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�ستحقاق: تاريخ الإ

تاريخ اإ�ستحقاق الدفع هو 20 يوماً من تاريخ ك�سف احل�ساب كما هو مبني 

على النحو التايل :

تاريخ ا�ستحقاق الدفع لبطاقة الفيزا الكال�سيكية هو الثاين من كل   •
�شهر.

• تاريخ ا�ستحقاق الدفع لبطاقة الفيزا الذهبية هو الثاين من كل �سهر. 

• تاريخ ا�ستحقاق الدفع لبطاقة الفيزا البالتينية هو  الرابع ع�رش من كل 
�شهر.

الر�سوم ال�سنوية: 

البطاقة الكال�سيكية:

�سا�سية.  •  25 دينار للبطاقة الأ

•  15 دينار لكل بطاقة تابعة.

•  5 دنانري لكل بطاقة ميني فيزا اإ�سافية.

• 20 دينار ر�سوم ا�ستبدال البطاقة. 

البطاقة الذهبية: 

�سا�سية.  • 50 دينار للبطاقة الأ

• جماناً لكل بطاقة تابعة.

• جماناً لكل بطاقة ميني فيزا. 

• ا�ستبدال البطاقة جماناً.

البطاقة البالتينية: 

�سا�سية.  • 75 دينار للبطاقة الأ

• جماناً لكل بطاقة تابعة.

• ا�ستبدال البطاقة جماناً.

عام:

دنى امل�ستحق دفعه �سهرياً 4 % اأو 10 دنانري اأيهما كان اعلى . • املبلغ الأ

ك�سف  تاريخ  من  حت�سب  التعامالت  انواع  جميع  على  التمويل  ر�سوم   •
احل�ساب حتى تاريخ الت�سديد )بطريقة  معدل الر�سيد اليومي( تعادل 

 %  1.99 و   والذهبية،  الكال�سيكية  البطاقة  من  لكل  �سهرياً   %2.55

للبطاقة البالتينية.

�ستحقاق �سيرتتب  دنى للدفعة امل�ستحقة يف تاريخ الإ • اإذا مل ي�سدد املبلغ الأ
ر�سوم غرامة التاأخري عن الدفع 20 دينار .

• ر�سوم جتاوز حد الئتمان 20 دينار )يف حال وجود بطاقتني مع جتاوز احلد الئتماين 
يتم احت�ساب غرامة جتاوز ال�سقف للبطاقتني اأي 20 دينار  لكل منهما(.

• لن ت�سرتد الر�سوم ال�سنوية يف حال اإلغاء البطاقة.

• يتم جتديد البطاقة تلقائياً دون اإ�سعار م�سبق. 

�سعار العرو�ض الكتابية املقدمة من قبل البنك والتي  • ل ت�سمل هذه الأ
تكون ل�سنة واحدة فقط ل غري.
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• ل تنطبق اأيام ال�سماح )فرتة الدين بدون فائدة( على العمالء الذين يدفعون 
دنى للمبلغ امل�ستحق. جزء من احلد الأ

ال�سحوبات النقدية:

• عمولة ال�سحب النقدي )4 % اأو 4 دنانري اأيهما اأعلى(.

• ال�سحوبات النقدية تعادل 50 % من حد الئتمان.

• ر�سوم التمويل على ال�سحوبات النقدية حت�سب من تاريخ املعاملة حتى 
تاريخ ت�سديد املبلغ امل�ستحق كامال وتعادل 2.5 % �سهريا )30 يوماً ( .

• تخ�سع املعامالت الدولية )اأي، املعامالت بعملة اأخرى غري العملة املحلية( 
لر�سوم ن�سبية على �سعر ال�رشف امل�ستخدم من قبل �رشكة فيزا.

ئتمانية( ئتماين )حزمة التاأمني على البطاقات الإ الدرع الإ

التطبيق: يتم تطبيق هذا البند فقط عندما تذكر يف منوذج الطلب اأنك 

ئتماين«. تريد حزمة »الدرع الإ

ئتماين«  الإ »للدرع  اأي طلب  رف�ض  اأو  قبول  احلق يف  منلك  نحن  القبول: 

ب�سكل كامل ودون اإبداء اأية ا�سباب عن قرار الرف�ض.

ئتماين«: لتحاق بـ » الدرع الإ ال�رشوط: يف حال الإ

�سيتم ايقاف اإلتزامك بدفع مبالغ م�سحوبة حمددة  �سمن البطاقة 

ئتمانية يف ظروف حمددة )يف حالة املوت العر�سي نتيجة حلادث،  الإ

�سافية  الإ ال�رشوط   بع�ض  لتحقيق  ووفقاً  الدائم(،  اأو  الكلي  العجز 

ئتماين« مو�سحة  خرى. اإن ال�رشوط و البنود املرتبطة بحزم »الدرع الإ الأ

ئتماين« املرفقة  و هي ت�سكل جزءاً  يف ملحق  �رشوط و بنود »الدرع الإ

ئتمانية هذه. من بنود و�رشوط البطاقات الإ

»الدرع  ر�سوم  قيمة  ئتمانية  الإ البطاقة  ك�سف  يف  نحدد  �سوف 

ئتماين« الذي يجب اأن تدفعه لنا كل �سهر. الإ

�رشوط عامة:

• اأية ر�سوم مذكورة يف هذا الكتيب تطبق على العمليات العادية. للبنك 
احلق يف اإ�سافة اأية ر�سوم خدمة اأخرى وفق ما يراه منا�سباً.

ر�سال، التلغراف، الفاك�ض  • اأي م�رشوفات اأخرى كر�سوم الطوابع، الربيد، الإ
عند  احت�سابها  يتم  �سوف  و  الكتيب  هذا  �رشدها يف  يتم  ...... مل  الخ 

حتققها.

• الر�سوم على اخلدمات التي مل يتم ذكرها يف هذا الكتيب ميكن احل�سول 
عليها عند الطلب.
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التعريفات:

يل اأو اأي اآلة اأو جهاز  يل«: يعني جهاز ال�رشف الآ »جهاز ال�رشاف الآ

يعمل بوا�سطة البطاقة ويقبل البطاقة �سواء كان خا�ساً بالبنك 

�س�سات مالية اأخرى م�ساركة يقوم البنك بت�سميتها  اأو بنوك اأو موؤ

خر. من حني لالآ

»البنك«: يعني بنك �ستاندرد ت�سارترد وخلفه واملتنازل لهم.

فيزا  ت�سارترد  �ستاندرد  بنك  اإئتمان  بطاقة  تعني  »البطاقة«: 

البطاقات  وتت�سمن  البطاقة،  حامل  اإىل  البنك  من  ال�سادرة 

�سا�سية، البطاقات التابعة والبطاقات البديلة. الأ

بنك  بطاقة  اإ�سدار  مت  الذي  ال�سخ�ض  يعني  البطاقة«:  »حامل 

�ستعماله، وي�سمل حامل  �ستاندرد ت�سارترد فيزا من قبل البنك لإ

�سا�سي، واأي من حاملي البطاقات التابعة. البطاقة الأ

�ستاندرد  بنك  اإئتمان  بطاقة  ح�ساب  يعني  البطاقة«:  »ح�ساب 

دخال كافة القيود  البنك لإ ت�سارترد فيزا الذي مت فتحه من قبل 

حامل  قبل  من  تكبدها  اأو  اإ�ستالمها  يتم  التي  والدائنة  املدينة 

مبوجب  وجد،  اإن  التابعة،  البطاقة  وحامل  �سا�سي  الأ البطاقة 

�ستعمال هذه والتي ت�سمل - دون ح�رش - جميع الديون  �رشوط الإ

التي تكبدها حامل البطاقة والناجتة عن اأي دفعات نقدية و/اأو 

بالعمليات  املتعلقة  اأو  عن  تن�ساأ  التي  لتزامات  الإ و/اأو  النفقات 

اخلا�سة بالبطاقة اأو غري ذلك.

»معامالت البطاقة«: تعني اأي دفعة نقدية مقدمة من بنك اأو 

املبلغ الذي يقيده البنك اأو تاجر مقابل اأية ب�سائع، خدمات، مزايا 

اأو حجز »ي�سمل، دون ح�رش، اأي حجز يتم من قبل حامل البطاقة 

اأو و�سائل  اأو مركبة  اأو بالقطار  بالبحر  اأو  ية و�سيلة نقل باجلو  لأ

اأو  خرى  الأ قامة  الإ اأو  ال�سكن  اأماكن  اأو  الفنادق  اأو  خرى  الأ النقل 

اأم مل ت�ستعمل من قبل  يجار �سواء ا�ستعملت  اأو الإ �ستئجار  الإ

البطاقة  با�ستخدام  والتي يتم احل�سول عليها  البطاقة«  حامل 

اأخرى،  طريقة  باأية  اأو  ال�سخ�سي  التعريف  رقم  اأو  البطاقات  اأو 

طريق  عن  تتم  التي  احلجوزات  اأو  الطلبات  ح�رش،  وبدون  �سامالً 

الربيد اأو الهاتف اأو الفاك�ض اأو احلجوزات التي تتم اأو ي�رشح بها 

من قبل »حامل البطاقة« ب�رشف النظر عما اإذا مت التوقيع على 

ق�سيمة مبيعات اأو دفعة نقدية اأو اأي اإي�سال اآخر من قبل حامل 

البطاقة.

»الدفعة النقدية«: تعني اأي مبلغ مت احل�سول عليه من البنك اأو 

�س�سة مالية اأو جهاز �رشاف اآيل يحمل اإ�سارة  من اأي بنك اآخر اأو موؤ

التعريف  رقم  اأو  البطاقة  اإ�ستعمال  بوا�سطة  للدفع  فيزا  نظام 

حامل  قبل  من  بها  م�رشح  اأخرى  طريقة  اأي  يف  اأو  ال�سخ�سي 

 -1

)اأ(

)ب(

)جـ(

)د( 

)هـ(

)و(

)ز(

حكام ال�سروط والأ

حكام وبتوقيعك على منوذج طلب  همية نرجو منك قراءة هذه ال�رشوط والأ لالأ

حكام. ئتمانية فاإنك قد وافقت على اللتزام بهذه ال�رشوط والأ البطاقة الإ

مقابل موافقة بنك �ستاندرد ت�سارترد )ي�سار اإليه فيما يلي »البنك«( على توفري 

بطاقة )ي�سار اإليها فيما يلي »البطاقة«( ملقدم الطلب ح�سبما هو حمدد ادناه 

)ي�سار اإليها فيما يلي »حامل البطاقة«(بناء على طلب حامل البطاقة. يوافق 

�ستعمال التالية: حامل البطاقة على �رشوط الإ
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البطاقة.

»النفقات«: تعني كافة واأي من امل�سرتيات التي يتم حتميل قيمتها 

وكافة املبالغ م�ستحقة الدفع من قبل »حامل البطاقة« النا�سئة 

�رشاء  عمولة  واأي  كافة  و/اأو  للبطاقة  ا�ستعمال  اأو  اإ�سدار  عن 

»رقم  اأو  البطاقة  رقم  ا�ستعمال  بوا�سطة  قيمتها  حتميل  يتم 

التعريف ال�سخ�سي« ويت�سمن ذلك، دون ح�رش، جميع »معامالت 

البطاقة«، الر�سوم والنفقات، الفوائد، امل�ساريف، العطل وال�رشر، 

تعاب القانونية والنفقات. الأ

امل�سموح  املدين  للر�سيد  ق�سى  الأ احلد  يعني  ئتمان«:  الإ »حد 

�سا�سية  الأ للبطاقة  وذلك  البطاقة  حل�ساب  البنك  قبل  من  به 

به  �سا�سي  الأ البطاقة  اإخطار حامل  مت  والذي  التابعة  والبطاقة 

خر. من وقت لآ

ح�ساب  على  املدين  الر�سيد  اإجمايل  يعني  احلايل«:  »الر�سيد 

يف  »البنك«  ل�سجالت  طبقاً  »للبنك«  الدفع  امل�ستحق  البطاقة 

لتزامات. تاريخ اإ�سدار ك�سف احل�ساب �سامالً جميع العمولت والإ

اإعتبارية  اأو هيئة  اأي �سخ�ض  اأو  بالتجزئة  اأي بيع  »التاجر«: يعني 

من  البطاقة  يقبل  والذي  اخلدمات  و/اأو  الب�سائع  بتوريد  تقوم 

حامل البطاقة كو�سيلة للدفع اأو احلجز من قبل حامل البطاقة.

»ال�سهر«: يعني ال�سهر امليالدي.

»تاريخ اإ�ستحقاق الدفعة«: يعني التاريخ املحدد بك�سف احل�ساب 

والذي بحلوله يتعني �سداد الر�سيد احلايل اأو اأي جزء منه اأو »احلد 

دنى للدفع« اإىل البنك. الأ

ال�سخ�سي  التعريف  رقم  يعني  ال�سخ�سي«:  التعريف  »رقم 

اأجهزة  يف  البطاقة  اإ�ستعمال  لتمكني  البطاقة  حلامل  ال�سادر 

دفعه  على  للح�سول  اآخر  م�رشح  جهاز  اأي  و/اأو  يل  الآ ال�رشاف 

نقدية.

�سا�سي«: يعني �سخ�ساً غري »حامل البطاقة  »حامل البطاقة الأ

فتح  مت  والذي  له  اأ�سا�سية«  »بطاقة  اإ�سدار  مت  الذي  التابعة« 

»ح�ساب البطاقة« منذ البداية من قبل »البنك«.

الذي  الدوري  اأو  ال�سهري  البنك  »ك�سف احل�ساب«: يعني ك�سف 

�سا�سي  الأ البطاقة  حامل  اإىل  البنك  بوا�سطة  اإر�ساله  يتم 

قبل  من  تكبده  مت  والذي  احلايل  الر�سيد  تفا�سيل  فيه  مو�سحاً 

�سا�سي« و » حامل البطاقة التابعة« اإن وجد،   »حامل البطاقة الأ

امل�ستحق الدفع »للبنك«.

»حامل البطاقة التابعة«: يعني ال�سخ�ض الذي اأ�سدر البنك له 

�سا�سي«. »بطاقة تابعة« بناًء على طلب »حامل البطاقة الأ

ما مل يقت�سي �سياق الن�ص خالف ذلك فاإن:

نث تت�سمن  - الكلمات التي ت�سري اإىل اجلن�ض من حيث املذكر واملوؤ

اجلن�سني.

- الكلمات التي ت�سري للفرد تعني اأي�ساً اجلمع وبالعك�ض.

الوحيد  املالك  ت�سمل  »ال�سخ�ض«  اإىل  ت�سري  التي  الكلمات   -

�سخ�ض  اأي  اأو  �س�سة،  املوؤ اأو  ال�رشكة  اأو  الفريدة،  �س�سة  املوؤ اأو 

طبيعي اأو اإعتباري اأياً كان.

- كلمة »جهاز« تعني اأي جهاز ميكن عن طريقه اإجناز معامالت 
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البطاقة اأو الدفع عن طريق البطاقة.

اإ�سدار البطاقة:

يجوز  بطاقة،  �سدار  لإ طلب  اأي  على  للموافقة  م�سبق  ك�رشط 

/حامل  املتقدم  من  يطلب  اأن  املطلق  لتقديره  وفقاً  للبنك 

التنازل عن وديعة نقدية  اأن يحرر �سيك و/اأو رهن و/اأو  البطاقة 

و/اأو �سمان بنكي ل�سالح البنك باأي مبلغ يحدده البنك. يحتفظ 

دام  وما  البطاقة  مفعول  �رشيان  طيلة  ال�سمان  بهذا  البنك 

الر�سيد  �سداد  مت  اإذا  البطاقة.  ح�ساب  يف  مدين  ر�سيد  هنالك 

حتفاظ بهذا ال�سمان ملدة ل  املدين بالكامل، يتعني على البنك الإ

تقل عن خم�سة واأربعني يوماً من تاريخ اإلغاء البطاقة.

البطاقة  �ست�سدار  لإ اإ�سايف  باأي �سمان  البنك يحتفظ  اإذا كان 

اأقلها خم�سة  حتفاظ بذلك ال�سمان ملدة  يكون للبنك احلق بالإ

واأربعني )45( يوماً بعد اإلغاء البطاقة واإعادتها للبنك �سواء كان 

لغاء قد مت بقرار البنك اأو بناء على طلب حامل البطاقة،  هذا الإ

�رشيطة ت�سديد الر�سيد املدين بالكامل.

تكون البطاقة �سارية املفعول خالل املدة املحددة على البطاقة 

وميكن اإ�ستخدام البطاقة فقط خالل املدة املذكورة.

دون  وقت  اأي  يف  البطاقة  ت�سميم  تغيري  بحق  البنك  يحتفظ 

اإ�سعار م�سبق.

املطلق  تقديره  ح�سب  البنك  قيام  على  البطاقة  حامل  يوافق 

على  اأو  البطاقة  حامل  حياة  على  �سواء  تاأمني  على  باحل�سول 

البنك  يراه  ح�سبما  اأخرى  اأي خماطر  على  اأو  للبنك  املرتتب  دين 

الر�سوم  كافة  حتمل  على  البطاقة  حامل  يوافق  كما  منا�سباً، 

والنفقات وامل�ساريف املرتتبة على ذلك. يجوز للبنك يف اأي وقت 

حكام اخلا�سة باأي تاأمني كما يجوز للبنك اإلغاء  تعديل ال�رشوط والأ

التاأمني مبح�ض اإختياره دون اإ�سعار م�سبق حلامل البطاقة.

البطاقة:

ويجب  للبنك  ملكاً  وقات،  الأ جميع  يف  وتبقى،  البطاقة  تعترب 

ت�سليمها للبنك فوراً عند طلب البنك اأو وكيله املفو�ض ح�سب 

�سول. يحتفظ البنك باحلق يف �سحب البطاقة وفقاً لتقديره  الأ

اأو  م�سبق  اإ�سعار  مبوجب  البطاقة،  ا�ستخدام  اإنهاء  و/اأو  املطلق 

بدون ذلك )ح�سبما يراه منا�سباً وفقاً لتقديره املطلق( ويف جميع 

يوقف  و/اأو  يعلق  اأن  للبنك  يحق  منا�سبة.  يراها  التي  الظروف 

البطاقة دون اإ�سعار م�سبق يف احلالت التي ي�ستبه فيها البنك 

يتعلق  فيما  ت�رشف  �سوء  اإحتمالية  اأو  كبري  احتيال  خطر  وجود 

بالبطاقة.

يجوز ا�ستالم البطاقة من قبل حامل البطاقة اأو اإر�سالها بالربيد، 

اأو الربيد ال�رشيع اإىل العنوان الذي مت اإخطاره للبنك من قبل حامل 

ولية حامل البطاقة. البطاقة وذلك على م�سوؤ

عند ا�ستالم البطاقة، يجب على حامل البطاقة التوقيع عليها 

مبثابة  للبطاقة  ا�ستخدامه  اأو  البطاقة  توقيع حامل  يعترب  فوراً. 

اإلتزام ودليل قاطع من قبل حامل البطاقة بقبول �رشوط ا�ستعمال 
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البطاقة بغ�ض النظر عن عدم قيام حامل البطاقة باإبالغ البنك 

با�ستالمه البطاقة.

يف حالة عدم رغبة حامل البطاقة يف اللتزام ب�رشوط ال�ستعمال 

هذه، يتعني على حامل البطاقة متزيقها اإىل ن�سفني واإعادة كال 

الن�سفني اإىل البنك وت�رشي من ذلك الوقت ف�ساعداً اأحكام البند 

)9( من هذه التفاقية.

البطاقة  حامل  على  ويتعني  للتحويل  قابلة  غري  البطاقة  تعترب 

عدم ا�ستعمالها ب�سكل مفرط، ول يجوز رهن البطاقة من قبل 

ي غر�ض مهما كان. حامل البطاقة ك�سمان لأ

ا�ستعمال البطاقة:

يوفرها  التي  الت�سهيالت  مقابل  �ستعمال  لالإ البطاقة  ت�سدر 

لكن  ذلك،  وي�سمل  املطلق  تقديره  خر ح�سب  لآ وقت  من  البنك 

دون ح�رش ما يلي:

و/اأو خدمات حيث يجوز قيد هذا  اأي ب�سائع  لدفع مقابل �رشاء 

الدفع على »ح�ساب البطاقة«.

يل تتم با�ستخدام البطاقة. اأية عملية بجهاز ال�رشاف الآ

)5( من هذه التفاقية؛  البند  اإليها يف  امل�سار  النقدية  الدفعات 

و/اأو

خرى مبوجب ترتيب م�سبق مع البنك، اإذا كان ذلك  الت�سهيالت الأ

منطبقاً.

يل  الآ ال�رشاف  خدمة  البطاقة  فيها  تت�سمن  التي  احلالت  يف 

تتم  التي  املعامالت  جميع  عن  ولً  م�سوؤ البطاقة  حامل  يكون 

بوا�سطة البطاقة �سواء متت هذه املعامالت بعلم حامل البطاقة 

مبوجبه  البطاقة  حامل  واإن  ال�سمني،  اأو  ال�رشيح  بتفوي�سه  اأو 

يفو�ض البنك باأن يقيد على ح�ساب البطاقة اخلا�ض به اأي مبلغ 

اأن   لقيد املعاملة ويوافق حامل البطاقة على  يتم �سحبه وفقاً 

غرا�ض. قيد املعاملة يعترب دليالً حا�سماً وملزماً لكافة الأ

يجوز للبنك اإ�سدار تعريف �سخ�سي حلامل البطاقة ل�ستعماله 

يل يقبل البطاقة، ويوافق حامل البطاقة  يف اأي جهاز لل�رشف الآ

على ما يلي:

حلامل  الربيد  طريق  عن  ال�سخ�سي  التعريف  رقم  اإر�سال  يجوز 

وليته، و البطاقة وعلى م�سوؤ

على حامل البطاقة عدم الك�سف عن رقم التعريف ال�سخ�سي 

اإىل اأي �سخ�ض، كما يتعني عليه اتخاذ كافة الحتياطات والعناية 

الالزمة ملنع ك�سف رقم التعريف ال�سخ�سي من قبل اأي �سخ�ض، 

و

اأمام البنك فيما يتعلق  بالكامل  ولً  يكون حامل البطاقة م�سوؤ

رقم  طريق  عن  متت  التي  بالبطاقة  اخلا�سة  املعامالت  بجميع 

اأو  البطاقة  حامل  بعلم  ذلك  اأكان  �سواء  ال�سخ�سي  التعريف 

بدون علمه.

يل اأو غريه تتم عن طريق  اأية اإيداعات بوا�سطة جهاز ال�رشاف الآ

يل/جهاز اآخر يتم تركيبه  ا�ستعمال البطاقة باأي جهاز لل�رشف الآ

من قبل البنك �سواء اأكان ذلك ب�سيكات اأو نقداً تكون خا�سعة 

4-3

5-3

-4

1-4

)اأ(

)ب(

)جـ(

)د( 

2-4

3-4

)اأ(

)ب(

)جـ(

4-4



�

ويخولهما  يعينهما  البنك  اإثنني من موظفي  للتحقق من قبل 

منه  التحقق  يتم  الذي  املبلغ  اإن  املطلق.  تقديره  ح�سب  البنك 

هو  �سيكون  بالبنك  املذكورين  املوظفني  مبعرفة  الطريقة  بهذه 

ال�سيكات  اإيداعات  وتقبل  متت،  التي  يداعات  لالإ ال�سحيح  املبلغ 

حلني  �ستعمال  لالإ ريعها  توفري  يتم  ولن  فقط  التح�سيل  بر�سم 

حت�سيل قيمة ال�سيك.

حدود  �سمن  البطاقة  حامل  قبل  من  البطاقة  ا�ستعمال  يجوز 

الئتمان الذي يخطره البنك.

بحامل  اخلا�سة  الئتمان  حدود  ا�ستنفاذ  عدم  من  الرغم  وعلى 

البطاقة، يحق للبنك يف اأي وقت وبدون اإعطاء اأي �سبب وبدون 

ولية جتاه حامل البطاقة �سحب وتقييد حق حامل البطاقة  م�سوؤ

اأي معاملة على  باإجراء  ال�سماح  اأو عدم  البطاقة  يف ا�ستعمال 

اإ�سعار حامل البطاقة بذلك خطياً قبل )14(  بطاقة وذلك بعد 

قل اأو اأي مدة اأخرى يحددها القانون. يوماً على الأ

عمليات  اأو  لغايات  البطاقة  ا�ستعمال  البطاقة  حلامل  يجوز  ل 

�رشاء غري م�رشوعة.

الدفعة النقدية:

التي  باملبالغ  نقدية  دفعات  على  احل�سول  البطاقة  حلامل  يجوز 

خر ح�سب تقدير البنك املطلق  تكون مقبولة للبنك من وقت لآ

وذلك بالو�سائل التالية:

�س�سة ع�سو  تقدمي البطاقة اإىل اأي فرع من فروع البنك اأو اأية موؤ

يف فيزا الدولية تقدم تلك اخلدمة مع اإثبات هوية حامل البطاقة 

وتوقيع �سجل املعاملة الالزم اأو

يل التابعة للبنك  ا�ستعمال البطاقة يف اأي من اأجهزة ال�رشاف الآ

اأخرى يكون للبنك ترتيب )ترتيبات( معه  �س�سة  اأو موؤ اأي بنك  اأو 

�س�سة املذكورة  يل للبنك اأو املوؤ ومعها ل�ستعمال جهاز ال�رشاف الآ

�سافة  بالإ يخ�سع  النقدية  الدفعة  مبلغ  فاإن  احلالة  هذه  )ويف 

يل(. يعترب  اإيل ما تقدم اإىل حد ال�سحب اليومي جلهاز ال�رشاف الآ

ا�ستخدام البطاقة من قبل حامل البطاقة للح�سول على دفعة 

نقدية مبثابة موافقة حامل البطاقة على دفع ر�سوم دفعة نقدية 

خر. يحددها البنك من وقت لآ

الدفع:

يوافق حامل البطاقة اأن يدفع للبنك، عند طلب البنك ذلك ر�سماً 

�سنوياً ح�سبما يقرره البنك عند اإ�سدار اأو جتديد البطاقة. اأي�ساً 

عند  فوراً  الدفع  وي�ستحق  البنك  يحدده  تداول  ر�سم  دفع  يجب 

طلب حامل البطاقة اإ�سدار بطاقة بديلة. يدفع حامل البطاقة 

ر�سوماً اإ�سافية اإىل البنك وفقاً ملا يحدده البنك وذلك مبا�رشة عند 

طلب حامل البطاقة توفري �سور من ق�سائم املبيعات/الدفعات 

خر. يجوز  البنك من وقت لآ اأخرى يقدمها  واأية خدمات  النقدية 

خر مقدار الر�سوم اأو النفقات امل�ستحقة  للبنك اأن يغري من وقت لآ

للبنك من قبل حامل البطاقة مبوجب �رشوط ا�ستعمال البطاقة 

الر�سوم م�ستحقة  التي تكون خاللها  الزمنية  املدة  وتغيري  هذه 
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الدفع من قبل حامل البطاقة للبنك مبوجب �رشوط ال�ستعمال 

هذه وذلك بعد اإ�سعار حامل البطاقة بذلك خطياً قبل )14( يوماً 

قل اأو اأي مدة اأخرى يحددها القانون. ي�رشي مفعول تلك  على الأ

الر�سوم ابتداًء من التاريخ الذي يحدده البنك.

الئتمان  حد  جتاوز  بعدم  ويتعهد  البطاقة  حامل  على  يتعني 

يتم  مل  ما  البطاقة  حلامل  البنك  قبل  من  املخ�س�ض/املقرر 

ح�سول حامل البطاقة على موافقة خطية م�سبقة من البنك 

بتجاوز هذا احلد. كما يتعهد حامل البطاقة اأي�ساً بعدم القيام 

باأية م�سرتيات اأو معامالت قد تت�سبب يف جتاوز جمموع الر�سيد 

تلك  جميع  مبوجب  البنك  جتاه  البطاقة  حامل  للتزامات  املدين 

بهذا  خالل  الإ حالة  ويف  هذا.  الئتمان  حد  واملعامالت  امل�سرتيات 

الن�ض وجتاوز حامل البطاقة حلد الئتمان فعلى حامل البطاقة اأن 

يدفع للبنك فوراً، اإ�سافة اإىل املبلغ امل�ستحق الدفع مبوجب املادة 

)6-4( من هذه الوثيقة للبنك، وعند مطالبة البنك، كامل املبلغ 

الذي جتاوز الئتمان. ويف حالة اإخفاق حامل البطاقة يف اأن يدفع 

اآنفاً، ي�سبح  للبنك كامل املبلغ الذي يطالب به البنك كما ورد 

وواجب  كل الر�سيد املدين يف ح�ساب حامل البطاقة م�ستحقاً 

الدفع فوراً للبنك.

جميع املبالغ التي تدفع ل�رشاء الب�سائع و/اأو اخلدمات والدفعات 

النقدية وجميع معامالت البطاقة التي متت بوا�سطة ا�ستعمال 

النفقات  التداول،  ر�سوم  ال�سنوية،  الر�سوم  وجميع  البطاقة 

�سافية، ر�سوم الفوائد و/اأو الر�سوم عن الدفعات املتاأخرة �سوف  الإ

القيد  جراء  لإ امل�ستعملة  بالعملة  البطاقة  ح�ساب  على  تقيد 

ويتبني ذلك يف ك�سف احل�ساب.

بالكامل، ويف  احلايل  الر�سيد  ت�سديد  البطاقة عدم  يجوز حلامل 

هذه احلالة على حامل البطاقة، يف اأو قبل تاريخ ا�ستحقاق الدفع، 

اأن يدفع:

اإذا مل يتجاوز  الر�سيد احلايل حد الئتمان الذي اأبلغه البنك حلامل 

اأو اأي  اأردنية )10(  البطاقة 4% من الر�سيد احلايل اأو ع�رشة دنانري 

مبلغ اآخر قد يحدده البنك خطياً قبل )14( يوماً اأو اأي مدة اأخرى 

دنى  الأ احلد  يلي  فيما  اإليه  )وي�سار  اأكرب،  اأيهما  القانون،  يحددها 

للدفع(.

اأردنية،يف هذه احلالة  اإذا كان الر�سيد احلايل اأقل من ع�رشة دنانري 

ي�سبح املبلغ كله واجب ال�سداد.

دنى  اإذا جتاوز الر�سيد احلايل حد الئتمان، يجب دفع مبلغ احلد الأ

للدفع واملبلغ الزائد عن حد الئتمان.

دنى للدفع و/اأو الزيادة على حد الئتمان كما  اإذا كان مبلغ احلد الأ

الر�سيد  اإليه هنا  )وي�سار  اأعاله  و )جـ(  )اأ(  الفقرات  هو مبني يف 

لتقديره  وفقاً  للبنك  يجوز  بالكامل،  دفعه  يتم  املدفوع( مل  غري 

خالل باأي من حقوق البنك املن�سو�ض عليها اأدناه،  املطلق، ودون الإ

اأن ي�سمح حلامل البطاقة باأن يدفع:

دنى  )1( اإذا كان الر�سيد احلايل ل يتجاوز حد الئتمان، مبلغ احلد الأ

للدفع والر�سيد غري املدفوع.

دنى للدفع  اإذا جتاوز الر�سيد احلايل حد الئتمان مبلغ احلد الأ  )2(
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والزيادة فوق حد الئتمان والر�سيد غري املدفوع.

)3( اإذا �سدد حامل البطاقة للبنك اأقل من الر�سيد احلايل بحلول 

الدفع  مت  اإذا  اأو  الدفع  يتم  اإذا مل  اأو  الدفع  ا�ستحقاق  تاريخ 

الدفع  ا�ستحقاق  تاريخ  بعد  الدفع  مت  اإذا  اأو  كامالً  يكن  ومل 

يتم احت�ساب ر�سوم متويل يحددها البنك حتت�سب على اأ�سا�ض 

مدفوعات  اأية  قيد  وحلني  احلايل  الر�سيد  على  وذلك  يومي 

ويحق  املتناق�ض  الر�سيد  على  بعد  وفيما  البطاقة  حل�ساب 

ا�ستعمال  يوقف  و/اأو  يعلِّق  اأن  احلالت  للبنك يف مثل هذه 

البطاقة وذلك حلني �سداد كافة املبالغ امل�ستحقة.

حامل  تكبده  دين  على  دليالً  يلي  ما  يعترب  اأن  احلق  للبنك 

البطاقة:

و/اأو  ائتمان  ق�سيمة  و/اأو  ملعاملة  �سجل  و/اأو  بيع  ق�سيمة  اأي 

�سند �رشف نقدي و/اأو اأي �سجل قيد اآخر يحمل دمغة اأو اأي اإعادة 

اإ�سدار لنف�ض املعلومات النافذة التي حتتويها البطاقة والتي مت 

�سول. تعبئتها ح�سب الأ

اأخرى مت  اأي معامالت  اأو  النقدية  بالدفعات  اخلا�ض  البنك  �سجل 

ح�رش،  دون  لكن  وت�سمل،  البطاقة  ا�ستخدام  طريق  عن  اإجنازها 

املعامالت التي متت عن طريق الطلبيات الربيدية اأو الهاتف.

تاريخ  للدفع يف  دنى  الأ احلد  �سداد  البطاقة يف  اأخفق حامل  اإذا 

ا�ستحقاق الدفع، يفر�ض عليه البنك ر�سوم دفعة متاأخرة يحددها 

البنك.

جميع املبالغ التي مت دفعها من قبل حامل البطاقة يجب اأن تكون 

جراء القيد على ح�ساب البطاقة. بالعملة امل�ستعملة لإ

يجوز ا�ستعمال كافة الدفعات التي ي�ستلمها البنك من حامل 

ي ترتيب اأولويات اآخر  البطاقة وفقاً لرتتيب الدفع التايل اأو وفقاً لأ

ح�سبما يراه البنك منا�سباً:

جميع الفوائد غري املدفوعة، الر�سوم، الدفعات النقدية، امل�ساريف 

خرى غري املدفوعة، املو�سحة باأي ك�سف ح�ساب �سابق. الأ

جميع الفوائد غري املدفوعة، الر�سوم، الدفعات النقدية، امل�ساريف 

خرى غري املدفوعة، املو�سحة باأي ك�سف احل�ساب احلايل. الأ

ك�سف  باأي  واملو�سحة  املدفوعة  غري  البطاقة  معامالت  جميع 

ح�ساب �سابق.

ك�سف  يف  واملو�سحة  املدفوعة  غري  البطاقة  معامالت  جميع 

احل�ساب احلايل.

جميع الدفعات النقدية ومعامالت البطاقة التي مل تظهر بعد 

يف ك�سف احل�ساب احلايل.

يحق للبنك وفقاً لتقديره املطبق، تغيري معدل اأو طريقة احت�ساب 

�سافية، ر�سوم الفوائد،  الر�سوم ال�سنوية، ر�سوم التداول، الر�سوم الإ

دنى للدفع املحدد و/اأو ر�سوم الدفعات املتاأخرة اأو اأي  مبلغ احلد الأ

قبل  البطاقة بذلك خطياً  اإ�سعار حامل  وذلك بعد  اأخرى  ر�سوم 

قل اأو اأي مدة اأخرى يحددها البنك. )14( يوماً على الأ

جراءات  الإ اتخاذ  يف  وقت  اأي  يف  البنك  بحقوق  جحاف  الإ بدون 

اأية  مقابل  ر�سوم  احت�ساب  للبنك  يحق  املنا�سبة،  القانونية 

حامل  قبل  من  م�سحوبة  تكون  مدفوعة  وغري  مرجتعة  �سيكات 

5-6

)اأ(

)ب(

6-6

7-6

8-6

)اأ(

)ب(

)جـ(

)د( 

)هـ(

9-6

10-6



��

البطاقة كدفعة كاملة اأو جزئية للر�سيد املدين.

بعد  فيما  التاأكد  مت  معاملة  ب�ساأن  البطاقة  حامل  جادل  اإذا 

باأنها قد اأجنزت من قبله، يحتفظ البنك بحق فر�ض ر�سوم املبلغ 

�سا�سي مع الفائدة وذلك من تاريخ اإجناز املعاملة. الأ

اإن قبول البنك للدفعات املتاأخرة اأو الدفعات اجلزئية اأو ال�سيكات 

اأو  �رش عليها باأنها متثل دفعة بالكامل  اأو احلوالت املالية التي يوؤ

اأي تنازل من قبل البنك عن حق اأو اأي امهال مينح حلامل البطاقة 

لن مينع البنك من اإنفاذ اأي من حقوقه مبوجب �رشوط ال�ستعمال 

هذه فيما يتعلق بتح�سيل املبالغ امل�ستحقة مبوجبها كما اأن هذا 

القبول لن يعترب على اأنه موافقة من قبل البنك لتعديل �رشوط 

ال�ستعمال هذه باأي �سكل.

نه اإذا كانت  يوافق حامل البطاقة �رشاحة مبوجب هذه التفاقية باأ

وقت حتت  اأي  للبنك يف  مبالغ م�ستحقة من طرفه  اأية  هنالك 

ح�ساب البطاقة، اأو كان حامل البطاقة مطالباً اأمام البنك مبوجب 

اأي ح�ساب بنك اأو اأي ح�ساب اآخر جار اأم خالف ذلك، باأي �سكل من 

�سكال اأو يف حالة حدوث اإخالل من قبل حامل البطاقة بالن�سبة  الأ

اأخرى  اأية ت�سهيالت بنكية  اأو  حكام العقدية لتلك احل�سابات  لالأ

نه يف هذه احلالة ي�سبح  منحت من قبل البنك حلامل البطاقة، فاإ

الر�سيد غري امل�سدد على ح�ساب حامل البطاقة م�ستحقاً للدفع 

باأكمله فوراً وت�رشي اأحكام املادة )9( من هذه التفاقية.

ي من حقوقه مبوجب هذه ال�رشوط،  على الرغم من ممار�سة البنك لأ

ي�ستمر احت�ساب الفوائد ور�سوم التمويل ور�سوم ال�سداد باملعدلت 

التي يحددها البنك على اأي من املبالغ التي تظل م�ستحقة وغري 

احل�سول  حالة  ي من حقوقه. ويف  لأ البنك  ممار�سة  بعد  م�سددة 

دفع مبلغ  يتم  اأن  ين�ض على  باأي مبلغ  يتعلق  فيما  على حكم 

نه يتم دفع فائدة/ر�سوم متويل/ر�سوم ال�سداد  من املال للبنك، فاإ

املتاأخر على املبالغ التي يحكم بها ل�سالح البنك وذلك من تاريخ 

�سدور احلكم وحتى ال�سداد الكامل للمبلغ املحكوم به ل�سالح 

البنك.

يتم  ولن  لتح�سيلها  تقبل  اأن  يجب  اإيداعها  يتم  �سيكات  اأية 

توفري قيمتها حتى يتم اإجراء املقا�سة و�رشف قيمتها للبنك من 

قبل البنك الدافع. اأية اإيداعات نقدية يجوز اأن تعترب باأنها قد مت 

ا�ستالمها من قبل البنك عندما يتم قيدها يف ح�ساب البطاقة 

فعالً.

اإذا قام حامل البطاقة بال�سداد عن طريق اإيداع نقدي اأو �سيكات 

حددها  التي  خرى  الأ جهزة  يل/الأ الآ ال�رشاف  اأجهزة  من  اأي  يف 

ولً عن اأية خ�سارة اأو تاأخري ين�ساأ عن  البنك، ل يكون البنك م�سوؤ

ال�سيكات  اإن  خرى.  الأ جهزة  يل/الأ الآ ال�رشاف  جهاز  ا�ستخدام 

خرى يجب  جهزة الأ يل/الأ التي يتم اإيداعها باأي جهاز لل�رشاف الآ

قيدها يف ح�ساب البطاقة بعد التدقيق من قبل البنك )ويكون 

ذلك وملزماً فقط حلامل البطاقة( واأي ك�سف يتم اإ�سداره عند 

يداع يف�رش فقط على اأنه ميثل ما يعتزم حامل البطاقة اإيداعه  الإ

ول يكون البنك ملزماً ب�سحته.

ي�رشح حامل البطاقة مبوجب هذا باأن قيود البنك املتعلقة بهذا 
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احل�ساب تكون ملزمة له ول يكون له احلق يف مناق�سة هذه القيود 

تبني  البنك  يف  املخت�ض  املوظف  بتوقيع  �سادرة  �سهادة  اأية  واأن 

اأي وقت كان  املدين يف  اأو  الدائن  البطاقة  ر�سيد ح�ساب حامل 

احلال  وكذلك  الر�سيد  هذا  على  وقطعية  نهائية  بينة  ت�سكل 

فاإن حامل  البنك وعليه  ي ك�سف من�سوخ عن قيود  بالن�سبة لأ

البطاقة ي�سقط اأي حق قد يكون له للطعن بهذه القيود. يعترب 

ك�سف احل�ساب الذي ير�سله البنك حلامل البطاقة معتمداً نهائياً 

منه اإذا مل ت�سل البنك مالحظات حامل البطاقة عليه خالل 30 

يوماً من تاريخ اإر�ساله، �سواء اأر�سل هذا الك�سف بالربيد امل�سجل 

هذا  ويكون  منا�سبة،  البنك  يراها  اأخرى  طريقة  باأية  اأو  باليد  اأو 

يحق  ول  نهائياً  البطاقة  حامل  قبل  من  عليه  موافقاً  احل�ساب 

املذكورة  املدة  خالل  العرتا�ض  عدم  يعترب  اإذ  عليه  العرتا�ض  له 

مبثابة اإقرار ل رجوع عنه وموافقة من حامل البطاقة على �سحة 

هذا  مثل  وقوع  اإثبات  البطاقة عبء  حامل  على  ويقع  احل�ساب، 

حوال �سمن املدة. العرتا�ض يف جميع الأ

األ يف�رش من قبل حامل  احل�ساب يجب  ا�ستالم ك�سف  اإن عدم 

يف  امل�ستحقة  املبالغ  دفع  لعدم  كاف  �سبب  اأنه  على  البطاقة 

موعد ا�ستحقاقها.

يقيد البنك يف ح�ساب البطاقة اخلا�سة بحامل البطاقة اأياً من 

املبالغ امل�سرتدة فقط عند ا�ستالم م�ستند قيد دائن �سادرة من 

التاجر ب�سورة �سحيحة.

ل ي�سمح حلامل البطاقة حتويل اأموال من ح�ساب بطاقة اإىل اأخرى 

ترتيبات  اتخاذ  يتم  مل  ما  البطاقة  ح�ساب  م�ستحقات  ل�سداد 

م�سبقة �رشيحة بهذا ال�ساأن.

ولية امل�سرتكة والت�سامنية البطاقة التابعة/امل�سوؤ

ل�سخ�ض  تابعة  بطاقة  اإ�سدار  تقديره  ملطلق  وفقاً  للبنك  يجوز 

�سا�سي ويوافق عليه البنك، ويخ�سع  ير�سحه حامل البطاقة الأ

حكام التي يراها  اإ�سدار البطاقة )البطاقات( التابعة لل�رشوط والأ

البنك  يعو�ض  باأن  بهذا  البطاقة  حامل  يتعهد  �رشورية.  البنك 

ويعو�سه عن اأي مطالبة مهما كانت قد تن�ساأ عن قيام البنك 

باإ�سدار البطاقة التابعة اأو عن ا�ستخدام البطاقة التابعة.

البطاقة  حامل  على  املطبقة  ال�ستعمال  �رشوط  جميع  ت�رشي 

مبوجب هذه التفاقية تنطبق )مع ما يلزم من تعديل( على حامل 

البطاقة التابعة. ولهذا الغر�ض فاإن امل�سطلحات حامل البطاقة 

والبطاقة يجب اأن تقراأ وت�سمن اأو تف�رش كما لو اأن امل�سطلحات 

بهما. اإبدالهما  مت  قد  التابعة  والبطاقة  التابع  البطاقة  حامل 

ولً بالت�سامن والتكافل مع  يكون كل حامل بطاقة تابعة م�سوؤ

�سا�سي عن تكاليف جميع الب�سائع واخلدمات  حامل البطاقة الأ

والدفعات النقدية التي مت ا�ستالمها وجميع املعامالت التي تن�ساأ 

ب�سبب ا�ستخدام البطاقة.

جراءات  الإ اأو  الدعاوى  اإقامة  املطلق  لتقديره  وفقاً  للبنك  يجوز 

البطاقة  حامل  �سد  اأعاله  الفرعية  الفقرات  مبوجب  القانونية 

�سا�سي اأو حامل البطاقة التابعة اأو كليهما. الأ
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�سا�سية ي�سمل كل من حامل  اإن حد الئتمان حلامل البطاقة الأ

�سا�سية وحامل البطاقة التابعة و يجب عدم ال�سماح  البطاقة الأ

بتجاوز نفقات بطاقتهما عن حد الئتمان املذكور.

البطاقة  �سالحية  على  التابعة  البطاقة  �سالحية  تعتمد 

اأو  التابعة  البطاقة  اإنهاء  وعند  ذلك  من  بالرغم  �سا�سية  الأ

�سباب،  ي �سبب من الأ اإتفاقية حامل البطاقة التابعة مع البنك لأ

�سا�سية اأو اإتفاقية حامل البطاقة  فاإن ذلك ل ينهي البطاقة الأ

�سا�سية مع البنك. الأ

البطاقة  والتزامات كل من حامل  وليات  ثر تعهدات وم�سوؤ تتاأ ل 

ثر حقوق  �سا�سية وحامل البطاقة التابعة اأمام البنك كما ل تتاأ الأ

دعوى  اأو  نزاع  باأي  حوال  الأ باأي من  تفاقية  الإ مبوجب هذه  البنك 

وحامل  �سا�سية  الأ البطاقة  حامل  من  املقا�سة  حق  اأو  مقابله 

البطاقة التابعة �سد بع�سهما البع�ض.

البطاقة  حامل  يكون  منف�سل،  وكتعهد  تقدم،  ما  اإىل  اإ�سافة 

النفقات  كافة  عن  البنك  اأمام  بالكامل  ولً  م�سوؤ �سا�سية  الأ

�سا�سية  خرى املتكبدة من قبل حامل البطاقة الأ وليات الأ وامل�سوؤ

وحامل البطاقة التابعة رغماً عن اأي عجز قانوين اأو عدم اأهلية 

البطاقة  حامل  يلتزم  كما  التابعة  البطاقة  حامل  جانب  من 

ولية اأو اأتعاب  �سا�سية بتعوي�ض عن اأية خ�سائر اأو اأ�رشار اأو م�سوؤ الأ

اأو م�ساريف �سواًء كانت قانونية اأو خالف ذلك مت تكبدها اأو حتملها 

من قبل البنك ب�سبب اأي خمالفة من قبل حامل البطاقة التابعة 

ل�رشوط ال�ستعمال هذه.

فقدان البطاقة/رقم التعريف ال�سخ�سي

البطاقة وذلك  اإ�سدار رقم تعريف �سخ�سي حلامل  للبنك  يجوز 

يل التي تقبل البطاقة،  �ستخدام يف اأي من اأجهزة ال�رشاف الآ لالإ

ويوافق حامل البطاقة باأن رقم التعريف ال�سخ�سي يجوز اإر�ساله 

وليته. اإليه بوا�سطة الربيد على م�سوؤ

البنك عن  جتاه  ولية كاملة  م�سوؤ ولً  البطاقة م�سوؤ يكون حامل 

التعريف  رقم  با�ستعمال  تتم  التي  البطاقة  معامالت  جميع 

ال�سخ�سي �سواًء كان ذلك بعلم حامل البطاقة اأو بدون علمه.

يتعني على حامل البطاقة اأن يتوخى احلذر املعقول ملنع فقدان اأو 

�رشقة البطاقة كما عليه اأن ل يف�سي رقم التعريف ال�سخ�سي 

ي جهة. لأ

يف حالة فقدان البطاقة اأو �رشقتها اأو حالة اإف�ساء رقم التعريف 

بالغ عن  نه يتوجب على حامل البطاقة الإ ي طرف فاإ ال�سخ�سي لأ

ف�ساء املذكور يف احلال مع ذكر التفا�سيل  الفقدان اأو ال�رشقة اأو الإ

التعريف  رقم  اأو  البطاقة  اأرقام  تفا�سيل  ذكر  اإىل  �سافة  بالإ

ال�سخ�سي اإىل البنك وال�رشطة يف البلد الذي حدث فيه الفقدان 

ف�ساء. اأو ال�رشقة اأو الإ

ي�سدد  اأن  على  بالكامل  ولً  م�سوؤ ويبقى  البطاقة  حامل  يكون 

اأية  عن  النا�سىء  البطاقة  ح�ساب  على  مدين  مبلغ  اأي  للبنك 

معامالت البطاقة اأو �سلع اأو خدمات يقدمها التجار اأو الدفعات 

طريق  عن  تتم  التي  يل  الآ ال�رشاف  جهاز  معامالت  اأو  النقدية 
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ا�ستخدام البطاقة بوا�سطة اأي �سخ�ض �سواًء متت بعلم حامل 

البطاقة اأو بدون علمه و�سواء كانت م�رشح بها من قبل حامل 

البطاقة اأم ل.

ي بطاقة  يجوز للبنك وفقاً لتقديره املطلق اإ�سدار بطاقة بديلة لأ

مفقودة اأو م�رشوقة اأو اإ�سدار رقم تعريف �سخ�سي جديد طبقاً 

ح�سبما  اأخرى  اإ�ستعمال  �رشوط  اأية  اأو  هذه  ال�ستعمال  ل�رشوط 

يراه البنك منا�سباً.

حامل  قبل  من  م�رشوقة  اأو  مفقودة  بطاقة  ا�ستعادة  حالة  يف 

البطاقة، يتعني عليه عدم ا�ستعمالها واأن يعيدها فوراً اإىل البنك 

عدم  البطاقة  حامل  على  اأن  كما  ن�سفني  اإىل  ي�سقها  اأن  بعد 

ا�ستعمال رقم التعريف ال�سخ�سي بعد تبليغ البنك عن ك�سف 

الرقم اإىل طرف اآخر. 

النهاء

اإغالق  بنيته يف  البنك  اإخطار  وقت  اأي  البطاقة يف  حلامل  يجوز 

ح�ساب البطاقة واإنهاء ا�ستعمال جميع البطاقات وذلك باإعطاء 

اإ�سعار خطي واإعادة جميع البطاقات اإىل البنك بعد �سقها اإىل 

حوال لن يتم اإغالق ح�ساب البطاقة اإل بعد  ن�سفني. ويف جميع الأ

ا�ستالم جميع البطاقات م�سقوقة اإىل ن�سفني وبعد ال�سداد التام 

يقرر  البطاقة ما مل  واملطلوبات مبوجب ح�ساب  النفقات  جلميع 

البنك مبح�ض اإختياره عدم وجوب ا�ستالمه للبطاقات امل�سقوقة 

لغايات اإغالق ح�ساب البطاقة.

يجوز للبنك يف اأي وقت طلب اإعادة جميع اأو اأية بطاقة/بطاقات 

واإنهاء ا�ستعمالها باإعطاء اإ�سعار م�سبق حلامل البطاقة اأو بدون 

طلب  وفور   - البطاقة  حامل  وعلى  �سعار  الإ ذلك  مثل  اإعطاء 

اإىل  م�سقوقة  البنك  اإىل  البطاقة/البطاقات  يعيد  اأن  عادة-  الإ

ن�سفني واأن ي�سدد جميع النفقات واملطلوبات للبنك.

يتم اإنهاء اإ�ستعمال البطاقة من قبل البنك دون اإ�سعار يف حالة 

اأو عندما  اأهلية حامل البطاقة  اأو عدم  اأو اإع�سار  اإفال�ض  اأو  وفاة 

ي  لأ كنتيجة  للبنك  معروف  غري  البطاقة  حامل  مكان  ي�سبح 

�سبب ل يعود للبنك.

اإع�ساره  اأو  وفاته  اأو  �سا�سية  الأ البطاقة  حامل  اإفال�ض  حالة  يف 

التوقف  التابعة  )البطاقات(  البطاقة  يجب على حامل )حملة( 

البنك  اإىل  ويعيدونها  )البطاقات(  البطاقة  اإ�ستعمال  عن  فوراً 

م�سقوقة اإىل ن�سفني.

ولً عن رد ر�سم الع�سوية ال�سنوية اأو اأي جزء  ل يكون البنك م�سوؤ

اأي من  اإ�ستعمال  اإلغاء  اأو  البطاقة  اإلغاء ح�ساب  حالة  منه يف 

البطاقات اأو جميعها.

 )6( املادة  يف  املبينة  بالدفع  اخلا�سة  حكام  الأ عن  النظر  بغ�ض 

)وت�سمل  البطاقة  ح�ساب  على  املدينة  املبالغ  جميع  فاإن  اأعاله، 

�سافة اإىل املبلغ الذي مت  جميع املبالغ على البطاقات التابعة( بالإ

تكبده ب�سبب اإ�ستعمال البطاقة ولكن مل يقّيد بعد على ح�سب 

اإ�ستخدام  اإنهاء  عند  فوراً  الدفع  م�ستحقة  ت�سبح  البطاقة، 

البطاقة مبوجب اأحكام و�رشوط اإ�ستعمال البطاقة هذه.
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ر�سدة  الأ ولني عن ت�سوية  ورثته م�سوؤ و/اأو  البطاقة  يكون حامل 

املدينة على ح�ساب البطاقة ويجب اأن يعو�سوا البنك عن جميع 

التكاليف )وت�سمل الر�سوم القانونية والنفقات( وامل�ساريف التي 

ر�سدة املدينة. يتم تكبدها يف �سبيل اإ�سرتداد تلك الأ

�ستثناءات عفاءات والإ الإ

اأية خ�سارة اأو �رشر كيفما مت تكبده  ولً عن  ل يكون البنك م�سوؤ

اأو اأي  اأو التاجر  اأو تعر�ض له حامل البطاقة ب�سبب رف�ض البنك 

�س�سة مالية اأخرى اأو اأي جهاز �رشاف اآيل/اأجهزة اأخرى  بنك اأو موؤ

اأو �سخ�ض اإجراء معاملة البطاقة اأو رف�ض قبول البطاقة اأو اأرقام 

البطاقة اأو اأرقام التعريف ال�سخ�سي اأو رف�ض اإعطاء دفعة نقدية 

طالق. بقيمة حد الئتمان اأو رف�ض اإعطاء دفعة نقدية على الإ

فيزا  هيئة يف  اأي  اأو  تاجر  اأي  رف�ض  عن  ولً  م�سوؤ البنك  يكون  ل 

اأو عيب يف  اأي خلل  اأو عن  اأو قبول البطاقة  اإعتماد  اإنرتنا�سونال 

الب�سائع اأو يف اخلدمات املقدمة حلامل البطاقة من قبل اأي تاجر، 

اأو يف احلالت التي ينطبق فيها ذلك، عن اأي اإخالل اأو عدم تنفيذ 

من قبل اأي تاجر ملعامالت البطاقة.

اأو  بنك  اأو  تاجر  واأي  البطاقة  حامل  بني  نزاع  اأي  وجود  حالة  يف 

حامل  ولية  م�سوؤ فاإن  اآخر،  �سخ�ض  اأي  اأو  اأخرى  مالية  �س�سة  موؤ

هذا  مبثل  �سكال  الأ من  �سكل  باأي  ثر  تتاأ لن  البنك  جتاه  البطاقة 

النزاع اأو اأي اإدعاء متقابل اأو حق مقا�سة قد يكون حلامل البطاقة 

�س�سة املالية اأو ال�سخ�ض. جتاه ذلك التاجر اأو البنك اأو املوؤ

حامل  جتاه  �سكال  الأ من  �سكل  باأي  ولً  م�سوؤ البنك  يكون  ل 

البطاقة عن اأية خ�سارة اأو �رشر اأياً كانت طبيعته يعود اأو ين�ساأ 

اأو  يل  الآ ال�رشاف  اأجهزة  من  باأي  اأو عطل  خلل  اأو  توقف  اأي  عن 

اأجهزة اأخرى اأو جهاز اإت�سال اأو اخلدمات اأو نظام معاجلة البيانات 

اأو و�سلة البث اأو اأي نزاع �سناعي اأو نزاع اآخر اأو اأي �سيء اأو �سبب 

�سواء كان ذلك خارجاً عن اإرادة البنك اأو بخالف ذلك.

التعوي�ص

ذمته  وتربئة  البنك  تعوي�ض  ويوافق على  البطاقة  يتعهد حامل 

�سواء  اأو م�ساريف  تكاليف  اأو  اإلتزام  اأو  اأو �رشر  اأي خ�سارة  �سد 

ب�سبب �رشوط  البنك  يتكبدها  قد  التي  اأو خالفه  قانونية  كانت 

نفاذ حقوق البنك كما هو  �ستعمال هذه اأو اأي اإخالل بها اأو لإ الإ

من�سو�ض مبوجب هذا، ويجوز خ�سم جميع التكاليف وامل�رشوفات 

قبل  من  املتكبدة  املحاماة  ور�سوم  القانونية  التكاليف  �سامالً 

نفاذ هذه ال�رشوط والبنود اأو غري ذلك  البنك يف اإنفاذ وال�سعي لإ

من ح�ساب البطاقة ويجب دفعها من قبل حامل البطاقة.

حق املقا�سة

اإ�سافة اإىل اأي حق يتعلق باملقا�سة اأو اأي حقوق اأخرى قد مينحها 

وح�سب  للبنك  يحق  باأنه  البطاقة  حامل  يوافق  للبنك  القانون 

اأو  وتوحيد جميع  اإ�سعار �سم  بدون  اأي وقت  تقديره املطلق ويف 

كانت  �سواء  البنك،  لدى  البطاقة  حلامل  ح�ساب/ح�سابات  اأي 
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موقعها  اأو  و�سفها  كان  اأيا  جماعية،  اأو  �سخ�سية  ح�سابات 

ردين اأو باأي عملة اأخرى اأو اإجراء املقا�سة  و�سواء كانت بالدينار الأ

اأو حتويل اأي مبلغ دائن يف هذا احل�ساب )احل�سابات( �سامالً احل�ساب 

امل�سرتك مع حامل بطاقة تابع جتاه اأو لغر�ض ت�سوية جميع املبالغ 

بحامل  خا�سة  ح�ساب/ح�سابات  اأي  مبوجب  للبنك  امل�ستحقة 

البطاقة مع البنك اأينما كانت واأيا كانت �سفتها و�سواء كانت 

ردين اأو باأية عملة اأخرى ويحق له القيام بذلك رغماً عن  بالدينار الأ

كون اأر�سدة ذلك احل�ساب/احل�سابات واملبالغ امل�ستحقة بغري ذات 

البنك يف مقا�سة مثل  البطاقة  يخول حامل  ومبوجبه  العملة، 

ذلك ال�سم والتوحيد واملقا�سة والتحويل مع اإجراء التحويل الالزم 

البنك ح�سب  البنك والتي يقررها  باأ�سعار ال�رشف ال�سائدة لدى 

تقديره املطلق.

ي  لأ الكاملة  ولية  بامل�سوؤ امل�سا�ض  عدم  من  البنك  متكني  لغر�ض 

طرف مبا يف ذلك حامل البطاقة يف حالة اإ�ست�سدار اأمر ق�سائي 

ي �سبب اآخر  ثبات اإفال�ض اأو اإع�سار حامل البطاقة اأو لأ اأو دعوى لإ

وحفظ  و�سع  وقت  اأي  للبنك يف  يحق  نه  فاإ منا�سباً،  البنك  يراه 

اأية مبالغ يتم اإ�ستالمها اأو اإ�ستعادتها اأو حتقيقها مبوجب �رشوط 

�ستعمال هذه اأو مبوجب اأي �سمانة اأو كفالة ل�سالح ح�ساب  الإ

يراها  التي  وللمدة  منا�سباً  البنك  يراه  وح�سبما  البطاقة  حامل 

البنك منا�سبة دون اأي اإلتزام و�سيط من جانب البنك لتخ�سي�سها 

اأو تخ�سي�ض اأي جزء منها لغر�ض اأو يف ت�سوية املبالغ امل�ستحقة 

املرتتبة للبنك.

�سعارات الإ

يف  تغيري  باأي  وخطياً  فوراً  البنك  اإخطار  البطاقة  حامل  على 

اإ�ستخدامه اأو اأعماله اأو عنوان )منزله و/اأو مكتبه( وعما اإذا كان 

ردن ملدة تزيد عن )30( يوماً. حامل البطاقة ينوي الغياب عن الأ

ردن ملدة تزيد عن �سهر يجب ت�سوية  اإذا تغيب حامل البطاقة عن الأ

ح�ساب البطاقة قبل )7( اأيام من تاريخ مغادرته/مغادرتها.

نه يجب  فاإ اآخر  قامة يف مكان  لالإ ردن  الأ البطاقة  اإذا غادر حامل 

�سا�سية والبطاقة )البطاقات( التابعة اإىل البنك  اإعادة البطاقة الأ

قبل اأربعة ع�رش )14( يوماً من تاريخ مغادرة حامل البطاقة ما مل 

اإ�ستعمال  ويعترب  املطلق،  تقديره  ح�سب  ذلك  البنك خالف  يقرر 

مبوجب  وتطبق  منتهية  التابعة  والبطاقات  �سا�سية  الأ البطاقة 

هذا اأحكام املادة )9(.

اأية تعليمات ير�سلها حامل البطاقة للبنك عن طريق الفاك�ض 

العمل  للبنك  ويجوز  البطاقة  حامل  على  وملزمة  نافذة  تعترب 

مبوجب تلك التعليمات. يجوز للبنك اإ�ستخدام �سور من الفاك�ض 

كدليل اأمام املحاكم الق�سائية.

ال�سخ�سي  التعريف  اأرقام  اأو  البطاقات  جميع  ت�سليم  يجوز 

اآخر  اإت�سال  اأي  اأو  واملطالبات  احل�ساب  وك�سوفات  �سعارات  والإ

بعد  فيما  جميعاً  اإليها  )وي�سار  هذه  �ستعمال  الإ �رشوط  مبوجب 

املرا�سالت( اأما �سخ�سياً اأو عن طريق الربيد العادي اإىل اآخر عنوان 

اأخرى حلامل البطاقة  اأو اإىل عناوين  معروف تر�سل عليه الفواتري 
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يف  البطاقة  حلامل  ت�سليمها  مت  قد  املرا�سالت  هذه  مثل  وتعترب 

تاريخ الت�سليم اإذا �سّلمت باليد ويف يوم العمل التايل من تاريخ 

اإيداعها يف الربيد اإذا اأر�سلت يف الربيد. اإن جميع املرا�سالت مبوجب 

�سا�سية  �ستعمال هذه التي مت اإر�سالها حلامل البطاقة الأ �رشوط الإ

اأو حامل البطاقة التابعة تعترب باأنها اأر�سلت لكليهما.

عام

ولً عن الت�رشفات التي ت�سدر عنه بح�سن  لن يكون البنك م�سوؤ

نية عند تنفيذ تعليمات حامل البطاقة.

يلتزم حامل البطاقة بتوقيع اأية م�ستندات اإ�سافية قد يطلبها 

خر. البنك من وقت لآ

املتعلقة  اأو  هذه  �ستعمال  الإ ب�رشوط  التابعة  الر�سوم  جميع  اإن 

بها غري م�سرتدة.

يحق للبنك تعيني وكيل جلمع كل املبالغ امل�ستحقة للبنك من 

�ستعمال هذه. حامل البطاقة مبوجب �رشوط الإ

اأن  البطاقة  حامل  موافقة  دون  وقت  اأي  يف  احلق  للبنك  يكون 

�رشوط  مبوجب  اإلتزاماته  اأو  جزء من حقوقه  اأو  يتنازل عن جميع 

�ستعمال هذه وذلك مبوجب اإ�سعار اإىل حامل البطاقة اأو بدون  الإ

ذلك.

اأية  بت�سجيل  البنك  لتقدير  وفقاً  البنك  البطاقة  حامل  يفو�ض 

يف  كدليل  الت�سجيالت  هذه  البنك  ي�ستخدم  وباأن  تعليمات 

حماكم الق�ساء اأو يف اأية اإجراءات قانونية اأخرى.

تبعات،  اأية  عن  البنك  يعو�ض  اأن  البطاقة  حامل  على  يتعني 

ب�سبب  تكبدها  يتم  اأو  تن�ساأ  قد  خ�سائر  اأو  اإجراءات  مطالبات، 

تنفيذ التعليمات التي �سدرت للبنك عن طريق الهاتف من قبل 

حامل البطاقة اأو التي يفرت�ض اأن تكون منه.

اإن احلقوق والتعوي�سات املبينة مبوجب هذه الوثيقة تراكمية وهي 

ين�ض  التي  والتعوي�سات  احلقوق  من  اأي  اإىل  �سافة  بالإ ت�ستحق 

عليها القانون.

�ستعمال هذه ملزمة حلامل البطاقة ول يجوز التنازل  اإن �رشوط الإ

ي �سخ�ض اآخر. عن اإلتزاماته املبينة مبوجب هذه ال�رشوط لأ

عن  ومتميزاً  منف�سالً  هذه  �ستعمال  الإ �رشوط  من  كل  يعترب 

وقات  بع�سها البع�ض واإذا اأ�سبح اأحدها اأو اأكرث يف اأي وقت من الأ

لغياً اأو غري قانوين اأو غري قابل للنفاذ، فاإن �سالحية اأو قانونية اأو 

ثر اأو ت�سعف فعاليتها باأي �سكل. خرى لن تتاأ نفاذ الن�سو�ض الأ

وقات التنازل، ب�سكل غري م�رشوط اأو  يجوز للبنك يف اأي وقت من الأ

�ستعمال هذه اأو عن اأي اإخالل  بخالفه، عن اأي �رشوط من �رشوط الإ

اأو عجز يف التنفيذ من قبل حامل البطاقة، ب�رشط اأن يكون ذلك 

ن  التنازل خطياً من قبل البنك، وفيم عدا ذلك مما تقدم ذكره، فاإ

اأي ت�سامح اأو اإعذار اأو اإهمال اأو اإمتناع يف التنفيذ من قبل البنك 

�ستعمال هذه ل يعترب  عن اأي اإخالل اأو تق�سري يف اأي من �رشوط الإ

تنازلً من قبل البنك عن حقوقه و�سالحياته كما اأن ل يجوز اأن 

ينطوي التنازل من اأي عمل يقوم به البنك اأو ميتنع عن اأدائه اإل اإذا 

مت الت�رشيح عنه خطياً من قبل البنك. يكون التنازل نافذاً فقط 
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مر املحدد الذي يتعلق به ويجب األ يعترب نافذاً كتنازل  بالن�سبة لالأ

�ستعمال هذه. بالن�سبة ل�رشوط الإ

التجار،  التي يقدمها  فيما يتعلق باخل�سومات/العرو�ض اخلا�سة 

فاإن البنك ل يقدم بذلك اأية �سمانات اأو يتعهد بالتو�سيل، اجلودة، 

الت�سميم، املوا�سفات اأو غري ذلك والتي ت�سمنتها تلك العرو�ض. 

مكانية توفرها  اأي�ساً، فاإن تلك املنتجات/اخلدمات تكون خا�سعة لإ

ولوية. و�سوف يتم توفريها على اأ�سا�ض الأ

فيما يخت�ض باخل�سومات/العرو�ض اخلا�سة التي يقدمها التجار، 

ولً يف حالة �سحب اأي من التجار، اأو اإلغائهم  لن يكون البنك م�سوؤ

اأو تغيريهم اأو تعديلهم لهذه املنتجات/اخلدمات. اأي�ساً فاإن البنك 

يحتفظ باحلق يف تغيري املزايا املتوفرة حلامل البطاقة يف اأي وقت 

دون اإ�سعار م�سبق.

تعديل ال�رشوط

اإ�سعار  بعد  �ستعمال  الإ خر تغيري �رشوط  للبنك من وقت لآ يجوز 

قل اأو اأي مدة  حامل البطاقة بذلك خطياً قبل )14( يوم على الأ

ال�رشيان  تاريخ  من  التغيريات  تلك  وت�رشي  القانون  يحددها  اأخرى 

والر�سوم  الفوائد  جميع  على  وتنطبق  البنك  قبل  من  املحدد 

تعاب والدفعات النقدية والتكاليف  والنفقات ور�سوم التمويل والأ

ومعامالت البطاقة غري امل�سددة.

اأي  �رشيان  تاريخ  بعد  اإ�ستعمالها  اأو  بالبطاقة  حتفاظ  الإ يعترب 

�ستعمال هذه قبولً ملثل تلك التعديالت بدون  تعديل يف �رشوط الإ

حتفظ من قبل حامل البطاقة واإذا مل يوافق حامل البطاقة على 

التغيري املقرتح فاإن عليه اإنهاء اإ�ستخدام البطاقة باإعطاء اإ�سعار 

خطي م�سبق للبنك واإعادة البطاقة بعد �سقها اإىل ن�سفني من 

نهاء  قبل تاريخ ال�رشيان وتطبق اأحكام املادة )9( وعند مثل هذا الإ

ل ترد الر�سوم ال�سنوية املدفوعة.

بند اإف�ساء املعلومات

يوافق حامل البطاقة �رشاحة على قيام البنك واأي من موظفيه 

اأو  البطاقة  بحامل  املتعلقة  املعلومات  عن  ف�ساح  بالإ ووكالئه 

بح�ساب البطاقة اأو اأي من ح�سابات حامل البطاقة لدى البنك 

اأو بعالقة حامل البطاقة بالبنك مبا يف ذلك بدون ح�رش تفا�سيل 

الت�سهيالت واأي �سمانة ممنوحة وعمليات متت واأر�سدة وموا�سع 

اأتخذت مع البنك اإىل:

لل�رشكة  الفرعية  ال�رشكات  من  اأي  اأو  للبنك  الرئي�سية  دارة  الإ

القاب�سة للبنك اأو ال�رشكات احلليفة له اأو ممثليه اأو اأي من فروعه 

امل�رشح  �سخا�ض  »الأ بـ  لء  هوؤ اإىل  )وي�سار  مكان  اأي  يف  املوجودة 

لهم«(.

�سخا�ض امل�رشح لهم، امللتزمني  »الوكالء، املتعاقدين امل�ستقلني لالأ

�سخا�ض امل�رشح لهم«. بواجب احلفاظ على ال�رشية جتاه الأ

خالل  من  البنك  مع  حمتملة  اأو  قائمة  �رشاكة  له  �سخ�ض  اأي 

البنك  واإلتزامات بني  اإتفاقية يرتتب عليها حقوق  اأي ترتيب و/اأو 

تلك  مبوجب  له  منقول  اأو  اإليه  حمال  اأو  له  متنازل  و�سخ�ض 
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ال�سابق  �سخا�ض  الأ من  ي  لأ م�ست�سار  اأو  وكيل  اأي  )اأو  تفاقية  الإ

ذكرهم يف هذا البنك(.

تقدم  جهة  اأو  تاأمني  وكيل  اأو  تاأمني  �رشكة  اأو  اإعتماد  جهة  اأي 

�سخا�ض  ي من الأ خدمات تاأمني الئتمان مبا�رشة اأو غري مبا�رشة لأ

امل�رشح لهم.

اأي حمكمة اأو جهة حتكيمية اأو تنظيمية اأو  اإ�رشافية اأو حكومية 

�سخا�ض امل�رشح لهم. اأو �سبه حكومية ذات �سلطة على الأ

�سروط واأحكام تعليمات الدفع الثابتة

ولي�ض  البنك  اإىل  �سلية  الأ الثابتة  الدفع  تعليمات  اإر�سال  يجب 

بالفاك�ض. 

باإ�سم  ح�سابات  من  فقط  للدفع  ثابتة  تعليمات  البنك  يقبل 

�سا�سيني.  اأ�سحاب البطاقة الأ

يتم قبول تعليمات الدفع الثابتة بعد التحقق من �سحة التوقيع 

وتوفر ر�سيد كاٍف يف احل�ساب املذكور اأعاله. ما مل يقم �ساحب 

احل�ساب باإعالم البنك خالف ذلك، يكون البنك مفو�ساً، لكن دون 

املر�سلة  الالحقة  بالعمل على تنفيذ تعليماته امل�رشفية  التزام، 

بوا�سطة الفاك�ض. وت�سمل هذه اأي تعليمات مطلوبة اأو مقدمة 

هذه  تن�ض  مل  ما  حكام  والأ ال�رشوط  بهذه  يت�سل  فيما  منه 

حكام عك�ض ذلك �رشاحًة.  ال�رشوط والأ

ولية ويعو�سه عن ومقابل  يخلي �ساحب احل�ساب البنك من امل�سوؤ

واملطالبات  والنفقات  الق�سائية  والدعاوى  جراءات  الإ جميع 

واللتزامات  واخل�سائر  وامل�ساريف  والر�سوم  جور  والأ والطلبات 

ٍي مما يلي:  الناجتة عن اأو فيما يتعلق باأ

- ت�رشف البنك بح�سن نية ح�سب تعليماته بالفاك�ض اأو تعليماته 

اخلطية بغ�ض النظر عما اإذا كانت هذه التعليمات قد اأر�سلت 

باخلطاأ اأو مت تغيريها ب�سورة احتيالية اأو اأ�سيء فهمها اأو حدث 

ر�سال؛ اأو  ت�سويه يف �سطور املرا�سلة اأو الإ

- امتناع البنك عن الت�رشف ح�سب تعليماته بالهاتف اأو بالفاك�ض 

ر�سال الفعلي لهذه التعليمات اإىل  اأو بالتلك�ض ب�سبب عدم الإ

ي �سبب كان، �سواء كان هذا  البنك اأو عدم ا�ستالم البنك لها لأ

ر�سال  ال�سبب مرتبطاً بخطاأ اأو عطل اأو عدم جاهزية جهاز الإ

اأو ال�ستقبال؛ اأو 

اإىل  الفاك�ض  لتعليمات  �سلية  الأ الن�سخ  جميع  اإر�ساله  عدم   -

البنك خالل ثالثة اأيام من تاريخ الفاك�ض. 

الدفع  اأولوية طلب  الدفع،  بحق تقرير  تاريخ  البنك يف  يحتفظ 

مقابل �سيكات وتعليمات ثابتة اأخرى مقدمة اأو اأي ترتيبات اأخرى 

التعليمات  هذه  مبوجب  الدفع  هذا  تنفيذ  وعدم  البنك  مع  متت 

دي  الثابتة اإذا قرر مبح�ض اإرادته اأن اأولوية الدفعات املناف�سة �ستوؤ

اإىل ك�سف احل�ساب، اأو اإذا توفر ت�سهيل ال�سحب على املك�سوف 

مبا يتجاوز حد ال�سحب على املك�سوف. 

غري  البنكي  احل�ساب  مبالغ  اأن  راأى  اإذا  ملزما  البنك  يكون  ل 

اإلغاء التعليمات دون  باإبالغ حامل البطاقة ويجوز للبنك  كافية 

اإ�سعاركم. 
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اإرادته فر�ض ر�سوم على كل عملية دفع غري  يجوز للبنك مبح�ض 

منفذة ب�سبب عدم كفاية املبالغ يف احل�ساب البنكي ويتم حتميل 

هذه الر�سوم على ح�ساب البطاقة. 

ثالثة  تقل عن  الثابتة هذه مبدة ل  للتعليمات  ا�ستالمنا  �سمان 

الدين يف  تعليمات  تاريخ  اإذا وقع  تنفيذها.  تاريخ  اأيام عمل قبل 

�سبوعية اأو عطلة ر�سمية، فيتم تنفيذها يف يوم عمل  العطلة الأ

البنك التايل. 

اأن  اإىل  بالكامل  املفعول  نافذة  الثابتة  الدفع  تعليمات  تبقى 

اإلغاءات جترونها   / تعديالت  اأي  تكون  ان  ويجب  ت�سعرونا خطياً. 

على هذه التعليمات الثابتة خطية واأن ترد اإىل البنك خالل مدة ل 

تقل عن اأ�سبوع واحد قبل ا�ستحقاق الدفعة التالية. ول تعفيكم 

لغاءات من اللتزامات امل�ستحقة اإىل البنك  هذه التعديالت / الإ

الثابتة  لتعليماتكم  البنك  تنفيذ  نتيجة  احل�ساب  على  واملرتتبة 

لغاءات.  �سلية قبل ا�ستالم البنك لهذه التعديالت / الإ الأ

اإذا كانت هذه تعليمات الدفع الثابتة، اأو يجب اأن تكون، موقعة 

اأو منفذة بوا�سطة اأو بالنيابة عن اأكرث من �سخ�ض واحد، فاإنهم 

والتزام  اتفاق  ويف�رش كل  والتكافل  بالت�سامن  ولني  يكونوا م�سوؤ

هنا وفقاً لذلك.

تفاقية القانون الذي تخ�سع له الإ

الها�سمية  ردنية  الأ اململكة  لقوانني  �ستعمال  الإ �رشوط  تخ�سع 

وتنظم وفقاً لها.

ي�رشح  بها  املتعلقة  وامل�سائل  هذه  �ستعمال  الإ ل�رشوط  تنفيذاً 

)ق�رش  عمان  حماكم  خت�سا�ض  لإ يخ�سع  باأنه  البطاقة  حامل 

دعوى  برفع  ب�سورة عامة  البنك  بحق  خالل  الإ دون  وذلك  العدل( 

ردن. �سد حامل البطاقة اأمام اأية حمكمة اأخرى داخل اأو خارج الأ

اإقرار

ومن املفهوم  اأنه ما دامت معامالتي/معامالتنا م�ستمرة واإىل اأن 

يتم وفاء املبالغ امل�ستحقة لكم بالكامل، يكون لبنككم احلق يف 

جميع الرهونات املقدمة من قبلي/قبلنا اإىل البنك وبغ�ض النظر 

تاأميناً  الرهن  الذي و�سع  الدين  اأو  ن�سوء هذه احلقوق  عن �سبب 

له، حيث يحق لكم اإعتبار جميع ال�سمانات املفتوحة باإ�سمي/ 

كان  �سبب  ي  لأ للبنك  قبلي/قبلنا  من  واملقدمة  باأ�سمائنا 

وك�سمانة اإىل اأي دين اأو ح�ساب هي �سمانات للديون الواردة على 

البطاقة الرئي�سية والبطاقة التابعة دون اأي يكون يل/لنا اأو للغري 

دعاء باأن هذه ال�سمانات تنح�رش باأي من هذه الديون. حق الإ
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