for Card Transactions which are not contrary, offensive 
or repugnant to the principles of the Islamic Shariah. The 
Bank shall be entitled, without notice, to withdraw the 
Cardholder›s right to use the Card or to refuse to author-
ize any Card Transaction in the event that the Cardholder 
fails to comply with this provision.

(vi)  The Bank may, at the request of the Cardholder and at the 
sole discretion of the Bank, make the Balance Transfer 
Facility available to the Cardholder.

(vii)  The Cardholder may only utilise the Balance Transfer 
Facility once during the entire duration of the Card. Any 
amount transferred pursuant to the Balance Transfer Fa-
cility shall be subject to these Terms and Conditions and 
the principles of the Islamic Shariah.

4. Cash Advance

(i)  The Cardholder may obtain Cash Advance subject to 
availability of adequate credit and as may be acceptable 
to the Bank from time to time at its absolute discretion by 
the following means:

 (a) presenting the Card at any office of the Bank or of any 
member institution of VISA International or MasterCard 
together with evidence of his identity and subject to the 

الغر�ض، يعني حامل البطاقة االأ�صا�صية مبوجبه كافة حاملي البطاقات 

اإذا كان البنك مل  االإ�صافية كوكيل له لهذا الغر�ض، ب�رصف النظر عما 

يتم اإخطاره با�صتالم حامل البطاقة للبطاقة.

واالأحكام،  ال�رصوط  بهذه  االلتزام  البطاقة يف  يرغب حامل  يكن  اإذا مل   )3(

فيقوم بقطع البطاقة اإىل ن�صفني ويعيد الن�صفني اإىل البنك وينطبق منذ 

ذلك احلني من االآن ف�صاعداً البند 8 يف هذه ال�رصوط واالأحكام.

ال ي�صمح بنقل ملكية البطاقة وال ت�صتخدم اإال بوا�صطة حامل البطاقة. وال   )4(

ي�صمح حامل البطاقة، باأي حال من االأحوال، با�صتخدام البطاقة بوا�صطة 

اأي �صخ�ض اآخر و/اأو يف�صح الأي طرف اآخر عن رقم التعريف ال�صخ�صي 

اأو رقم التعريف الهاتف. وال يجوز حلامل البطاقة رهن البطاقة ك�صمان 

الأي غر�ض اأيًا كان.

اآمن  ي�صمن حامل البطاقة يف جميع االأوقات حفظ البطاقة قي مكان   )5(

ال�صياع  من  البطاقة  على  للحفاظ  املمكنة  احلذر  اأنواع  كافة  ويتخذ 

وال�رصقة.

3-ا�صتخدام البطاقة

ميكن ا�صتخدام البطاقة ملعامالت البطاقة:  )1(

يف اإطار احلد االئتماين املخطر به العميل من البنك، و )اأ(   

)ب( حتى تاريخ االنتهاء املذكورعلى وجه البطاقة.  

اإذا فقد حامل البطاقة اأو اأتلف بطاقته اأو طلب بطاقات جديدة اأو بديلة   )2(

اأو اإ�صافية، فاإنه يجوز للبنك وفق تقديره اخلا�ض اإ�صدار هذه البطاقة اأو 

البطاقات ح�صبما يتطلبه حامل البطاقة.

يتعهد حامل البطاقة بالت�رصف بح�صن نية يف جميع االأوقات بخ�صو�ض   )3(

كافة التعامالت مع البطاقة والبنك.

ب�رصف النظر عن عدم نفاد احلد االئتماين حلامل البطاقة، فاإنه يحق   )4(

اأي  ودون  اأ�صباب  اأي  اإبداء  ودون  اإخطار  ودون  وقت  اأي  يف  للبنك، 

يف  البطاقة  حامل  حق  وتقييد  �صحب  البطاقة،  حامل  جتاه  م�صوؤولية 

ا�صتخدام البطاقة اأو رف�ض ال�صماح باأي معامالت بالبطاقة.

اخلنزير  وحلم  الكحول  مثل  اخلدمات،  اأو  لل�صلع  ال�رصاء  عمليات  بع�ض   )5(

من  وغريها  االإباحية  واالأن�صطة  واملقامرة  به  املرتبطة  واملنتجات 

االإ�صالمية.  ال�رصيعة  مبادئ  مبوجب  حتظر  القانونية،  غري  االأن�صطة 

ويتحمل حامل البطاقة م�صوؤولية �صمان ا�صتخدام البطاقة يف معامالت 

ال�رصيعة  ملبادئ  املنافية  اأو  املغايرة  اأو  املخالفة  غري  البطاقة 

يف  البطاقة  حامل  حق  �صحب  اإخطار،  دون  للبنك،  ويحق  االإ�صالمية. 

يلتزم  مل  اإذا  بطاقة  معاملة  باأي  ال�صماح  رف�ض  اأو  البطاقة  ا�صتخدام 

حامل البطاقة بهذا احلكم.

وحده،  البنك  تقدير  ووفق  البطاقة  حامل  طلب  على  بناًء  للبنك،  ميكن   )6(

اإتاحة خدمة حتويل الر�صيد حلامل البطاقة.

ال ميكن حلامل البطاقة ا�صتخدام خدمة حتويل الر�صيد �صوى مرة واحدة   )7(

خلدمة  وفقًا  حمول  مبلغ  اأي  ويخ�صع  كاملة.  البطاقة  مدة  خالل  فقط 

حتويل الر�صيد لهذه ال�رصوط واالأحكام ومبادئ ال�رصيعة االإ�صالمية.

4-ال�صلفة النقدية

توفر  مراعاة  مع  نقدية  �صلفة  على  احل�صول  البطاقة  حلامل  ميكن   )1(

االئتمان الكايف وح�صبما يكون مقبواًل للبنك من حني الآخر وفق تقدير 

البنك املطلق وذلك من خالل الو�صائل التالية:

املوؤ�ص�صات  من  اأي  اأو  للبنك  تابع  مكتب  اأي  اإىل  البطاقة  تقدمي  )اأ(   

االأع�صاء يف فيزا اإنرتنا�صيونال اأو ما�صرتكارد مع اإثبات للهوية وب�رصط 

توقيع حامل البطاقة على �صجالت املعاملة الالزمة اأو الوثائق املطلوبة 



Cardholder’s signature of the necessary transaction re-
cords or other requisite documentation.

 (b) use of the Card on any ATM of the Bank or of any other 
bank or institution with whom the Bank has an agreement 
for the use of the ATM of the said bank or institution in 
which case the amount of each Cash Advance will be 
further subject to the applicable daily withdrawal limit al-
located to such ATM.

(ii)  The Bank will provide a PIN to be used in conjunction 
with the Card when effecting a transaction at an ATM.

(iii)  The Cardholder may under no circumstances whatsoever 
disclose the PIN to any other person.

(iv)  The Bank’s record of any transaction effected in conjunc-
tion with a PIN shall be binding on the Cardholder as to 
its consequence.

(v)  In the event the Cardholder obtains any Cash Advance, 
a fixed transaction fee shall be payable on each Cash 
Advance and charged to the Card Account at the amount 
prescribed by the Bank from time to time. The Bank may 
from time to time, vary the amount of the transaction fees 
payable by the Cardholder.

5. Payment

 Details of all fees and charges referred to in this section 
are listed in the accompanying Service & Price Guide. 
This Service & Price Guide may be amended from time to 
time usually giving advance notice to the Cardholder.

(i)  The Cardholder agrees to pay to the Bank upon the re-
quest of the Bank an Annual Fee as prescribed by the 
Bank for each Primary Card and Supplementary Card 
when issued or renewed.

(ii)  The total amount of Charges and the Current Balance de-
scribed in the most recently issued Statement of Account 
is due on the Payment Due Date. The Cardholder may 
settle such amount in full on or prior to the Payment Due 
Date.

(iii)  If the Cardholder chooses not to settle the Current Bal-
ance in full on or before the Payment Due Date, the Card-
holder must pay the Minimum Amount Due no later than 
the Payment Due Date. If the Current Balance is less than 
the Minimum Amount Due, then the entire Current Bal-
ance shall become fully due. If the Minimum Amount Due 
is not paid in full by the Payment Due Date, then the un-
paid amount will be added to the next Statement of Ac-
count’s Minimum Amount Due.

(iv)  If the Cardholder does not settle the Current Balance in 
full, on or before the Payment Due Date, the Cardholder 
must settle the Current Balance (excluding any late pay-
ment charges) or part thereof by way of a murabaha 
transaction, carried out in accordance with Clause 6 (Mu-
rabaha Transactions).

(v)  The Cardholder shall and undertakes to stay within the 
prescribed Credit Limit assigned by the Bank unless prior 
approval in writing to exceed this limit is obtained by the 
Cardholder from the Bank and further undertakes to ef-
fect no purchases or transactions which may cause the 
aggregate outstanding balance under all such purchases 
and transactions to exceed such Credit Limit. If in con-
travention of this provision, the Cardholder exceeds the 
Credit Limit, then the Cardholder must pay the amount 
exceeding the Credit Limit in full, the Minimum Amount 
Due and an overlimit Charge (as per the Service & Price 
Guide).

(vi)  If the Cardholder fails to pay the Minimum Amount Due 
by the Payment Due Date, a late payment charge will be 
levied, calculated on the estimated direct costs which 

االأخرى.

)ب( ا�صتخدام البطاقة يف اأي ماكينة �رصافة اآلية تابعة للبنك اأو اأي بنك   

موؤ�ص�صة مالية اأخرى يوجد بينها وبني البنك اتفاقية ال�صتخدام ماكينة 

احلالة  هذه  ويف  املذكورة،  املالية  املوؤ�ص�صة  اأو  للبنك  االآلية  ال�رصافة 

يخ�صع مبلغ كل �صلفة نقدية حلد ال�صحب اليومي املنطبق على ماكينة 

ال�رصافة االآلية هذه.

يوفر البنك رقم التعريف ال�صخ�صي ال�صتخدامه مع البطاقة عند القيام   )2(

مبعاملة يف ماكينة �رصافة اآلية.

رقم  عن  االإف�صاح  كان  اأيًا  ظرف  اأي  حتت  البطاقة  حلامل  ي�صمح  ال   )3(

التعريف ال�صخ�صي الأي �صخ�ض اآخر.

التعريف  البنك الأي معاملة يتم تنفيذها با�صتخدام رقم  يعترب ت�صجيل   )4(

ال�صخ�صي ملزمًا حلامل البطاقة وما يرتبط بها.

ر�صوم  تكون  نقدية،  �صلفة  اأي  على  البطاقة  حامل  ح�صول  حالة  يف   )5(

ح�صاب  على  وتقيد  نقدية  �صلفة  كل  على  م�صتحقة  الثابتة  املعاملة 

البطاقة باملبلغ الذي يحدده البنك من حني الآخر. ويجوز للبنك من حني 

الآخر تغيري مبلغ ر�صوم املعاملة امل�صتحقة على حامل البطاقة.

5-الدفع

تندرج تفا�صيل كافة الر�صوم وامل�رصوفات امل�صار اإليها يف هذا الق�صم   

اخلدمات  دليل  تعديل  ويجوز  املرفق.  واالأ�صعار  اخلدمات  دليل  يف 

واالأ�صعار هذا من حني الآخر بعد تقدمي اإخطار م�صبق اإىل حامل البطاقة.

يوافق حامل البطاقة على اأن يدفع للبنك بناًء على طلب البنك ر�صومًا   )1(

بطاقة  وكل  اأ�صا�صية  بطاقة  لكل  البنك  يحدده  الذي  النحو  على  �صنوية 

اإ�صافية عند اإ�صدارها اأو جتديدها.

يكون اإجمايل مبلغ امل�رصوفات والر�صيد احلايل الوارد يف اأحدث ك�صف   )2(

ح�صاب �صادر م�صتحقًا يف تاريخ ا�صتحقاق الدفع. ويجوز حلامل البطاقة 

ت�صوية هذا املبلغ بالكامل بحلول اأو قبل تاريخ ا�صتحقاق الدفع.

قبل  بالكامل  احلايل  الر�صيد  ت�صوية  عدم  البطاقة  حامل  اختار  اإذا   )3(

االأدنى  احلد  دفع  البطاقة  حامل  على  فيجب  الدفع،  ا�صتحقاق  تاريخ 

كان  واإذا  الدفع.  ا�صتحقاق  تاريخ  اأق�صاه  موعد  يف  امل�صتحق  للمبلغ 

الر�صيد  ي�صبح  امل�صتحق،  للمبلغ  االأدنى  احلد  من  اأقل  احلايل  الر�صيد 

احلايل م�صتحقًا بالكامل. واإذا مل يتم �صداد احلد االأدنى للمبلغ امل�صتحق 

بالكامل بحلول تاريخ ا�صتحقاق الدفع، ُي�صاف املبلغ غري املدفوع اإىل 

احلد االأدنى للمبلغ امل�صتحق يف ك�صف احل�صاب التايل.

اإذا مل يقم حامل البطاقة بت�صوية الر�صيد احلايل ب�صكل كلي، بحلول اأو   )4(

قبل تاريخ ا�صتحقاق الدفع، فيجب على حامل البطاقة ت�صوية الر�صيد 

احلايل )با�صتثناء اأي غرامات تاأخر دفع(، اأو جزئي عن طريقة معاملة 

مرابحة يتم تنفيذها وفقًا للبند 6 )معامالت املرابحة(.

املحدد  االئتماين  احلد  جتاوز  بعدم  ويتعهد  البطاقة  حامل  يلتزم   )5(

موافقة  على  البطاقة  حامل  يح�صل  مل  ما  البنك  قبل  من  واملخ�ص�ض 

اأي  اإنفاذ  بعدم  كذلك  ويتعهد  البنك،  من  احلد  بتجاوز  م�صبقة  خطية 

عمليات �رصاء اأو معامالت قد توؤدي على جتاوز اإجمايل الر�صيد امل�صتحق 

مبوجب كافة عمليات ال�رصاء واملعامالت لهذا احلد االئتماين. اإذا جتاوز 

حامل البطاقة احلد االئتماين باملخالفة لهذا احلكم، فيجب على حامل 

البطاقة دفع مبلغ جتاوز احلد االئتماين بالكامل واحلد االأدنى للمبلغ 

امل�صتحق وغرامة جتاوز احلد )وفقًا لدليل اخلدمات واالأ�صعار(.

البطاقة احلد االأدنى للمبلغ امل�صتحق بحلول تاريخ  اإذا مل يدفع حامل   )6(

اأ�صا�ض  تاأخر دفع ويتم احت�صابها على  الدفع، تفر�ض غرامة  ا�صتحقاق 

التاأخر  البنك نتيجة هذا  التي قد يتحملها  املبا�رصة املقدمة  التكاليف 



shall be incurred by the Bank as a result of such late pay-
ment. Any amounts of the late payment charges which 
is in excess of the actual direct costs incurred shall be 
donated to a charitable cause approved by the Bank’s 
shariah supervisory committee / shariah adviser.

(vii)  All payments received by the Bank from the Cardholder 
may be applied in the following order of payment or such 
other order of priority as the Bank may think fit:

 (a) all legal and other enforcement costs and fees in-
curred by the Bank in the preservation and maintenance 
of its rights under these Terms and Conditions and the 
Security.

 (b) all unpaid Annual Fees, other Charges, fees, Cash Ad-
vance fees, and other costs shown on any current State-
ment of Account;

 (c) the total previous balance of all unpaid Card Transac-
tions shown on the current Statement of Account;

 (d) the Murabaha Amount;

 (e) all fees, Cash Advances, Charges and Card Transac-
tions not yet shown on the current Statement of Account.

(viii)  The Bank shall be entitled at its sole discretion to vary 
the amount or method of calculation of the Annual Fees, 
handling charges, the specified Minimum Amount Due, 
and/or late payment charges or any other charges.

(ix)  The Bank reserves the right to revise and/or introduce 
new Charges by forwarding a revised Service & Price 
Guide to the Cardholder one month prior to the intended 
application of these revised and/or new Charges. In the 
event that the Cardholder does not wish to be bound by 
such revised or new Charges, the Cardholder shall, within 
seven days of being notified of the new Charges, cut the 
Card in half and return both halves to the Bank. In such 
event the provisions of Clause 8 shall become applicable.

(x)  All payments made by the Cardholder shall be in the bill-
ing currency of the Card Account. If payment is made 
in any other currency, the Cardholder shall pay the Bank 
all exchange, commission and other charges or losses 
charged or incurred by the Bank in converting such pay-
ment to the billing currency. Such conversion shall be ef-
fected at such rate of exchange as may be conclusively 
determined by the Bank at the date of entry into the Card 
Account. Any payment 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 into the Card Account in Dubai and where 
payment is received in any other currency other than the 
billing currency, such payment shall be credited after the 
date when such payment is converted to the billing cur-
rency or when relevant funds have been received for val-
ue by the Bank in Dubai and posted to the Card Account.

(xi)  A handling charge as prescribed by the Bank is payable 
by the Cardholder to the Bank immediately upon a re-
quest to the Bank to issue a replacement Card. Additional 
Charges as prescribed by the Bank are payable by the 
Cardholder to the Bank immediately upon the request 
to the Bank for the provision of copies of sales voucher/
Cash Advance slip and any further services the Bank may 
provide from time to time.

(xii)  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 Cardhold-
er in full or partial payment of the outstanding amount.

(xiii)  The Cardholder hereby expressly agrees that if any sums 
shall be due from the Cardholder to the Bank at any time 
under the Card Account, or the Cardholder shall be liable 

تتجاوز  الدفع  تاأخر  غرامات  من  مبالغ  باأي  التربع  ويتم  الدفع.  يف 

هيئة  عليها  توافق  خريية  اأعمال  لتنفيذ  املبا�رصة  الفعلية  التكاليف 

الرقابة ال�رصعية / امل�صت�صار ال�رصعي بالبنك.

ميكن ا�صتخدام كافة املدفوعات التي ي�صتلمها البنك من حامل البطاقة   )7(

يف اأمر الدفع التايل اأو اأي اأمر اآخر ذي اأولوية ح�صبما يراه البنك منا�صبًا:

كافة التكاليف والر�صوم القانونية واخلا�صة باالإنفاذ والتي يتحملها  )اأ(   

البنك حلفظ وحماية حقوقه مبوجب هذه ال�رصوط واالأحكام وال�صمان.

ور�صوم  والر�صوم  امل�رصوفات  من  وغريها  ال�صنوية  الر�صوم  كافة  )ب(   

ك�صف  اأي  يف  تظهر  والتي  املدفوعة  غري  والتكاليف  النقدية  ال�صلفة 

ح�صاب حايل؛

املدفوعة  غري  البطاقة  معامالت  لكافة  ال�صابق  الر�صيد  اإجمايل  )ج(   

والتي تظهر يف ك�صف احل�صاب احلايل؛

)د( مبلغ املرابحة؛  

البطاقة  ومعامالت  وامل�رصوفات  النقدية  وال�صلف  الر�صوم  كافة  )هـ(   

التي مل تظهر يف ك�صف احل�صاب احلايل؛

الر�صوم  ح�صاب  طريقة  اأو  مبلغ  تغيري  وحده  تقديره  وفق  للبنك  يحق   )8(

و/اأو  امل�صتحق  للمبلغ  املحدد  االأدنى  واحلد  الر�صوم  ال�صنوية ومعاجلة 

غرامات تاأخر الدفع اأو اأي غرامات اأخرى.

اإر�صال  خالل  من  جديدة  ر�صوم  فر�ض  و/اأو  تعديل  بحق  البنك  يحتفظ   )9(

ن�صخة معدلة من دليل اخلدمات واالأ�صعار اإىل حامل البطاقة قبل �صهر 

واحد من تطبيق هذه الر�صوم املعدلة و/اأو اجلديدة. واإذا مل يكن يرغب 

على  فيلزم  املعدلة،  اأو  اجلديدة  بالر�صوم  االلتزام  يف  البطاقة  حامل 

حامل البطاقة يف غ�صون �صبعة اأيام من االإخطار بالر�صوم اجلديدة قطع 

البطاقة اإىل ن�صفني واإعادة الن�صفني اإىل البنك. ويف هذه احلالة تنطبق 

اأحكام البند 8.

تكون كافة املدفوعات امل�صددة بوا�صطة حامل البطاقة بعملة الفواتري   )10(

عملة  باأي  املدفوعات  �صداد  حالة  ويف  البطاقة.  ح�صاب  على  امل�صجلة 

اأخرى، يدفع حامل البطاقة اإىل البنك كافة ر�صوم ال�رصف اأو العمولة اأو 

اأو اخل�صائر االأخرى التي يتكبدها البنك عند حتويل  الر�صوم املفرو�صة 

هذه املدفوعات اإىل عملة الفواتري. ويتم هذا التحويل ب�صعر ال�رصف الذي 

يحدده البنك يف تاريخ القيد يف ح�صاب البطاقة. واأي مدفوعات ي�صددها 

حامل البطاقة بعملة الفواتري امل�صجلة على ح�صاب البطاقة �صوف يتم 

ح�صاب  يف  لالأموال  البنك  اإيداع  تاريخ  يف  البطاقة  ح�صاب  يف  قيدها 

عملة  غري  اأخرى  عملة  باأي  مدفوعات  ا�صتالم  وعند  دبي،  يف  البطاقة 

املدفوعات  تاريخ حتويل هذه  بعد  املدفوعات  الفواتري، فيتم قيد هذه 

اإىل عملة الفواتري اأو عند ا�صتالم البنك لقيمة املبالغ ذات ال�صلة يف دبي 

واإيداعها يف ح�صاب البطاقة.

تكون ر�صوم املعاجلة التي يحددها البنك م�صتحقة على حامل البطاقة   )11(

اإىل البنك مبا�رصًة بعد تقدمي طلب اإىل البنك باإ�صدار بطاقة بديلة. وتكون 

البطاقة  حامل  على  م�صتحقة  البنك  يحددها  التي  االإ�صافية  الر�صوم 

اإي�صال  من  ن�صخ  بتوفري  البنك  اإىل  طلب  تقدمي  بعد  مبا�رصًة  البنك  اإىل 

املبيعات/ق�صيمة ال�صلفة النقدية واأي خدمات اأخرى يوفرها البنك من 

حني الآخر.

دون االإخالل بحق البنك يف اأي وقت باتخاذ االإجراء القانوين املنا�صب،   )12(

مدفوعة  غري  مرجتعة  �صيكات  اأي  على  ر�صوم  فر�ض  للبنك  ميكن 

وامل�صحوبة بوا�صطة حامل البطاقة وفاًء بكل اأو جزء من املبلغ امل�صتحق.

يوافق حامل البطاقة �رصاحًة مبوجبه اأنه يف حالة ا�صتحقاق اأي مبالغ   )13(

على حامل البطاقة اإىل البنك يف اأي وقت مبوجب ح�صاب البطاقة اأو اإذا 

اأي  اأو  اأي ح�صاب م�رصيف  البنك عن  اأمام  البطاقة م�صوؤواًل  كان حامل 



to the Bank on any banking account or any other account, 
current or otherwise, in any manner or if default is made 
by the Cardholder in the provisions of such accounts or 
in any other banking facilities granted by the Bank to the 
Cardholder, then and in such event, the whole outstand-
ing balance on the Cardholder’s account (including for 
the avoidance of doubt in connection with any Murabaha 
Contract) shall become immediately due and payable 
and the provisions of clause 8 hereof shall be applicable. 
Upon the occurrence of any of the events mentioned in 
clause, the Bank shall be entitled to institute all legal and 
necessary other action to enforce its rights under these 
Terms and Conditions and the Security in order to recover 
such sums as are due and unpaid from the Cardholder.

(xiv)  Any cheque deposit shall be acceptable for collection 
and the proceeds shall not be available until the cheque 
has been cleared and the proceeds paid to the Bank by 
the paying bank. Any cash deposits may only be regard-
ed as having been received by the Bank upon crediting 
the same to the Card Account.

(xv)  The Bank may at any time demand that the Cardholder 
deposits an undated cheque and/or pledge a cash col-
lateral in favour of the Bank for such amount as the Bank 
may require, even when such a cheque was not de-
manded when the Card was issued to the Cardholder. 
The Cardholder, in such an eventuality, will be deemed 
to have authorized the Bank to date the cheque and take 
such other measures as are necessary to complete said 
cheque and to present it for payment on the inserted date 
against any amount due to the Bank.

(xvi)  The Bank shall deliver a Statement of Account to the 
Cardholder each month or at such other regular intervals 
as deemed fit by the Bank. If the Cardholder does not 
receive the Statement of Account for any Statement Pe-
riod, he should notify the Bank and request a copy of 
the Statement of Account for the particular Statement 
Period. Non receipt of Statement of Account is not and 
shall not be construed by the Cardholder to be sufficient 
reason for non payment of dues on the relevant due date.

(xvii)  The Bank will credit the Card Account with the amount of 
any refund only upon receipt of a properly issued credit 
voucher from the member establishment.

(xviii)  All entries in the Statement of Account shall be presumed 
correct unless the Cardholder disputes such entries with-
in 30 days from the Statement of Account and proves 
such entry to be incorrect. If the disputed Card Transac-
tion turns out to be genuine, the Cardholder shall pay the 
amount set out in the relevant Card Transaction together 
with any fees incurred by the Bank in the investigation 
of such disputed Card Transaction. Without prejudice to 
the foregoing, the Cardholder shall immediately report to 
the Bank if it suspects any fraudulent, illegal or suspi-
cious activity with regard to the Card and the Bank shall, 
upon receipt of such report, be entitled to temporarily 
suspend the usage of the Card until further notification to 
the Cardholder.

(xix)  The payment by the Cardholder of any sum to the Bank 
in respect of any Statement of Account shall constitute 
binding and conclusive evidence of the acceptance by 
the Cardholder of the entries shown on that Statement of 
Account.

6. Murabaha Transactions

(i)  If the Cardholder has not settled in full the outstanding 
and due Current Balance on a Payment Due Date, it shall 
be automatically deemed to have authorised and directed 
the Cardholder Agent to enter into a Murabaha Contract 
on behalf and as agent of the Cardholder on the Purchase 
Date pursuant to the Murabaha Terms and Agency Terms.

اإذا ارتكب حامل البطاقة  اأو  اأو غري ذلك، باأي طريقة  اآخر، جاٍر  ح�صاب 

اأي خمالفة فيما يتعلق باأحكام هذه احل�صابات اأو اأحكام اأي ت�صهيالت 

م�رصفية اأخرى، حينئٍذ ويف هذه احلالة، ي�صبح املبلغ امل�صتحق بالكامل 

ال�صك فيما يتعلق بعقد  البطاقة )مبا يف ذلك لتجنب  يف ح�صاب حامل 

املرابحة( م�صتحقًا وواجب ال�صداد على الفور وتنطبق اأحكام البند 8 من 

هذه الوثيقة. ولدى وقوع اأي من احلاالت املذكورة يف هذا البند، يحق 

القانونية وكافة الدعاوى االأخرى الالزمة  اإقامة كافة الدعاوى  للبنك 

من  ال�صمان  ومبوجب  واالأحكام  ال�رصوط  هذه  مبوجب  حقوقه  الإنفاذ 

اأجل ا�صرتداد هذه املبالغ امل�صتحقة وواجبة ال�صداد على حامل البطاقة.

العائدات  اأي �صيك مودع بغر�ض حت�صيل املبالغ وال تتاح  البنك  يقبل   )14(

الدافع.  البنك  بوا�صطة  البنك  اإىل  العائدات  ال�صيك ودفع  بعد مقا�صة  اإال 

وميكن التعامل مع اأي ودائع نقدية باعتبارها قد مت ا�صتالمها بوا�صطة 

البنك لدى قيد هذه الودائع يف ح�صاب البطاقة.

ميكن للبنك يف اأي وقت مطالبة حامل البطاقة باإيداع �صيك غري موؤرخ   )15(

يتطلبه  قد  الذي  املبلغ  مقابل  البنك  ل�صالح  نقدي  �صمان  اإيداع  و/اأو 

البنك حتى لو مل يتم طلب هذا ال�صيك عند اإ�صدار البطاقة حلامل البطاقة. 

و�صوف يتم اعتبار حامل البطاقة، اإن كان منطبقًا، باأنه قد فو�ض البنك 

بتاأريخ ال�صيك واتخاذ التدابري االأخرى الالزمة ال�صتكمال ال�صيك املذكور 

وتقدميه للدفع يف التاريخ املدرج اأمام اأي مبلغ م�صتحق اإىل البنك.

الفرتات  يف  اأو  �صهر  كل  البطاقة  حامل  اإىل  ح�صاب  ك�صف  البنك  ي�صلم   )16(

الفا�صلة الدورية ح�صبما يراه البنك منا�صبًا. اإذا مل ي�صتلم حامل البطاقة 

ك�صف احل�صاب الأي فرتة ك�صف ح�صاب، فعليه اإخطار البنك وطلب ن�صخة 

من ك�صف احل�صاب لفرتة ك�صف احل�صاب هذه. ال ميثل عدم ا�صتالم ك�صف 

البطاقة  لعدم دفع حامل  �صببًا كافيًا  البطاقة  احل�صاب من قبل حامل 

امل�صتحقات يف تاريخ اال�صتحقاق ذي ال�صلة.

عند  فقط  البطاقة  ح�صاب  اإىل  م�صرتدة  مبالغ  اأي  باإ�صافة  البنك  يقوم   )17(

ا�صتالم اإي�صال ائتمان �صادر ب�صكل منا�صب من املن�صاأة الع�صو.

تعترب كافة القيود يف ك�صف احل�صاب �صحيحة اإال يف حالة رف�ض حامل   )18(

البطاقة لهذه القيود يف غ�صون 30 يومًا من ك�صف احل�صاب ويثبت اأن 

اأيًا من هذه القيود غري �صحيح. اإذا ثبت اأن معاملة البطاقة املرفو�صة 

�صحيحة، يلتزم حامل البطاقة بدفع املبلغ الوارد يف معاملة البطاقة 

ذات ال�صلة مع اأي ر�صوم حتملها البنك يف التحقق من معاملة البطاقة 

املرفو�صة. ودون االإخالل مبا �صبق، يبلغ حامل البطاقة البنك على الفور 

يف حالة ا�صتباهه باأي اأن�صطة احتيالية اأو غري قانونية اأو م�صبوهة فيما 

يتعلق بالبطاقة ويكون من حق البنك، لدى ا�صتالم هذا البالغ، اإيقاف 

ا�صتخدام البطاقة لفرتة موؤقتة حتى اإ�صعار اآخر اإىل حامل البطاقة.

وي�صكل �صداد حامل البطاقة الأي مبلغ اإىل البنك فيما يتعلق باأي ك�صف   )19(

الظاهرة يف  للقيود  البطاقة  بقبول حامل  دلياًل كافيًا وقاطعًا  ح�صاب 

ك�صف احل�صاب هذا.

6-معامالت املرابحة

وواجب  امل�صتحق  احلايل  الر�صيد  بت�صوية  البطاقة  حامل  يقم  مل  اإذا   )1(

ال�صداد بالكامل يف تاريخ ا�صتحقاق الدفع، فيتم اعتباره ب�صكل تلقائي 

نيابة  مرابحة  عقد  باإبرام  البطاقة  حامل  وكيل  ووجه  فو�ض  قد  اأنه 

عن وكوكيل حلامل البطاقة يف تاريخ ال�رصاء مبوجب اأحكام املرابحة  

احكام و الوكالة.



(ii)  The amount payable by the Cardholder in respect of a 
Murabaha Contract shall be the aggregate of the Princi-
pal and profit at the Profit Rate, calculated in accordance 
with the Agency Terms and the relevant Transaction Re-
quest.

(iii) If a Murabaha Contract is entered into, the profit ele-
ment of each Murabaha Contract shall be calculated at 
the Profit Rate for the Profit Period; and notwithstanding 
any provision in this Clause 6(iii), the Cardholder shall be 
liable to pay all fees and charges due in connection with 
the Card.

(iv)  If on a Purchase Date, the aggregate amount outstand-
ing from the Cardholder in respect of (A) any Murabaha 
Contract and (B) the Current Balance, exceeds the Credit 
Limit, the Cardholder shall immediately settle such ex-
cess in cleared funds. In addition, the Bank may set off 
such excess against any credit balance of an account of 
the Cardholder without further notice and any Murabaha 
Contract shall be terminated in accordance with Clause 6 
of the Murabaha Terms.

7. Supplementary Card

(i)  The Bank may in its absolute discretion issue a Supple-
mentary Card to a person nominated by the Cardholder 
and approved by the Bank. The issue of the Supplemen-
tary Card(s) shall be subject to such Terms and Condi-
tions as the Bank may deem necessary.

(ii)  The Terms and Conditions applicable herein to the Prima-
ry Cardholder shall apply mutatis mutandis (i.e. with the 
necessary changes) to the Supplementary Cardholder. 
Every Supplementary Cardholder shall be jointly and sev-
erally liable with the Primary Cardholder for costs, for all 
goods, services, Cash Advances obtained and all trans-
actions generated by the use of the Primary as well as the 
Supplementary Card.

(iii)  The Credit Limit assigned to the Primary Cardholder is 
inclusive of the Credit Limit of the Supplementary Card-
holder and the Primary Cardholder and the Supplemen-
tary Cardholder shall not permit the total of the Charges 
incurred through their respective Cards to exceed the 
said Credit Limit.

(iv)  The validity of the Supplementary Card is dependent on 
the validity of the Primary Card. The termination of the 
Supplementary Card or Supplementary Cardholder’s 
Agreement with the Bank for whatever reason shall not 
terminate the Primary Card or the Primary Cardholder’s 
Agreement with the Bank.

(v)  The undertakings, liabilities and the obligations of the Pri-
mary Cardholder and the Supplementary Cardholder to 
the Bank and the Bank’s rights herein shall not be affect-
ed in any way by any dispute or counterclaim which the 
Primary Cardholder and the Supplementary Cardholder 
may have against each other.

(vi)  The Primary Cardholder shall indemnify the Bank against 
any loss, damage, liability, costs and expenses whether 
legal or otherwise incurred by the Bank by reason of any 
legal disability or incapacity of the Supplementary Card-
holder or any breach of these Terms and Conditions by 
the Supplementary Cardholder.

8. Loss of Card and PIN

(i)  The Bank may issue a PIN for the Cardholder for use at 
any ATM which will accept the Card and the Cardholder 
agrees that the PIN may be sent by post to the Card-
holder at his risk.

(ii)  The Cardholder shall be fully liable for all Card Trans-
actions made with the PIN whether with or without the 
knowledge of the Cardholder.

يكون املبلغ واجب ال�صداد على حامل البطاقة فيما يتعلق بعقد املرابحة   )2(

وفقًا  احت�صابه  ويتم  الربح  مبعدل  والربح  الرئي�صي  املبلغ  جمموع  هو 

الحكام الوكالة وطلب املعاملة ذي ال�صلة.

يف حالة اإبرام عقد مرابحة، يتم احت�صاب عن�رص الربح لكل عقد مرابحة   )3(

مبعدل الربح عن فرتة الربح. وب�رصف النظر عن اأي حكم يف هذا البند 

6)3(، يتحمل حامل البطاقة م�صوؤولية �صداد كافة الر�صوم وامل�رصوفات 

امل�صتحقة فيما يتعلق بالبطاقة.

حامل  من  معني،  �رصاء  تاريخ  يف  امل�صتحق،  املبلغ  اإجمايل  كان  اإذا   )4(

البطاقة فيما يخ�ض )اأ( اأي عقد مرابحة )ب( والر�صيد احلايل، يتجاوز 

حد االئتمان، فيلتزم حامل البطاقة على الفور بت�صوية هذه الزيادة يف 

�صورة مبالغ مقا�صة. اإ�صافًة اإىل ذلك، ميكن للبنك مقا�صة هذه الزيادة 

اأي  دون  البطاقة  بحامل  خا�ض  حل�صاب  ائتمان  ر�صيد  اأي  مقابل  يف 

اإخطار اآخر ويتم اإنهاء اأي عقد مرابحة وفقًا للبند 6 من اأحكام املرابحة.

7-البطاقة االإ�صافية

ميكن للبنك وفق تقديره املطلق اإ�صدار بطاقة اإ�صافية اإىل �صخ�ض يعينه   )1(

حامل البطاقة ويوافق عليه البنك. ويخ�صع اإ�صدار البطاقة اأو البطاقات 

االإ�صافية اإىل هذه ال�رصوط واالأحكام ح�صبما يراه البنك �رصوريًا.

وتنطبق ال�رصوط واالأحكام املنطبقة هنا على حامل البطاقة االأ�صا�صية   )2(

مع تغيري ما يلزم )مبعنى اإجراء التغيريات الالزمة( على حامل البطاقة 

والتكافل  بالت�صامن  اإ�صافية  بطاقة  حامل  كل  ويتحمل  االإ�صافية. 

ال�صلع  وكافة  التكاليف  عن  امل�صوؤولية  االأ�صا�صية  البطاقة  حامل  مع 

املعامالت  وكافة  عليها  احل�صول  مت  التي  النقدية  وال�صلف  واخلدمات 

النا�صئة عن ا�صتخدام البطاقتني االأ�صا�صية واالإ�صافية.

احلد االئتماين املخ�ص�ض حلامل البطاقة االأ�صا�صية ي�صمل احلد االئتماين   )3(

املخ�ص�ض حلامل البطاقة االإ�صافية وال ي�صمح حامل البطاقة االأ�صا�صية 

من  املتحملة  امل�رصوفات  اإجمايل  بتجاوز  االإ�صافية  البطاقة  وحامل 

خالل بطاقاتهم اخلا�صة احلد االئتماين املذكور.

تعتمد �صالحية البطاقة االإ�صافية على �صالحية البطاقة االأ�صا�صية. وال   )4(

يوؤدي اإنهاء البطاقة االإ�صافية اأو اتفاقية حامل البطاقة االإ�صافية لدى 

اأو اتفاقية حامل البطاقة  اإنهاء البطاقة االأ�صا�صية  البنك الأي �صبب اإىل 

االأ�صا�صية لدى البنك.

وحامل  االأ�صا�صية  البطاقة  حامل  والتزامات  وم�صوؤوليات  تعهدات   )5(

البطاقة االإ�صافية جتاه البنك وحقوق البنك مبوجبه ال توؤثر باأي حال 

حامل  من  لكل  تكون  قد  مقابلة  مطالبة  اأو  نزاع  اأي  على  االأحوال  من 

البطاقة االأ�صا�صية وحامل البطاقة االإ�صافية �صد بع�صهما البع�ض.

يعو�ض حامل البطاقة االأ�صا�صية البنك �صد اأي خ�صارة اأو �رصر اأو التزام   )6(

يتحملها  والتي  ذلك  غري  اأو  قانونية  كانت  �صواء  نفقات  اأو  تكاليف  اأو 

البطاقة  حلامل  القانونية  لالأهلية  فقدان  اأو  انعدام  اأي  ب�صبب  البنك 

االإ�صافية اأو اأي خمالفة لهذه ال�رصوط واالأحكام من قبل حامل البطاقة 

االإ�صافية.

8-فقدان البطاقة ورقم التعريف ال�صخ�صي

ماكينة  اأي  يف  ال�صتخدامه  �صخ�صي  تعريف  رقم  اإ�صدار  للبنك  ميكن   )1(

�رصافة اآلية تقبل البطاقة ويوافق حامل البطاقة على اإر�صال هذا الرقم 

عرب الربيد اإىل حامل البطاقة على م�صوؤوليته اخلا�صة.

البطاقة  معامالت  كافة  عن  كاملة  امل�صوؤولية  البطاقة  حامل  يتحمل   )2(

حامل  علم  دون  اأو  بعلم  ال�صخ�صي  التعريف  رقم  با�صتخدام  تتم  التي 

البطاقة.



(iii)  The Cardholder shall use all reasonable precautions to 
prevent the loss or theft of the Card and shall not disclose 
the PIN to any party.

(iv) In the event that the Card is lost or stolen or the PIN is 
disclosed to any other party, the Cardholder shall im-
mediately report the same together with the particulars 
thereof to the Bank and shall, in the case of loss, theft 
of disclosure of the PIN, file a police report at the near-
est police station where such loss or theft or disclosure 
occurred or was discovered. In such circumstances, the 
Bank shall be entitled to temporarily suspend the use of 
the Card until further notice to the Cardholder.

(v)  The Cardholder shall be and remain fully liable to make 
payment to the Bank for any debit to the Card Account 
arising from any Card Transactions, goods or servic-
es supplied by the Merchants, Cash Advances or ATM 
transactions effected through the use of the Card by any 
person whether with or without knowledge of the Card-
holder and irrespective of whether they were authorised 
by the Cardholder or not.

(vi)  The Bank may at its absolute discretion issue a replace-
ment for any lost or stolen Card or a new PIN on these 
Terms and Conditions or such other terms and conditions 
that the Bank may deem fit.

(vii) In the event that the lost or stolen Card is recovered by 
the Cardholder, he shall immediately return the same cut 
in half to the Bank without using it. The Cardholder shall 
not use the PIN after reporting to the Bank of the disclo-
sure of the same to any other party.

9. Termination

(i)  Notwithstanding the payment provisions outlined under 
clause 5 above, all amounts outstanding on a Card Ac-
count (including that of all Supplementary Cards), to-
gether with the amount incurred by the use of the Card 
but not yet charged to the Cardholder’s Account and the 
Murabaha Amount, shall be payable immediately in full 
upon the termination of these Terms and Conditions. On 
such termination, any outstanding Murabaha Contracts 
shall terminate automatically and the Murabaha Amount 
shall be immediately due and payable.

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

(iii)  In the event of the Supplementary Cardholder terminat-
ing his Card, all Cardholders including the Supplementary 
Cardholder whose use of the Card has been terminated 
shall be and shall continue to be jointly and severally li-
able to the Bank for all Charges and other liabilities in ac-
cordance with these Terms and Conditions save that the 
Supplementary Cardholder whose use of the Card has 
been terminated shall not be liable for Charges and other 
liabilities incurred by the Cardholder and other Supple-
mentary Cardholders (if any) after the Bank’s receipt of 
the cut Supplementary Card.

(iv)  The Bank shall be entitled, without notice, to withdraw 
the Cardholder›s right to use the Card or refuse to author-
ize any Card Transaction in the event that the Cardholder 
fails to abide by the Shariah principles in relation to its 
usage of the Card.

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

يتخذ حامل البطاقة كافة االحتياطات املعقولة للحيلولة �صد فقدان اأو   )3(

�رصقة البطاقة وال يف�صح عن رقم التعريف ال�صخ�صي الأي طرف.

التعريف  رقم  عن  االإف�صاح  اأو  �رصقتها  اأو  البطاقة  فقدان  حالة  ويف   )4(

الفور  على  بذلك  البنك  البطاقة  حامل  يبلغ  طرف،  اأي  اإىل  ال�صخ�صي 

اإ�صافة اإىل اأي تفا�صيل متعلقة بذلك، وعليه كذلك، يف حالة الفقدان اأو 

ال�رصقة اأو االإف�صاح عن رقم التعريف ال�صخ�صي، تقدمي بالغ اإىل ال�رصطة 

يف اأقرب مركز �رصطة من موقع الفقدان اأو ال�رصقة اأو االإف�صاح. ويف هذه 

احلاالت، يحق للبنك اإيقاف ا�صتخدام البطاقة ب�صكل موؤقت حتى اإ�صعار 

اآخر اإىل حامل البطاقة.

�صداد  عن  الكاملة  امل�صوؤولية  متحماًل  ويظل  البطاقة  حامل  يتحمل   )5(

البطاقة نا�صئة عن  اأي ديون على ح�صاب  البنك مقابل  اإىل  املدفوعات 

اأي معامالت بطاقة اأو �صلع اأو خدمات مقدمة من التجار اأو �صلف نقدية 

اأي  البطاقة بوا�صطة  ا�صتخدام  اآلية متت من خالل  اأو معامالت �رصافة 

كان  اإذا  عما  النظر  وب�رصف  البطاقة  حامل  علم  دون  اأو  بعلم  �صخ�ض 

مفو�صًا من حامل البطاقة اأم ال.

يجوز للبنك وفق تقديره املطلق اإ�صدار بطاقة بديلة الأي بطاقة مفقودة   )6(

اإ�صدار رقم تعريف �صخ�صي جديد مبوجب هذه ال�رصوط  اأو  اأو م�رصوقة 

واالأحكام اأو ال�رصوط واالأحكام االأخرى التي يراها البنك منا�صبة.

يف حالة ا�صتعادة حامل البطاقة للبطاقة املفقودة اأو امل�رصوقة، فعليه   )7(

اإعادتها مقطوعة اإىل ن�صفني اإىل البنك دون ا�صتخدامها. وال يجوز حلامل 

باالإف�صاح  البنك  اإبالغ  بعد  ال�صخ�صي  التعريف  رقم  ا�صتخدام  البطاقة 

عنه اإىل اأي طرف اآخر.

9-االإنهاء

تكون كافة  اأعاله،   5 البند  الواردة يف  الدفع  اأحكام  النظر عن  ب�رصف   )1(

البطاقات  البطاقة )مبا يف ذلك ح�صاب  املبالغ امل�صتحقة على ح�صاب 

قيده  يتم  البطاقة ومل  ا�صتخدام  نتيجة  املتحمل  املبلغ  االإ�صافية(، مع 

بعد على ح�صاب حامل البطاقة ومبلغ املرابحة، واجبة ال�صداد على الفور 

االإنهاء،  هذه  وقوع  وعند  واالأحكام.  ال�رصوط  هذه  اإنهاء  لدى  بالكامل 

اأي عقود مرابحة م�صتحقة ب�صكل تلقائي ويكون مبلغ املرابحة  تنتهي 

م�صتحقًا وواجب ال�صداد على الفور.

ميكن حلامل البطاقة يف اأي وقت اإخطار البنك بنيته يف اإغالق ح�صاب   )2(

البطاقة واإنهاء ا�صتخدام كافة البطاقات من خالل تقدمي اإخطار خطي 

اإغالق  ويتم  البنك.  اإىل  ن�صفني  اإىل  مقطوعة  البطاقات  كافة  واإعادة 

ح�صاب البطاقة بعد ا�صتالم البنك كافة البطاقات مقطوعة اإىل ن�صفني 

البطاقة  ح�صاب  مبوجب  وااللتزامات  امل�رصوفات  كافة  �صداد  وبعد 

بالكامل.

كافة  فيظل  لبطاقته،  االإ�صافية  البطاقة  حامل  اإنهاء  حالة  يف   )3(

اإنهاء  البطاقة االإ�صافية الذي مت  البطاقات مبا يف ذلك حامل  حاملي 

عن  البنك  اأمام  منفردين  اأو  جمتمعني  م�صوؤولني  للبطاقة  ا�صتخدامه 

واالأحكام  ال�رصوط  لهذه  وفقًا  االأخرى  وااللتزامات  امل�رصوفات  كافة 

للبطاقة  ا�صتخدامه  اإنهاء  مت  الذي  االإ�صافية  البطاقة  حامل  با�صتثناء 

يتحملها  التي  االأخرى  وااللتزامات  امل�رصوفات  م�صوؤواًل عن  يكون  لن 

بعد  وجدت(  )اإن  االآخرين  االإ�صافية  البطاقات  وحاملو  البطاقة  حامل 

ا�صتالم البنك للبطاقة االإ�صافية مقطوعة اإىل ن�صفني.

ا�صتخدام  يف  البطاقة  حامل  حق  �صحب  اإخطار،  دون  للبنك،  ويحق   )4(

البطاقة اأو رف�ض ال�صماح باأي معاملة بطاقة اإذا مل يلتزم حامل البطاقة 

مببادئ ال�رصيعة فيما يتعلق با�صتخدامه للبطاقة.

واإنهاء  )بطاقات(  بطاقة  اأي  اأو  كافة  �صحب  وقت  اأي  يف  للبنك  وميكن   )5(

البطاقة.  حامل  اإىل  م�صبق  اإخطار  تقدمي  دون  اأو  بتقدمي  ا�صتخدامها 

)البطاقات(  البطاقة  البطاقة باإعادة  البطاقة فور �صحب  ويلتزم حامل 

مقطوعة اإىل ن�صفني اإىل البنك و�صداد كافة امل�رصوفات وااللتزامات اإىل 

البنك بالكامل.



(vi)  The use of the Card shall be terminated by the Bank with-
out notice upon the death, bankruptcy or insolvency of 
the Cardholder or when the whereabouts of the Card-
holder become unknown to the Bank due to any cause 
not attributable to the Bank.

(vii)  The Cardholder and/or his estate will be responsible for 
repaying in full any outstanding balances on the Card Ac-
count and shall keep the Bank indemnified for all costs 
(including legal fees and Charges) and expenses incurred 
in recovering such outstanding balances.

(viii)  The Bank shall not be liable to refund the annual member-
ship fee for or any part thereof in the event of the termina-
tion of the Card Account.

(ix)  In the event that any Security is held by the Bank as col-
lateral for the issuance of the Card, the Bank reserves 
the right to retain such Security for a period of at least 
45 days following the Card being cancelled and returned 
to the Bank whether cancelled by the Cardholder or the 
Bank or following the Agreement being terminated.

10. Exclusion of Liability

 The Bank shall be under no liability whatsoever to the 
Cardholder in respect of any loss or damage arising di-
rectly or indirectly out of:

(i)  any loss or damage howsoever incurred or suffered by 
the Cardholder by reason of the Bank or a Merchant or 
other bank or financial institution or any ATM or other 
party refusing to allow a Card Transaction or refusing to 
accept the Card or the Card numbers or the PIN or refus-
ing to extend or provide Cash Advances up to the Credit 
Limit or at all;

(ii)  refusal of any Merchant or member institution of Master-
Card or VISA International to honour or accept the Card 
or for any defect or deficiency in the goods or services 
supplied to the Cardholder by any Merchant or, where 
applicable, for any breach or non-performance by a Mer-
chant of a Card Transaction;

(iii)  the malfunction of any ATM or disruption of communica-
tion systems;

(iv)  the exercise by the Bank of its right to demand and pro-
cure surrender of the Card prior to the expiry date em-
bossed on its face, whether such demand and surrender 
are made and/or procured by the Bank or by any other 
person or ATM;

(v)  the exercise by the Bank of its right to terminate any Card 
or the Card Account pursuant to Clause 8 (iv);

(vi)  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 
honour or accept the Card;

(vii)  any misstatement, misrepresentation, error or omission in 
any details disclosed by the Bank pursuant to Clause 10;

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

11. Disclosure of Information

(i)  The Cardholder irrevocably authorises and permits the 
Bank to disclose and furnish such information that it 
deems fit concerning the Cardholder and its affairs in-
cluding but not limited to these Terms and Conditions to 
the Bank’s associates, branches, assignees, agents or 
other parties.

ميكن للبنك اإنهاء ا�صتخدام البطاقة دون اإخطار عقب وفاة اأو اإفال�ض اأو   )6(

اإع�صار حامل البطاقة اأو حينما ي�صبح مكان حامل البطاقة غري معروف 

للبنك نتيجة اأي �صبب ال يعود اإىل البنك.

م�صتحقة  مبالغ  اأي  �صداد  م�صوؤولية  ورثته  و/اأو  البطاقة  يتحمل حامل   )7(

بالكامل على ح�صاب البطاقة ويعو�صوا البنك عن كافة التكاليف )مبا 

يف ذلك الر�صوم وامل�رصوفات القانونية( والنفقات املتحملة اأثناء �صداد 

هذه املبالغ امل�صتحقة.

اأي  اأو  ال�صنوية  الع�صوية  �صداد ر�صوم  اأي م�صوؤولية عن  البنك  ال يتحمل   )8(

جزء منها يف حالة اإنهاء ح�صاب البطاقة.

البنك  يحتفظ  البطاقة،  الإ�صدار  البنك  لدى  �صمان  اأي  وجود  حالة  يف   )9(

باحلق يف االإبقاء على هذا ال�صمان لفرتة ال تقل عن 45 يومًا عقب اإلغاء 

البطاقة واإعادتها اإىل البنك �صواء مت اإلغاوؤها بوا�صطة حامل البطاقة اأو 

البنك اأو عقب اإنهاء االتفاقية.

10-ا�صتبعاد امل�صوؤولية

ال يتحمل البنك اأي م�صوؤولية اأيًا كانت جتاه حامل البطاقة فيما يتعلق   

باأي خ�صارة اأو �رصر نا�صئة ب�صكل مبا�رص اأو غري مبا�رص ب�صبب:

اأيًا كان تعر�ض له اأو حتمله حامل البطاقة ب�صبب  اأي خ�صارة اأو �رصر   )1(

اأي ماكينة  اأو  اأخرى  اأو موؤ�ص�صة مالية  اأي بنك  اأو  اأو تاجر  رف�ض البنك 

قبول  رف�ض  اأو  بطاقة  مبعاملة  ال�صماح  اآخر  طرف  اأي  اأو  اآلية  �رصافة 

البطاقة اأو اأرقام البطاقة اأو رقم التعريف ال�صخ�صي اأو رف�ض متديد اأو 

توفري ال�صلف النقدية حتى احلد االئتماين اأو على االإطالق؛

فيزا  اأو  ما�صرتكارد  يف  االأع�صاء  املوؤ�ص�صات  اإحدى  اأو  تاجر  اأي  رف�ض   )2(

اإنرتنا�صيونال قبول البطاقة نظراً الأي عيب اأو تلف يف ال�صلع اأو اخلدمات 

الأي  نظراً  منطبقًا،  كان  اإن  اأو،  البطاقة  حامل  اإىل  التاجر  من  املقدمة 

خمالفة اأو عدم تنفيذ التاجر ملعاملة البطاقة؛

اختالل ت�صغيل اأي ماكينة �رصافة اآلية اأو تعطل اأنظمة االت�صاالت؛  )3(

االنتهاء  تاريخ  قبل  البطاقة  وت�صليم  طلب  يف  حلقه  البنك  ممار�صة   )4(

املنقو�ض على وجه البطاقة �صواء كان هذا الطلب والت�صليم مت و/اأو مت 

الرتتيب له بوا�صطة البنك اأو بوا�صطة اأي �صخ�ض اآخر اأو من خالل ماكينة 

�رصافة اآلية؛

ممار�صة البنك حلقه يف اإنهاء اأي بطاقة اأو ح�صاب البطاقة مبوجب البند   )5(

8)4(؛

البطاقة فيما يتعلق با�صتعادة  اأو �صمعة حامل  اأذى يلحق ب�صخ�ض  اأي   )6(

قبول  �صخ�ض  اأي  رف�ض  اأو  با�صتعادتها  طلب  اأي  اأو  البطاقة  حيازة 

البطاقة؛

اأي ت�صليل اأو بيان كاذب اأو خطاأ اأو �صهو يف اأي تفا�صيل مف�صح عنها   )7(

بوا�صطة البنك وفقًا للبند 10؛

اأي  اأو  اأو موؤ�ص�صة مالية  اأو بنك  اأي نزاع بني حامل البطاقة واأي تاجر   )8(

�صخ�ض اآخر، يف هذه احلالة ال تتاأثر م�صوؤولية حامل البطاقة جتاه البنك 

اأو حق مقا�صة قد  اأو مطالبة مقابلة  باأي نزاع  االأحوال  باأي حال من 

يكون حلامل البطاقة �صد هذا التاجر اأو البنك اأو املوؤ�ص�صة املالية اأو ذلك 

ال�صخ�ض االآخر.

11-االإف�صاح عن املعلومات

لالإلغاء  قابل  غري  ب�صكل  له  وي�صمح  البنك  البطاقة  حامل  يفو�ض   )1(

يتعلق  فيما  منا�صبة  يراها  التي  املعلومات  وتوفري  عن  باالإف�صاح 

بحامل البطاقة و�صوؤونه مبا يف ذلك، على �صبيل املثال ال احل�رص، هذه 

اأو  وكالء  اأو  لهم  املتنازل  اأو  فروع  اأو  �رصكاء  اإىل  واالأحكام  ال�رصوط 

االأطراف االأخرى التابعة للبنك.



(ii)  The Bank shall have the right to check the credit standing 
of the applicant for the Card and/or check credit stand-
ing of the Cardholder at any time as and when the Bank 
deems fit without reference to him.

12. Indemnity

(i)  The Cardholder undertakes and agrees to indemnity the 
Bank against any loss. damage, liability, costs and ex-
penses, whether legal or otherwise, which the Bank may 
incur by reason of these Terms and Conditions or any 
breach thereof or the enforcement of the Bank’s rights as 
herein provided. All costs and expenses in such regard 
may be debited to the Card Account and shall be payable 
by the Cardholder.

13. Right to Set-Off

(i)  In addition to any general right to set-off or other rights 
conferred by the law to the Bank, the Cardholder 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 Card-
holder with the Bank of whatever description and where-
soever located and whether in Dirhams or in any other 
currency or set-off or transfer any sum standing to the 
credit of any such account(s) including a joint account 
with a Supplementary Cardholder in or towards dis-
charge of all sums due to the Bank under any account(s) 
of the Cardholder with the Bank of whatever description 
or wheresoever located and whether in Dirhams or any 
other currency and may do so notwithstanding that the 
balances on such account(s) and the sums due may not 
be expressed in the same currency and the Cardholder 
hereby authorises the Bank to offset any such combina-
tion, consolidation, set-off or transfer with the necessary 
conversion at the Bank’s on-going exchange rates which 
shall be determined by the Bank at its absolute discre-
tion.

(ii)  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 bank-
ruptcy 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 deem pru-
dent, any monies received, recovered or realized hereun-
der 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.

14. Notices

(i)  The Cardholder must promptly notify the Bank in writing 
of any changes in employment or business or address 
(office and/or residential) or if the Cardholder intends to 
be away from the United Arab Emirates (hereinafter re-
ferred to as UAE) for more than 30 days.

(ii)  Should the Cardholder be away from the UAE for more 
than a Month, the Card Account should be settled 7 days 
prior to departure.

(iii)  If the Cardholder leaves the UAE to take up residence 
elsewhere, the Primary Card and all Supplementary 
Card(s) shall be returned to the Bank 14 days prior to the 
Cardholder’s departure and the use of the Primary Card 
and Supplementary Card(s) shall be deemed to be termi-
nated and clause 8 shall apply.

(iv)  Instructions sent by the Cardholder to the Bank through 
facsimile communication shall be considered valid and 
binding on the Cardholder and the Bank may, without be-
ing obliged to, act upon instructions conveyed through 

يكون للبنك احلق يف التحقق من الو�صع االئتماين ملقدم طلب البطاقة   )2(

و/اأو التحقق من الو�صع االئتماين حلامل البطاقة يف اأي وقت ح�صبما 

يراه البنك منا�صبًا دون الرجوع اإليه.

12-التعوي�ض

اأو  خ�صارة  اأي  �صد  البنك  تعوي�ض  على  ويوافق  البطاقة  حامل  يتعهد   )1(

ذلك  غري  اأو  قانونية  كانت  �صواء  نفقات  اأو  تكاليف  اأو  التزام  اأو  �رصر 

والتي قد يتحملها البنك مبوجب هذه ال�رصوط واالأحكام اأو اأي خمالفة 

قيد  يجوز  هنا.  عليه  املن�صو�ض  النحو  على  البنك  اإنفاذ حقوق  اأو  لها 

وتكون  البطاقة  ح�صاب  على  ال�صدد  هذا  يف  والنفقات  التكاليف  كافة 

واجبة ال�صداد على حامل البطاقة.

13-حق املقا�صة

اإ�صافة اإىل اأي حق عام باملقا�صة اأو احلقوق االأخرى املمنوحة مبوجب   )1(

وفق  للبنك  يجوز  اأنه  على  البطاقة  حامل  يوافق  البنك،  اإىل  القانون 

تقديره املطلق يف اأي وقت ودون تقدمي اإخطار ب�صم وجمع كافة اأو اأي 

البنك  لدى  البطاقة  حلامل  م�صرتك،  اأو  فردي  ب�صكل  مملوكة،  ح�صابات 

اأيًا كانت طبيعتها واأيًا كان مكانها و�صواء كانت بالدرهم اأو باأي عملة 

اأخرى اأو مقا�صة اأو حتويل اأي مبلغ مقيد يف اأي ح�صابات مبا يف ذلك 

اأي ح�صاب م�صرتك مع حامل بطاقة اإ�صافية من اأجل �صداد كافة املبالغ 

لدى  البطاقة  حلامل  ح�صابات  اأو  ح�صاب  اأي  مبوجب  للبنك  امل�صتحقة 

البنك اأيًا كانت طبيعتها واأيًا كان مكانها و�صواء كانت بالدرهم اأو باأي 

عملة اأخرى ويجوز له القيام بذلك ب�رصف النظر عما اإذا كانت االأر�صدة 

العملة،  بنف�ض  ذكرها  يجوز  ال  امل�صتحقة  واملبالغ  احل�صابات  هذه  يف 

اأو  جمع  اأو  �صم  اأي  مبقا�صة  مبوجبه  البنك  البطاقة  حامل  ويفو�ض 

مقا�صة اأو حوالة مع حتويل العملة الالزم ب�صعر ال�رصف اجلاري للبنك 

والذي يحدده البنك وفق تقديره املطلق.

لغر�ض متكني البنك من البقاء على التزام اأي طرف كاماًل غري منقو�ض   )2(

مبا يف ذلك حامل البطاقة لدى �صدور اأمر اأو مذكرة ا�صتدعاء اأو اإثبات 

اإفال�ض اأو اإع�صار حامل البطاقة اأو الأي اأ�صباب اأخرى ح�صبما يراه البنك 

الوقت،  ذلك  يف  واالحتفاظ  و�صع  وقت  اأي  يف  للبنك  يجوز  منا�صبًا، 

ح�صبما يراه معقواًل، باأي اأموال م�صتلمة اأو م�صرتدة اأو م�صيلة مبوجبه اأو 

مبوجب اأي �صمان اآخر يف احل�صاب االئتماين حلامل البطاقة يف الر�صيد 

من  التزام  اأي  دون  منا�صبًا  البنك  يراه  ح�صبما  البطاقة  حلامل  الدائن 

اأي جزء منها يف �صداد املبالغ  اأو  البنك با�صتخدام هذه االأموال  جانب 

امل�صتحقة وواجبة ال�صداد للبنك.

14-االإخطارات

يخطر حامل البطاقة البنك خطيًا على الفور باأي تغيريات يف العمل اأو   )1(

الن�صاط اأو العنوان )عمل و/اأو �صكني( اأو اإذا كان حامل البطاقة يعتزم 

مغادرة االإمارات العربية املتحدة )ي�صار اإليها فيما يلي بلفظ«الدولة«( 

الأكرث من 30 يومًا.

ت�صوية  �صهر، فيجب  الدولة الأكرث من  البطاقة مغادرة  اعتزم حامل  اإذا   )2(

ح�صاب البطاقة قبل �صبعة اأيام من رحيله.

البطاقة  ُتعاد  اآخر،  مكان  يف  لالإقامة  الدولة  البطاقة  حامل  غادر  اإذا   )3(

من  يومًا   14 قبل  البنك  اإىل  االإ�صافية  البطاقات  وكافة  االأ�صا�صية 

مغادرة حامل البطاقة ويعترب ا�صتخدام البطاقة االأ�صا�صية واأي بطاقة 

اأو بطاقات اإ�صافية منتهيًا وينطبق البند 8.

الفاك�ض  عرب  البنك  اإىل  البطاقة  حامل  من  املر�صلة  التعليمات  تعترب   )4(

�صارية وملزمة حلامل البطاقة ويجوز للبنك، دون اأن يكون ملزمًا بذلك، 

للبنك  ويجوز  الطريقة.  بهذه  املر�صلة  التعليمات  على  بناء  الت�رصف 

البنك  بوا�صطة  امل�صتلمة  الفاك�ض  ر�صائل  من  االأ�صلية  الن�صخ  ا�صتخدام 



this method. The Bank may use the originals of the fac-
simile transmissions received by the Bank and printed 
out on its receiving machine as evidence in any court of 
law.

(v)  All Cards, PIN, TIN, Statements of Account, demands or 
any other communication under these Terms and Condi-
tions may be delivered personally or sent by ordinary post 
to the last known billing or other address of the Card-
holder and such communication shall be deemed to have 
been served on the Cardholder on the day of delivery if 
delivered by hand and on the next business day after 
posting, if sent by post.

(vi)  All communications under these Terms and Conditions 
sent to the Primary Cardholder or the Supplementary 
Cardholder shall be deemed to be communication sent 
to both.

15. General

(i)  If the Cardholder requests the ‘24 hour Automated Phone 
Enquiries System’, any instructions conveyed by the 
Cardholder shall be deemed valid and the Bank may act 
upon the same, provided the Cardholder identifies him-
self through the TIN allotted to him. The Cardholder will 
not allow anyone to use this system on his behalf.

(ii)  The Bank shall not be liable for acting in good faith upon 
any instructions appearing to emanate from the Card-
holder.

(iii)  The Cardholder authorises the Bank at its discretion to 
record any such instructions and to use such records as 
evidence in a court of law or other legal proceedings.

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

(v)  The Bank shall be entitled to appoint an agent to col-
lect all sums due to the Bank from the Cardholder under 
these Terms and Conditions. The Bank shall be entitled at 
any time without the consent of the Cardholder to assign 
whole or any part of its rights or obligations under these 
Terms and Conditions with or without notice to the Card-
holder.

(vi)  The Cardholder undertakes to sign such further docu-
mentation as may be requested by the Bank from time to 
time.

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

(viii)  These Terms and Conditions herein are binding upon the 
Cardholder and he specifically agrees not assign his obli-
gations herein to any one else.

(ix)  Each of these Terms and Conditions shall be severable 
and distinct from one another and if at any time any one 
or more of such Terms and Conditions is or becomes in-
valid, illegal or unenforceable, the validity, legality or the 
enforceability of the remaining provisions shall not in any 
way be affected or impaired thereby.

(x)  The Bank may at any time waive, either uncondition-
ally or otherwise, any of these Terms and Conditions or 
any default or breach of the Cardholder, provided that 
such waiver is given in writing by the Bank and save as 
aforesaid no condoning or excusing of and no neglect 
or forbearance on the part of the Bank of any default or 
breach of any of these Terms and Conditions shall oper-
ate as a waiver of the Bank’s rights and powers and no 
waiver shall be inferred from or implied by anything done 

واملطبوعة على اجلهاز امل�صتلم كدليل يف اأي حمكمة قانونية.

الهاتفية  اأو  ال�صخ�صية  التعريف  اأرقام  اأو  البطاقات  كافة  ت�صليم  يجوز   )5(

هذه  مبوجب  اأخرى  مرا�صالت  اأي  اأو  املطالبات  اأو  احل�صاب  ك�صوف  اأو 

ال�رصوط واالأحكام باليد اأو اإر�صالها بالربيد العادي اإىل اآخر فاتورة اأو 

عنوان معروف حلامل البطاقة وتعترب هذه املرا�صالت قد مت تقدميها اإىل 

حامل البطاقة يف يوم الت�صليم يف حالة الت�صليم باليد ويف يوم العمل 

التايل بعد االإيداع يف الربيد يف حالة االإر�صال عرب الربيد.

حامل  اإىل  واالأحكام  ال�رصوط  هذه  مبوجب  املر�صلة  املرا�صالت  كافة   )6(

البطاقة االأ�صا�صية اأو حامل البطاقة االإ�صافية تعترب مر�صلة لكليهما.

15-اأحكام عامة

اإذا طلب حامل البطاقة »نظام اال�صتعالمات الهاتفي املوؤمتت على مدار   )1(

ويجوز  �صارية  البطاقة  حامل  من  مر�صلة  تعليمات  اأي  تعترب  اليوم«، 

اأن يعرف حامل البطاقة عن نف�صه  للبنك الت�رصف بناء عليها �رصيطة 

من خالل رقم التعريف الهاتفي املخ�ص�ض له. وال يجوز حلامل البطاقة 

ال�صماح الأي �صخ�ض با�صتعمال هذا النظام نيابة عنه.

اأي  على  بناًء  نية  بح�صن  الت�رصف  عن  م�صوؤولية  اأي  البنك  يتحمل  ال   )2(

تعليمات تبدو اأنها �صادرة عن حامل البطاقة.

تعليمات  اأي  بت�صجيل  تقديره وحده  وفق  البنك  البطاقة  يفو�ض حامل   )3(

اإجراءات  اأي  اأو  قانونية  حمكمة  يف  كدليل  ال�صجالت  هذه  وا�صتخدام 

قانونية اأخرى.

اأو  اأو دعاوى  اأو مطالبات  اأي تبعات  يعو�ض حامل البطاقة البنك �صد   )4(

اأو  اأو يتم حتملها ب�صبب تنفيذ التعليمات الهاتفية من  خ�صائر قد تن�صاأ 

املزعوم اأنها من حامل البطاقة.

من  للبنك  امل�صتحقة  املبالغ  كافة  لتح�صيل  وكيل  تعيني  للبنك  يحق   )5(

حامل البطاقة مبوجب هذه ال�رصوط واالأحكام. ويحق للبنك يف اأي وقت 

ودون موافقة حامل البطاقة التنازل عن كل اأو اأي جزء من حقوقه اأو 

التزاماته مبوجب هذه ال�رصوط واالأحكام مع تقدمي اأو دون تقدمي اإخطار 

اإىل حامل البطاقة.

يتعهد حامل البطاقة بالتوقيع على امل�صتندات االأخرى التي قد يطلبها   )6(

البنك من حني الآخر.

وال  تراكمية  هنا  عليها  املن�صو�ض  القانونية  والتدابري  احلقوق  تعترب   )7(

ت�صقط اأي حقوق اأو تدابري قانونية ين�ض عليها القانون.

البطاقة  حامل  ويوافق  البطاقة  حلامل  ملزمة  واالأحكام  ال�رصوط  هذه   )8(

ب�صفة خا�صة على التنازل عن التزاماته اإىل اأي �صخ�ض اآخر مبوجبه.

بع�صها  عن  وم�صتقلة  منف�صلة  واالأحكام  ال�رصوط  هذه  من  كل  تكون   )9(

باطاًل  اأي وقت  واالأحكام يف  ال�رصوط  اأي من هذه  اأ�صبح  واإذا  البع�ض 

اأو غري قانوين اأو غري نفاذ، فال تتاأثر اأو ُتنتق�ض �صالحية اأو قانونية اأو 

نفاذ باقي االأحكام باأي حال من االأحوال.

ميكن للبنك يف اأي وقت التنازل، �صواء دون �رصوط اأو غري ذلك، عن اأي   )10(

من هذه ال�رصوط واالأحكام اأو عن اأي تق�صري اأو خمالفة من جانب حامل 

البطاقة، �رصيطة تقدمي هذا التنازل من البنك خطيًا وبا�صتثناء ما �صبق، 

ال ميثل اأي تغا�صي اأو ت�صاهل اأو �صهو اأو ت�صامح من جانب البنك فيما 

تنازاًل  واالأحكام  ال�رصوط  هذه  من  الأي  خمالفة  اأو  تق�صري  باأي  يتعلق 

اأو اال�صتدالل  اأي تنازل  ا�صتنتاج  البنك وال يتم  عن حقوق و�صالحيات 

بوا�صطة  به  القيام  يتم  مل  اأو  القيام  مت  �صيء  خالل  من  �صمنيًا  عليه 

البنك ما مل ين�ض عليه البنك خطيًا. ويعترب اأي تنازل تنازاًل عن االأمر 

املحدد املرتبط به وال يعترب تنازاًل اأو تغا�صيًا عن اأي من هذه ال�رصوط 



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 Condi-
tions.

(xi)  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, qual-
ity, design, specifications or otherwise set out in respect 
of these offers. Also, these products/services are subject 
to availability and will be allocated on a first come, first 
served basis.

(xii)  In connection with the special discounts/offers made by 
the respective Merchants, the Bank will not be held re-
sponsible in the event that any of the Merchants with-
draws, cancels, alters or amends these products/ servic-
es. Also the Bank reserves the right to change / terminate 
the benefits available to Cardholders at any time without 
prior notice.

16. Variation of Terms

(i)  The Bank may, from time to time, change these Terms 
and Conditions. Subject to the requirements of statute, 
notification of any such change shall be given to the 
Cardholder by the Bank either in writing or by publication 
thereof. Such changes shall apply on the effective date 
specified by the Bank and shall apply to all unpaid fees, 
Cash Advances, costs and Card Transactions.

(ii)  Retention or use of the Card after the effective date of any 
such change of Terms and Conditions shall be deemed to 
constitute acceptance of such changes without reserva-
tion by the Cardholder. If the Cardholder does not accept 
the proposed change, the Cardholder must terminate use 
of the Card by giving prior written notice to the Bank and 
return the Card cut in half to the Bank prior to the effec-
tive date and clause 8 shall henceforth be operative.

17. Anti-money laundering and counter terrorism financing

(i)  In order to comply with anti-money laundering laws, 
counter terrorist financing laws, regulations and policies, 
including our policies, reporting requirements under fi-
nancial transactions legislation and requests of authori-
ties, the Standard Chartered Group may be:

(ii)

 a. prohibited from entering or concluding transactions in-
volving certain persons or entities; or

 b. required to report suspicious transactions to an au-
thority. Transactions impacted include those that may:

•	 involve the provision of finance to any person in-
volved or suspected of involvement in terrorism or 
any terrorist act;

•	 be relevant to investigation of an actual or at-
tempted evasion of tax law, investigation of or 
prosecution of a person for an offence against any 
applicable law; or

•	 involve persons or entities which may be the sub-
ject of sanctions.

(iii)  A member of the Standard Chartered Group may inter-
cept and investigate any payment messages and other 
information or communications sent to or by you or on 
your behalf and may delay, block or refuse to make any 
payment and payment screening may cause a delay in 
processing certain information.

(iv)  No member of the Standard Chartered Group is liable 
for any loss arising out of any action taken or any delay 
or failure by us, or a member of the Standard Chartered 

واالأحكام.

التجار  من  املقدمة  اخلا�صة  باخل�صومات/العرو�ض  يتعلق  فيما   )11(

املعنيني، لن يقوم البنك بتمديد اأي �صمان اأو يقدم اأي اإقرار بالت�صليم اأو 

اجلودة اأو الت�صميم اأو املوا�صفات اأو غري ذلك من االأمور املذكورة فيما 

يتعلق بهذه العرو�ض. وكذلك، تخ�صع هذه املنتجات/اخلدمات للتوفر 

و�صوف يتم توزيعها على اأ�صا�ض من ياأتي اأواًل تقدم له اخلدمة اأواًل.

التجار  من  املقدمة  اخلا�صة  باخل�صومات/العرو�ض  يتعلق  فيما   )12(

املعنيني، لن يتحمل البنك اأي م�صوؤولية اإذا قام اأي من التجار ب�صحب اأو 

اإلغاء اأو تغيري اأو تعديل هذه املنتجات/اخلدمات. ويحتفظ البنك كذلك 

باحلق يف تغيري / اإنهاء املزايا املتاحة حلاملي البطاقات يف اأي وقت 

دون اإخطار م�صبق.

16-تغيري ال�رشوط

مراعاة  ومع  واالأحكام.  ال�رصوط  تغيري  الآخر،  حني  من  للبنك،  ميكن   )1(

متطلبات القانون، يلزم على البنك تقدمي اإخطار باأي تغيري اإىل حامل 

يف  التغيريات  هذه  تنطبق  من�صور.  خالل  من  اأو  خطيًا  �صواء  البطاقة 

الر�صوم  كافة  على  وتنطبق  البنك  بوا�صطة  املحدد  ال�رصيان  تاريخ 

وال�صلف النقدية والتكاليف ومعامالت البطاقة غري املدفوعة.

تغيري  اأي  �رصيان  تاريخ  بعد  ا�صتخدامها  اأو  بالبطاقة  االحتفاظ  يعترب   )2(

التغيريات دون حتفظ من جانب حامل  لهذه  قبواًل  واالأحكام  لل�رصوط 

البطاقة. واإذا مل يقبل حامل البطاقة التغيري املقرتح، فيجب عليه اإنهاء 

ا�صتخدام البطاقة من خالل تقدمي اإخطار خطي اإىل البنك واإعادة البطاقة 

اإىل البنك مقطوعة اإىل ن�صفني قبل تاريخ ال�رصيان وينطبق البند 8 مذ 

ذلك احلني ف�صاعداً.

17-مكافحة غ�صيل االأموال ومكافحة متويل االإرهاب

امتثااًل لقوانني مكافحة غ�صيل االأموال وقوانني مكافحة متويل االإرهاب   )1(

واللوائح وال�صيا�صات، مبا يف ذلك �صيا�صاتنا، ومتطلبات االإبالغ مبوجب 

يتعلق  فيما  يتم  فقد  ال�صلطات،  وطلبات  املالية  املعامالت  ت�رصيع 

مبجموعة �صتاندرد ت�صارترد:

)2(

حظرها من الدخول يف اأو اإبرام املعامالت التي ي�صارك فيها بع�ض  اأ-   

االأ�صخا�ض اأو الكيانات؛ اأو

ب-  مطالبتها باالإبالغ عن املعامالت امل�صبوهة اإىل اأي �صلطة. وت�صتمل   

تلك املعامالت على املعامالت التي قد:

• تت�صمن توفري التمويل اإىل اأي �صخ�ض متورط اأو ي�صتبه تورطه   

يف االإرهاب اأو اأي اأعمال اإرهابية؛

• تكون ذات �صلة بالتحقيق يف تهرب فعلي اأو حماولة التهرب   

من قانون ال�رصائب اأو التحقيق يف اأو مالحقة �صخ�ض ق�صائيًا 

ب�صبب خمالفته الأي قانون �صاٍر؛ اأو

• تت�صمن اأ�صخا�صًا اأو كيانات قد تكون مو�صوع العقوبات.  

اأو  على  االعرتا�ض  جروب  ت�صارترد  �صتاندرد  من  فرد  الأي  يجوز   )3(

االأخرى  املرا�صالت  اأو  واملعلومات  دفع  ر�صائل  اأي  ب�صاأن  اال�صتف�صار 

املر�صلة اإليك اأو منك اأو نيابة عنك، كما يجوز له تاأجيل اأو منع اأو رف�ض 

معاجلة  تاأخر  اإىل  املدفوعات  ت�صفية  توؤدي  وقد  مدفوعات  اأي  �صداد 

بع�ض املعلومات.

اأي  عن  م�صوؤولية  اأي  جروب  ت�صارترد  �صتاندرد  من  فرد  اأي  يتحمل  ال   )4(

خ�صارة تن�صاأ عن اأي اإجراء يتم اتخاذه اأو اأي تاأخري اأو تق�صري من جانبنا 

اأو من جانب فرد من �صتاندرد ت�صارترد جروب يف تنفيذ اأي واجبات اأو 



Group, in performing any of its duties or other obligations, 
caused in whole or in part by any steps taken as set out 
above.

18. Governing Law

 The Terms and Conditions are governed by and shall be 
construed in accordance with the laws of the UAE and 
the Cardholder hereby submits irrevocably to the non-
exclusive jurisdiction of the civil courts of the UAE (ex-
cluding the Courts of the Dubai International Financial 
Centre). Such submission shall however not prejudice the 
rights of the Bank to bring proceedings against the Card-
holder in any other jurisdiction.

19. Judgment Interest Clause

 The parties acknowledge and agree that the levying/
payment of interest is repugnant to Shariah Law and ac-
cordingly, to the extent that any provision or event would, 
impose whether by contract or by statute any obligation 
to pay interest, the parties hereby irrevocably, uncondi-
tionally and expressly waive and reject any entitlement to 
recover interest from each other.

التزامات نا�صئة ب�صكل كلي اأو جزئي ب�صبب اتخاذ اأي اإجراءات كما هو 

وارد اأعاله.

18-القانون احلاكم

تخ�صع ال�رصوط واالأحكام وتف�رص وفقًا لقوانني االإمارات العربية املتحدة   

ويخ�صع حامل البطاقة مبوجبه ب�صكل غري قابل لالإلغاء لالخت�صا�ض 

املتحدة  العربية  لالإمارات  املدنية  للمحاكم  احل�رصي  غري  الق�صائي 

)با�صتثناء حماكم مركز دبي املايل العاملي(. وال ينتق�ض هذا اخل�صوع، 

برغم ذلك، من حقوق البنك يف اإقامة دعاوى �صد حامل البطاقة يف اأي 

�صلطة ق�صائية اأخرى.

19-بند احلكم بفائدة

ملبادئ  خمالف  فائدة  دفع   / فر�ض  اأن  على  ويوافقون  االأطراف  يقر   

ال�رصيعة وعليه، وبقدر اأي حكم اأو حدث قد يفر�ض، �صواء مبوجب عقد اأو 

قانون، اأي التزام بدفع فائدة، يتنازل االأطراف مبوجبه ب�صكل غري قابل 

لالإلغاء ودون قيد اأو �رصط ويرف�صون �رصاحة اأي م�صتحقات يف تقا�صي 

فوائد من بع�صهم البع�ض.


