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Important notice

You need to read this document

It sets out specific terms and conditions on which we 
agree to provide you with credit card products. You must 
read it in conjunction with our Client Terms, the product 
brochure and any other documents forming our banking 
agreement included in your Welcome Pack. To the extent 
of any inconsistency between these terms and our Client 
Terms, these terms prevail.

المحتويات

1 اختيار المنتج المالئم لك 

٢ بطاقات االئتمان 

٣ سقف االئتمان 

٤ تقديم الدفعة النقدية 

٥ تحويل الرصيد 

٦ الفائدة والرسوم والمصاريف 

٧ المسؤولية 

٨ الخدمات اإلضافية لحسابك 

٩ الدفعات 

1٠ اإللغاء واإلنهاء 

11 التغيير 

1٢ الحركات المشتبه بها 

1٣ تأمين حماية السداد 

1٤ أحكام عامة 

1٥ معنى المصطلحات 

إشعار هام

إنك تحتاج إلى قراءة هذه الوثيقة

ــى أساســها  ــي نوافــق عل إنهــا ترســي الشــروط واألحــكام الخاصــة الت
ــع  ــا م ــك قراءته ــن علي ــان. ويتعي ــة االئتم ــات بطاق ــدك لمنتج لتزوي
شــروط العميــل الخاصــة بنــا وكتيــب المنتــج وأيــة وثائــق أخــرى 
ــب  ــالية الترحي ــي إرس ــمولة ف ــة المش ــا المصرفي ــكل اتفاقياتن تش
ــك. وإلــى حــد أي تعــارض ينشــأ فيمــا بيــن هــذه الشــروط وشــروط  ل

ــود. ــي تس ــي الت ــروط ه ــذه الش ــإن ه ــا، ف ــة بن ــل الخاص العمي
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1. Choosing the product that is right  
for you

1.1  We offer a variety of credit card products designed 
to suit your personal banking needs. The particular 
types of credit cards we offer are set out in the 
product brochures. If you need us to explain any of 
the features of, or the terms applying to, any credit 
cards, please contact us. 

Cooling off Period

1.2 You have the right to a cooling-off period of  
5 business days. The cooling-off period is the period 
after agreeing to the Credit Card that allows you 
to reconsider the product and to withdraw from 
the Contract without suffering any undue costs, 
obligations, or inconvenience. You may choose to 
consult other persons including a lawyer or any 
advisor in order to make an informed decision.  
On the 6th business day, you must decide to  
choose to reject or negotiate an amendment to  
the contract or otherwise the contract may be in 
force in accordance with its terms and conditions.

1.3 If you decide not to proceed with the Credit Card 
within the Cooling-off Period, the Bank will refund 
any related fees net of any reasonable and direct 
costs (including cash advance fees, over-limit fees, 
interest) already incurred on the Credit Card. In the 
event that you exercise your right in relation to the 
Cooling-off Period, you shall be liable to pay the Bank 
the full outstanding balance on the Credit Card.

2. The credit cards
Issue of credit cards 

2.1 We may issue a credit card to you and, if you ask,  
to each supplementary cardholder. 

Collection  

2.2 We send the credit card (and any replacement credit 
card) to your address last notified to us unless you 
notify us in writing that you want to collect the credit 
card from us.  

Activation procedures 

2.3 Each cardholder must comply with any activation 
procedures notified from time to time. 

Using the credit card 

The terms of our banking agreement apply to each use 
of a credit card. If a cardholder does not agree with those 
terms, they should not sign the credit card or carry out any 
transaction. 

2.4 You accept the terms of our banking agreement 
when you first use the credit card. 

2.5 You must ensure that only the person issued with  
a credit card uses it. 

اختيار المنتج المالئم لك  .1

والمصممة  االئتمان  بطاقة  منتجات  من  سلسلة  نطرح  إننا   1.1
من  المحددة  األنواع  وإن  الشخصية.  المصرفية  حاجاتك  لتالئم 
وفي  المنتج.  كتيبات  في  وردت  قد  نطرحها  التي  االئتمان  بطاقة 
حال كنت تحتاج منا أن نوضح أيًّا من سمات أية بطاقات ائتمان أو 

بنا. االتصال  ُيرجى  عليها،  تسري  التي  الشروط 

فترة الغاء الشراء

 ٥ بواقــع  الشــراء  الغــاء  فتــرة  علــى  الحصــول  لــك  يحــق   1.٢
ــب  ــي تعق ــرة الت ــي الفت ــراء ه ــاء الش ــرة الغ ــل. وفت ــام عم أي
ــادة  ــك إع ــح ل ــي تتي ــة والت ــة االئتماني ــى البطاق ــة عل الموافق
النظــر فــي المنتــج واالنســحاب مــن العقــد دون التعــرض 
ــار  ــك اختي ــوز ل ــبة. ويج ــر مناس ــا أو غي ــي له ــف ال داع ألي تكالي
ــي أو أي  ــك محام ــي ذل ــا ف ــن بم ــخاص اآلخري ــارة األش استش
مستشــار مــن أجــل اتخــاذ قــرار واعــي. وفــي يــوم العمــل 
أو  العقــد  رفــض  اختيــار  تقريــر  عليــك  يتعيــن  الســادس، 
ســاري  العقــد  ُيصبــح  وإال  فيــه  تعديــل  إلجــراء  التفــاوض 

وأحكامــه.  لشــروطه  وفقــًا  المفعــول 

إذا قررت عدم المتابعة بشأن البطاقة االئتمانية في غضون فترة   1.٣
مخصومًا  صلة  ذات  رسوم  أي  سُيعيد  البنك  فإن  الشراء،  الغاء 
منها أي تكاليف معقولة ومباشرة )بما في ذلك رسوم تمويل 
، الفائدة ( تم تحملها  السلفة النقدية، رسوم تخطي حد االئتمان 
بالفعل على بطاقة االئتمان. في حالة ممارسة حقك فيما يتعلق 
الرصيد  كامل  سداد  عن  مسؤواًل  ستكون   ، الشراء  الغاء  بفترة 

للبنك. االئتمان  بطاقة  على  المستحق 

بطاقات االئتمان  .2

إصدار بطاقات االئتمان

يجــوز لنــا أن نقــوم بإصــدار بطاقــة ائتمــان إليــك وإلــى كل حامــل   ٢.1
ــك. ــك لذل ــال طلب ــي ح ــة ف ــة إضافي بطاق

االستالم

إننــا نقــوم بإرســال بطاقــة االئتمــان )وأيــة بطاقــة ائتمــان بديلــة(   ٢.٢
ــم  ــم تق ــا ل ــا م ــعاره إلين ــوم بإش ــذي تق ــر ال ــك األخي ــى عنوان إل
ــا.  ــان من ــة االئتم ــتالم بطاق ــب باس ــك ترغ ــا بأن ــا خطيًّ بإعالمن

إجراءات التفعيل

يتعيــن علــى كل حامــل بطاقــة التقيــد بأيــة إجــراءات تفعيــل   ٢.٣
يجــري اإلشــعار بهــا مــن وقــت آلخــر.

استخدام بطاقة االئتمان

إن أحكام اتفاقيتنا المصرفية تسري على كل استخدام لبطاقة ائتمان. 
وفي حال لم يكن حامل بطاقة االئتمان موافًقا على تلك األحكام، فال 

ينبغي عليه توقيع بطاقة االئتمان أو تنفيذ أية عملية.

إنــك توافــق علــى شــروط اتفاقيتنــا البنكيــة باســتعمالك بطاقــة   ٢.٤
ــرة. ــان ألول م االئتم

يتعيــن عليــك التأكــد مــن أن الشــخص الــذي تصــدر إليــه بطاقــة   ٢.٥
ــط. ــتخدمها فق ــذي يس ــو ال ــان ه ائتم
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Supplementary cards 

2.6 We send any supplementary cards, their PINs/
password and all communications relating to them 
to you. 

2.7 Any communication we give to you or any 
supplementary cardholder is taken to be given to all 
of you. 

2.8 You and each supplementary cardholder agree to be 
bound by the instructions that any of you give us. 

Co-brand cards 

2.9 We may convert a co-brand card to another type  
of credit card. 

2.10 We are not liable for any representations, promotions 
or obligations made by a business alliance partner. 

3. Credit limit 
Credit limit 

3.1 We notify you of the credit limit when your application 
has been approved. We may vary the credit limit at 
any time. 

3.2 The credit limit is an overall limit that applies to all 
credit cards issued to you. 

Exceeding your credit limit 

3.3 It is your responsibility to ensure that the credit limit is 
not exceeded. 

3.4 In calculating whether the credit limit has been 
exceeded, we may take into account: 

• any transaction made using the credit card but 
which has not been debited from the account  
for a credit card; and 

• any authorisation we have given to a third party  
in connection with a proposed transaction using 
the credit card. 

Credit limit exceeded 

3.5 If you exceed the credit limit or any temporary credit 
limit extension has expired, you must immediately 
pay us that part of the balance owing for the account 
for the credit card, which exceeds the credit limit in 
addition to any payment we require. 

4. Cash advance 
How to obtain a cash advance 

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 it’s absolute discretion 
by the following means:

بطاقات إضافية

التعريــف  أيــة بطاقــات إضافيــة رمــوز  بإرســال  إننــا نقــوم   ٢.٦
الشــخصية/ كلمــات الســر الخاصــة بهــا وكافــة المراســالت 

إليــك. بهــا  المتعلقــة 

إن أيــة مراســالت نوجههــا إليــك أو إلــى أي حامــل بطاقــة إضافــي   ٢.٧
تعتبــر قــد أعطيــت إليكــم جميًعــا.

االلتــزام  علــى  توافقــون  إضافيــة  بطاقــة  حامــل  وكل  إنــك   ٢.٨
إياهــا. بإعطائنــا  منكــم  أي  يقــوم  التــي  بالتعليمــات 

البطاقات التي تحمل عالمة مشتركة

ــة  ــى بطاق ــتركة إل ــة مش ــل عالم ــة تحم ــل بطاق ــا تحوي ــوز لن يج  ٢.٩
ــر. ــوع آخ ــن ن ــان م ائتم

إننــا ال نتحمــل المســؤولية عــن أيــة ادعــاءات أو ترويجــات أو   ٢.٠1
تجــاري. تعــاون  يجريهــا شــريك  التزامــات 

سقف االئتمان  .3

سقف االئتمان

ــب  ــاد الطل ــد اعتم ــان عن ــقف االئتم ــعارك بس ــوم بإش ــا نق إنن  ٣.1
الخــاص بــك. ويجــوز لنــا تغييــر ســقف االئتمــان فــي أي وقــت.

إن ســقف االئتمــان هــو ســقف كلــي يســري علــى كافــة بطاقات   ٣.٢
االئتمــان الصــادرة إليــك.

تجاوز سقف االئتمان الخاص بك

ــاوز  ــدم تج ــن ع ــد م ــأن تتأك ــك ب ــى عاتق ــع عل ــؤولية تق إن المس  ٣.٣
ســقف االئتمــان.

عنــد حســاب فيمــا إذا كان ســقف االئتمــان قــد جــرى تجــاوزه أم   ٣.٤
ــار: ــن االعتب ــذ بعي ــا أن نأخ ــوز لن ــه يج ال، فإن

ــم يتــم  ــه ل ــة حركــة جــرت باســتخدام بطاقــة االئتمــان ولكن أي  •
ــان؛ و ــة االئتم ــاص ببطاق ــاب الخ ــى الحس ــا عل قيده

ــا  ــث فيم ــرف ثال ــى ط ــه إل ــا بإعطائ ــد قمن ــا ق ــض كن أي تفوي  •
يتعلــق بحركــة مزمعــة باســتخدام بطاقــة االئتمــان.

سقف االئتمان الذي يجري تجاوزه

لسقف  مؤقًتا  تمديًدا  أن  أو  االئتمان  لسقف  تجاوزك  حال  في   ٣.٥
االئتمان قد انتهى، فإنه يتعين عليك القيام فور دفع ذلك الجزء 
المدين من حساب بطاقة االئتمان والذي يتجاوز سقف االئتمان 

نطلبها. دفعة  أية  إلى  باإلضافة  إلينا 

تقديم الدفعة النقدية  .4

كيفية الحصول على دفعة نقدية

يمكــن لحامــل البطاقــة أن يحصــل علــى دفعــة نقديــة مقدًمــا بحســب 
توفــر االئتمــان المناســب وحســبما يكــون مقبــوًلا للبنــك مــن وقــت 

آلخــر حســب إرادة البنــك المطلقــة عــن طريــق الوســائل التاليــة:



N
ov

em
be

r 2
02

1

4

4.1 You may obtain a cash advance using your credit card 
at one of our branches, other financial institutions 
displaying the logo of a card association and any 
VISA PLUS or Mastercard Cirrus ATM. 

Maximum limit on cash advance 

4.2 A cash advance is only available up to the maximum 
amount the person providing the advance permits. 
For details of the maximum amount we permit 
contact us. 

5. Balance transfer 
5.1 If you ask, we may permit a balance transfer subject 

to any conditions we specify. 

5.2 You should continue to make any required payments 
to the account from which you transfer a balance 
until we confirm that the account has been credited. 
We are not liable for any overdue payment or interest 
incurred relating to the account from which you 
transfer a balance. 

5.3 Any payment made on your account for the credit 
card will be applied as per the payment hierarchy in 
section 9.6. 

6. Interest, fees and charges 
6.1 Interest, fees and charges (including finance charges, 

cash advance fees, overlimit fees, annual fees and 
administrative fees) are set out in the Service and 
Price Guide. 

6.2 Interest will be calculated daily based on your 
outstanding balance.

6.3 Interest is charged until the date the balance owing is 
paid in full. 

6.4 You must pay all costs such as debt collection fees we 
incur in connection with the credit card on demand. 

6.5 If we vary the fees, charges and interest rate, we will 
give you 60 days prior notice and we will provide you 
with effective date of the change.  

يمكنــك الحصــول علــى دفعــة نقديــة مقدًمــا باســتخدام بطاقتك   ٤.1
االئتمانيــة لــدى أحــد فروعنــا أو المؤسســات المالية التــي تعرض 
ــي يحمــل شــعار  ــة بطاقــات وأي جهــاز صــراف آل شــعار لجمعي

فيــزا بلــس أو ماســتركارد ســيروس.

السقف األقصى المحدد للدفعة النقدية

إن الدفعة النقدية تتوفر فقط لغاية المبلغ األقصى الذي يسمح   ٤.٢
لغايات  بنا  االتصال  ُيرجى  الدفعة.  بتزويد  الذي يقوم  الشخص  به 

به. نسمح  الذي  األقصى  المبلغ  تفاصيل  على  الحصول 

تحويل الرصيد  .5

فــي حــال طلبــك لذلــك، فإننــا قــد نســمح بتحويــل الرصيــد   ٥.1
نحددهــا. شــروط  أليــة  ويخضــع 

يتعيــن عليــك االســتمرار فــي تنظيــم أيــة دفعــات مطلوبــة فــي   ٥.٢
ــه  ــا بأن ــن تأكيدن ــه لحي ــد من ــل الرصي ــذي تقــوم بتحوي الحســاب ال
قــد جــرى القيــد للحســاب. وإننــا ال نتحمــل المســؤولية عــن 
أيــة دفعــة مســتحقة متأخــرة أو فائــدة تترتــب فيمــا يتعلــق 

ــه. ــد من ــل رصي ــوم بتحوي ــذي تق ــاب ال بالحس

ــان  ــة االئتم ــق ببطاق ــابك المتعل ــى حس ــري عل ــة تج ــة دفع إن أي  ٥.٣
 ســيجري توجيههــا بحســب تراتبيــة الدفعــات المذكــورة فــي 

الفقرة ٩.٦.

الفائدة والرسوم والمصاريف  .6

إن الفائدة والرسوم والمصاريف )بما يشمل مصاريف التمويل   ٦.1
النقدية ورسوم تجاوز السقف والرسوم  الدفعة  ورسوم تقديم 

واألسعار. الخدمات  دليل  في  مبينة  واإلدارية(  السنوية 

سيتم احتساب الفائدة يوميًا استناداً إلى رصيدك المستحق.  ٦.٢

يتم فرض الفائدة حتى تاريخ سداد الرصيد المدين بالكامل.  ٦.٣

ــل  ــوم تحصي ــل رس ــف مث ــة المصاري ــع كاف ــك دف ــن علي يتعي  ٦.٤
ــب. ــد الطل ــان عن ــة االئتم ــق ببطاق ــا يتعل ــا فيم ــي نتكبده ــن الت الدي

إذا قمنــا بتغييــر الرســوم والمصاريــف ومعــدل الفائــدة ســنقدم   ٦.٥
ــر.  لــك إخطــاراً قبــل ٦٠ يومــاً وســنبلغك عــن تاريــخ ســريان التغيي
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Warning: 

• If your credit card account balance goes over the 
set credit limit at any point in time, your credit card 
account will be charged an over-limit fee . This fee 
will be applied on your statement date each month 
until you are within your credit limit. Please ensure to 
clear the over-limit amount immediately. 

• If the minimum payment due is not paid on or before 
the due date, a late payment charge will be levied 
on the credit card account in addition to the monthly 
finance charges (interest).

• If you make only the minimum repayment each 
period, you will pay more in interest/fees and it will 
take you longer to pay off your outstanding balance.  

• If you do not meet the repayments on your credit card, 
your account will go into arrears. This may affect your 
credit rating, which may limit your ability to access 
financing in the future. 

7. Liability
General 

7.1 You are liable for: 

• any failure by any cardholder to comply with the 
terms of our banking agreement; 

• all transactions made using a credit card (except for 
disputed transactions where you prove otherwise 
in accordance with clause 18 of the Client Terms); 

• the balance owing for the account for a credit card 
(including all amounts debited and credited to the 
account for the credit card by any supplementary 
cardholder); and 

• any transactions where we could otherwise have 
exercised chargeback rights if you do not notify 
us of the transactions and provide any further 
documents or information we require within the 
time periods required. 

Disputes between you and supplementary Cardholders 

7.2 Our rights and obligations relating to you and each 
supplementary cardholder are not affected by 
any dispute or claim you and the supplementary 
cardholder may have against each other. 

Purchase of goods or services 

7.3 We are not liable for: 

• the refusal of any merchant, financial institution or 
other person to accept the credit card; and 

• any defect or deficiency in goods or services 
supplied to you by any merchant, financial 
institution or other person. 

 You must resolve any complaint against any 
merchant, financial institution or other person and no 
claim against any of them may be set off against us. 

تحذير:

فــي حــال تجــاوز رصيــد حســاب بطاقتــك االئتمانيــة لحــد االئتمان   •
المحــدد فــي أي وقت، فإن حســاب بطاقتــك االئتمانية ســُيفرض 
ــي  ــم ف ــذا الرس ــق ه ــيتم تطبي ــع. وس ــر الدف ــوم تأخي ــه رس علي
 تاريــخ كشــف الحســاب الخــاص بــك كل شــهر حتــى التزامــك بالحد 
 االئتمانــي الخــاص بــك. ُيرجــى التأكــد مــن ســداد المبلــغ الزائــد عن 

الحد االئتماني على الفور.

ــل  ــي أو قب ــتحق ف ــى المس ــغ األدن ــداد المبل ــدم س ــال ع ــي ح ف  • 
 تاريــخ االســتحقاق، فإنــه ســُتفرض رســوم تخطــي حــد االئتمــان 
رســوم  إلــى  باإلضافــة  االئتمانيــة  بطاقتــك  حســاب   علــى 

التمويل الشهرية.

فــي حــال قيامــك فقــط بســداد المبلــغ األدنــى كل فتــرة، فإنــك   •
ــرة  ــى فت ــتحتاج إل ــر وس ــوم أكث ــغ فائدة/أرباح/رس ــتدفع مبل س

أطــول لدفــع الرصيــد المتبقــي المســتحق عليــك.

ــك  ــن بطاقت ــتحقة ع ــات المس ــدادك للدفع ــدم س ــال ع ــي ح ف  •
ــر ذلــك  االئتمانيــة، فــإن حســابك ســتتراكم بــه المتأخــرات. ويؤث
ــول  ــى الحص ــك عل ــد قدرت ــا ُيقي ــي مم ــك االئتمان ــى تصنيف عل

علــى تمويــل فــي المســتقبل.

المسؤولية  .7

عام

إنك مسؤول عن:  ٧.1

ــد  ــي التقي ــة ف ــل للبطاق ــرف حام ــل أي ط ــن قب ــالل م أي إخ  •
المصرفيــة؛  اتفاقيتنــا  بأحــكام 

االئتمــان  بطاقــة  باســتخدام  تمــت  التــي  الحــركات  كافــة   •
بإثبــات  المتنــازع عليهــا حيــث تقــوم  الحــركات  )باســتثناء 

العميــل(؛  شــروط  مــن   1٨ للمــادة  طبًقــا  ذلــك  خــالف 

ــا  ــان )بم ــة االئتم ــق ببطاق ــاب المتعل ــن للحس ــد المدي الرصي  •
الخــاص  الحســاب  علــى  المقيــدة  المبالــغ  كافــة  يشــمل 
ــل أي حامــل بطاقــة  ــه مــن قب ــدة ل ببطاقــة االئتمــان والمقي

و إضافيــة(؛ 

ــا ســنتمكن خــالف ذلــك مــن ممارســة  ــة حــركات حيــث كن أي  •
ــركات  ــعارنا بالح ــم بإش ــم تق ــال ل ــي ح ــد ف ــادة القي ــوق إع حق
ــا  ــوم بطلبه ــة نق ــات إضافي ــق أو معلوم ــة وثائ ــا بأي وتزويدن

ــة. ــة المطلوب ــرات الزمني ــالل الفت خ

الخالفات التي تنشأ فيما بينك وبين حاملي البطاقة اإلضافية

إضافي  بطاقة  وبكل حامل  بك  المتعلقة  والتزاماتنا  إن حقوقنا   ٧.٢
ال تتأثر بأي خالف أو ادعاء قد يكون قائًما فيما بينك وبين حامل 

البعض. بعضكما  بمواجهة  اإلضافية  البطاقة 

شراء بضاعة أو خدمات

إننا ال نتحمل المسؤولية عن:  ٧.٣

قيــام أي تاجــر أو مؤسســة ماليــة أو شــخص آخــر برفــض   •
قبــول بطاقــة االئتمــان؛ و

أي عيــب أو نقــص فــي البضاعــة أو الخدمــات التــي يجــري   •
إليــك مــن قبــل أي تاجــر أو مؤسســة ماليــة أو  تزويدهــا 

شــخص آخــر.

أو  تاجــر  أي  بمواجهــة  شــكوى  أيــة  تســوية  عليــك  ويتعيــن   
مؤسســة ماليــة أو شــخص آخــر وال يجــوز إجــراء التقــاص بشــأن 
نحــن. بمواجهتنــا  منهــم  أي  بمواجهــة  تســتحق  مطالبــة  أيــة 
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Additional services offered with credit cards 

7.4 Some types of credit cards give you access to services 
provided and paid for by third parties. For example, 
if you hold a Visa Manhattan Platinum credit card 
you may have access to the International Emergency 
Assistance Service. You are liable for the cost of any 
medical, legal or other services provided under these 
third party services. You acknowledge that the third 
party service providers do their best to provide the 
services to cardholders and that the services may 
not always be available (for example, because of 
time, distance or location). Neither we nor the third 
party service provider or Visa International Service 
Association is liable to you for any loss in connection 
with any service or its unavailability. 

7.5 We are also not liable to cardholders of a credit 
card with access to Emergency Cash Withdrawal (if 
available) for any loss they suffer if we are unable 
to give immediate effect to an Emergency Cash 
Withdrawal, replacement card or any other facilities 
we offer in connection with the credit card. 

 The Client Terms include additional provisions 
relating to your liability to us and exclusions or limits 
on our liability. See, for example, “You indemnify us” 
and “Exclusion of liability”. 

8. Additional services for your credit card 
8.1 We may offer additional services for your credit card. 

These may include reward programmes, balance 
transfer schemes, payment arrangements, card 
protection and any other services which you can 
find out more about by contacting us at one of our 
branches or by using phone banking or as we advise 
you from time to time. 

8.2 If you sign up for additional services, you are bound 
by the terms of the additional services. To the extent 
of any inconsistency between the terms of the 
additional services and our banking agreement, our 
banking agreement prevails unless the terms of the 
additional services specify otherwise. 

8.3 For details of any bonus point scheme applying to the 
credit card, please refer to our banking agreement or 
contact us. 

9. Payments 

Payment by due date 

9.1 On or before the due date set out in the statement 
we issue for your credit card, you must pay at 
least the minimum payment due as set out in the 
statement.  

9.2 Your liability to us remains even if, for any reason, you 
do not receive your periodic statement. 

9.3 If an amount is due on a day, which is not a banking 
day, you must pay it on the next banking day. 

الخدمات اإلضافية المقدمة مع بطاقات االئتمان

إن بعض األنواع من بطاقات االئتمان تمنحك مدخًلا إلى خدمات   ٧.٤
المثال،  سبيل  فعلى  الغير.  قبل  من  ثمنها  ودفع  تزويدها  يجري 
تتمتع  قد  فإنك  البالتينية،  فيزا  بطاقة  تحمل  كنت  حال  وفي 
تتحمل  وإنك  الدولية.  الطوارئ  مساعدة  خدمة  إلى  بالمدخل 
المسؤولية عن كلفة أية خدمات طبية أو قانونية أو أخرى يجري 
تقُرّ  وإنك  المذكورة.  الثالث  الطرف  خدمات  خالل  من  تزويدها 
بأن مزودي خدمة الطرف الثالث يبذلون قصارى جهدهم لتزويد 
دوًما  تتوفر  ال  قد  الخدمات  وأن  البطاقة  حاملي  إلى  الخدمات 
الموقع(.  أو  المسافة  أو  الوقت  بسبب  المثال،  سبيل  )على 
وإننا أو مزود خدمة الطرف الثالث أو اتحاد فيزا للخدمة الدولية 
بأية  يتعلق  فيما  خسارة  أية  عن  تجاهك  المسؤولية  نتحمل  ال 

توفرها. بعدم  أو  خدمة 

إننــا ال نتحمــل المســؤولية أيًضــا تجــاه حاملــي بطاقــة االئتمــان   ٧.٥
الــذي يتمتعــون بمدخــل إلــى الســحب النقــدي الطــارئ )إن وجدت( 
عــن أيــة خســارة قــد يتعرضــون لهــا فــي حــال عــدم تمكننــا مــن 
إعطــاء األثــر الفــوري إلــى ســحب نقــدي طــارئ أو بطاقــة بديلــة أو 

أيــة تســهيالت أخــرى نعرضهــا فيمــا يتعلــق ببطاقــة االئتمــان.

تتعلــق  إضافيــة  أحكاًمــا  تتضمــن  العميــل  شــروط  وإن   
بمســؤوليتك تجاهنــا واالســتثناءات أو القيــود المفروضــة علــى 
ــا«  ــك بتعويضن ــر »قيام ــال، انظ ــبيل المث ــى س ــؤوليتنا. عل مس

المســؤولية«. و«اســتثناء 

الخدمات اإلضافية لحسابك  .8

إننــا قــد نطــرح خدمــات إضافيــة لحســابك. وقــد تتضمــن هــذه   ٨.1
الخدمــات برامــج مكافــأة وبرامــج تحويــل رصيــد وترتيبــات دفــع 
ــة خدمــات أخــرى والتــي يمكنــك االطــالع  ــة للبطاقــة وأي وحماي
علــى تفاصيلهــا بشــكل أكبــر باالتصــال بنــا علــى أحــد فروعنــا أو 
ــة أو كمــا نشــعركم مــن  ــة الهاتفي باســتخدام الخدمــة المصرفي

وقــت آلخــر.

فــي حــال اشــتراكك فــي خدمــات إضافيــة، فإنــك تلتــزم بأحــكام   ٨.٢
الخدمــات اإلضافيــة. وإلــى حــد أي تعــارض ينشــأ فيمــا بيــن 
فــإن  المصرفيــة،  واتفاقيتنــا  اإلضافيــة  الخدمــات  أحــكام 
ــروط  ــص ش ــم تن ــا ل ــود، م ــي تس ــي الت ــة ه ــا المصرفي اتفاقيتن

ــك. ــر ذل ــى غي ــة عل ــة اإلضافي الخدم

علــى  مطبقــة  إضافيــة  نقــاط  برنامــج  أي  عــن  للتفاصيــل   ٨.٣
بطاقــة االئتمــان، الرجــاء الرجــوع إلــى اتفاقيتنــا البنكيــة أو 

بنــا. االتصــال 

الدفعات  .9

الدفع بتاريخ االستحقاق

ــوم  ــذي نق ــاب ال ــف الحس ــي كش ــوارد ف ــتحقاق ال ــخ االس بتاري  ٩.1 
ــه يتعيــن  ــه، فإن  بإصــداره لبطاقــة االئتمــان الخاصــة بــك أو قبل
 عليــك دفــع الدفعــة الدنيــا المســتحقة علــى األقــل وفــق مــا هــو 

وارد في الكشف.

إن مســؤوليتك تجاهنــا تبقــى قائمــة حتــى فــي حــال عــدم   ٩.٢
ســبب. ألي  بــك  الخــاص  الــدوري  الحســاب  لكشــف  اســتالمك 

ــه  ــي، فإن ــل بنك ــوم عم ــر ي ــي غي ــغ ف ــتحقاق مبل ــال اس ــي ح ف  ٩.٣
يتعيــن عليــك دفعــه فــي يــوم العمــل البنكــي التالــي.
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Calculation of minimum payment 

9.4 We calculate the minimum payment in accordance 
with our usual practice. Please refer to your statement 
or contact us for further information. 

Currency of transactions 

9.5 If any transaction made using the credit card is not 
denominated in the currency of the United Arab 
Emirates, we convert the amount of the transaction 
to the currency of the United Arab Emirates in 
accordance with our usual practice and our banking 
agreement. 

How we apply payments 

9.6 We may (but need not) apply payments we receive 
to pay: 

• fees, charges, cash advances, interest and other 
charges shown on the previous statement; then 

• fees, charges, cash advances, interest and other 
charges interest shown on the current statement; 
then 

• any unpaid transactions shown on the previous 
statement; then 

• any unpaid transactions shown on the current 
statement; then 

• fees, charges, cash advances, interest, other 
charges and other transactions on the account not 
shown on the current statement.

What happens if you do not pay 

9.7 If we do not receive the balance owing for the account 
for a credit card on or before the due date we may 
charge and debit from the account for a credit card 
finance charges as set out in the Service and price 
Guide or elsewhere in our banking agreement.

9.8 If we do not receive the minimum payment on or 
before the due date: 

• you must pay a late payment charge as set out 
in the Service and Price Guide or elsewhere in our 
banking agreement; 

• you must not use the credit card until the minimum 
payment has been paid; 

• we may suspend your use of the credit card.   

Payment in full if we ask  

9.9 Despite any other term of our banking agreement, at 
any time we may demand immediate payment of the 
balance owing for the account for a credit card. 

حساب الدفعة الدنيا

إننــا نقــوم بحســاب الدفعــة الدنيــا طبًقــا لممارســتنا االعتياديــة.   ٩.٤
ُيرجــى الرجــوع إلــى كشــف الحســاب الخــاص بــك أو االتصــال بنــا 

ــد مــن المعلومــات. ــات الحصــول علــى المزي لغاي

عملة الحركات

ــان  ــة االئتم ــتخدام بطاق ــرت باس ــركات ج ــة ح ــت أي ــال كان ــي ح ف  ٩.٥
ــدة،  ــة المتح ــارات العربي ــة باإلم ــة الخاص ــددة بالعمل ــت مح ليس
الخاصــة  العملــة  إلــى  الحركــة  مبلــغ  بتحويــل  نقــوم  فإننــا 
االعتياديــة  لممارســتنا  طبًقــا  المتحــدة  العربيــة  باإلمــارات 

المصرفيــة. والتفاقيتنــا 

كيف نقوم بتوجيه الدفعات

يجــوز لنــا )بــدون التــزام( أن نوجــه الدفعــات التــي نســتلمها   ٩.٦
لدفــع:

الرسوم والمصاريف والدفعات النقدية والفائدة والمصاريف   •
المبينة في كشف الحساب السابق؛ ومن ثم

وفائدة  والفائدة  النقدية  والدفعات  والمصاريف  الرسوم   •
ثم ومن  الحالي؛  الحساب  كشف  في  المبينة  األخرى  المصاريف 

ــاب  ــف الحس ــي كش ــة ف ــة والمبين ــر مدفوع ــركات غي ــة ح أي  •
الســابق؛ ومــن ثــم

ــاب  ــف الحس ــي كش ــة ف ــة والمبين ــر مدفوع ــركات غي ــة ح أي  •
ــم ــن ث ــي؛ وم الحال

والفائــدة  النقديــة  والدفعــات  والمصاريــف  الرســوم   •
والمصاريــف األخــرى والحــركات األخــرى الجاريــة على الحســاب 

غيــر الظاهــرة فــي كشــف الحســاب الحالــي.

ما يحدث في حال عدم قيامك بالدفع

فــي حــال عــدم اســتالمنا للرصيــد المدين علــى الحســاب المتعلق   ٩.٧
ببطاقــة ائتمــان بتاريــخ االســتحقاق أو قبلــه، فإنــه يجــوز لنــا 
فــرض مصاريــف تمويــل علــى حســاب بطاقــة االئتمــان وإجــراء 
قيــد مديــن عليــه وفــق مــا ورد فــي دليــل الخدمــات واألســعار أو 

فــي مــكان آخــر مــن اتفاقيتنــا المصرفيــة.

ــتحقاق أو  ــخ االس ــا بتاري ــة الدني ــتالمنا للدفع ــدم اس ــال ع ــي ح ف  ٩.٨
ــه: ــه، فإن قبل

يتعين عليك أن تدفع لنا رسم دفعة متأخرة وفق ما ورد في دليل   •
الخدمات واألسعار أو في مكان آخر من اتفاقيتنا المصرفية؛

ــع  ــن دف ــان لحي ــة االئتم ــتخدام بطاق ــدم اس ــك ع ــن علي يتعي  •
الدفعــة الدنيــا؛

يجوز لنا تعليق استخدامك لبطاقة االئتمان.  •

الدفع بالكامل في حال طلبنا لذلك

رغــم أي شــرط آخــر مــن شــروط اتفاقيتنــا المصرفيــة فإنــه يجــوز   ٩.٩
لنــا القيــام فــي أي وقــت بطلــب الدفــع الفــوري للرصيــد المديــن 

عــن حســاب بطاقــة ائتمــان.
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Refunds to the credit card account 

9.10 We only credit a refund to the account for a credit 
card in connection with: 

• a transaction made with the credit card; or 

• a payment to the account for the credit card; or 

• any other credit owing to you, when we receive the 
amount to be credited in the United Arab Emirates 
and in accordance with our usual practice. 

Statement 

9.11 If you think there is an error on your statement you 
must notify us in writing with details of the error 
within 30 days after the date of the statement. If you 
do not do so, we treat the statement as correct. 

10. Cancellation and termination 

How to terminate 

10.1 At any time we may choose to: 

• cancel or suspend your right to use the credit card 
or end the account for a credit card; 

• refuse to authorise any transaction for which you 
want to use the credit card; and 

• refuse to re-issue, renew or replace the credit card 
without giving you any notice or reason. 

10.2 At any time, you may end the account for a credit 
card by notifying us in writing. 

What happens if the account is terminated 

10.3 If you or we end the account for a credit card,  
you must: 

• cut the credit card in half; and 

• immediately pay the balance owing for the account 
for the credit card together with any other amounts 
owing in connection with credit card transactions 
which have been made before termination but 
which have not actually been debited to the 
account for the credit card. 

Termination of use of supplementary credit card by 
cardholder 

10.4 Either you or a supplementary cardholder may end 
the use of a supplementary credit card by: 

• notifying us in writing; and 

• cutting the card in half. 

11. Variation 
11.1 If you are not comfortable with any changes we 

make to our banking agreement, you may terminate 
the account for a credit card in accordance with the 
procedure in clause 10. 

الرديات إلى حساب بطاقة االئتمان

إننــا نقــوم فقــط بــرد قيــد لحســاب بطاقــة ائتمــان فيمــا يتعلــق   ٩.٠1
ــي: باآلت

حركة جرت باستخدام بطاقة ائتمان؛ أو  •

دفعة جرت لحساب بطاقة االئتمان؛ أو  •

ــغ  ــتالمنا للمبل ــد اس ــك عن ــك، وذل ــر لصالح ــن آخ ــد دائ أي رصي  •
الــذي ســيجري قيــده لحســابك فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة 

ــا. ــة بن ــة الخاص ــتنا االعتيادي ــا لممارس وطبًق

كشف الحساب

فــي حــال كنــت تعتقــد بوجــود خطــأ فــي كشــف الحســاب الخاص   ٩.11
ــا بتفاصيــل الخطــأ خــالل  بــك، فإنــه يتعيــن عليــك إشــعارنا خطيًّ
ــا مــن تاريــخ كشــف الحســاب. وفــي حــال عــدم قيامــك  ٣٠ يوًم

بذلــك، فإننــا نتعامــل مــع كشــف الحســاب علــى أنــه صحيــح.

اإللغاء واإلنهاء  .10

كيفية اإلنهاء

يجوز لنا أن نختار في أي وقت:  1٠.1

إلغــاء أو تعليــق الحــق الخــاص بــك باســتخدام بطاقــة االئتمان   •
أو إنهــاء الحســاب المتعلــق ببطاقــة ائتمــان؛

رفــض تفويــض أيــة حركــة ترغــب بإجرائهــا مــن خالل اســتخدام   •
بطاقــة االئتمــان؛ و

رفــض إعــادة إصــدار بطاقــة ائتمــان أو تجديدهــا أو اســتبدالها  • 
وذلك دون إبداء أي سبب أو إعطاء أي إشعار إليك.

يجــوز لــك القيــام فــي أي وقــت بإنهــاء حســاب بطاقــة ائتمــان   1٠.٢
ــا. ــعارنا خطيًّ بإش

ما يحدث في حال إنهاء الحساب

فــي حــال تــم إنهــاء الحســاب الخــاص ببطاقــة ائتمــان مــن   1٠.٣
قبلــك أو مــن قبلنــا، فإنــه يجــب عليــك:

قص بطاقة االئتمان إلى نصفين؛ و  •

القيــام فــوًرا بدفــع الرصيــد المديــن عــن حســاب بطاقــة   •
االئتمــان باإلضافــة إلــى أيــة مبالــغ مدينــة فيمــا يتعلــق 
بالحــركات الجاريــة علــى بطاقــة االئتمــان والتــي تــم تنظيمهــا 
ــاب  ــى حس ــا عل ــا فعليًّ ــري قيده ــم يج ــه ل ــاء ولكن ــل اإلنه قب

بطاقــة االئتمــان.

إنهــاء اســتخدام بطاقــة االئتمــان اإلضافيــة مــن قبــل حامــل 
البطاقــة

يجــوز لــك أو لحامــل البطاقــة اإلضافيــة إنهــاء اســتخدام بطاقــة   1٠.٤
ــق: ــن طري ــك ع ــة وذل ــان إضافي ائتم

ا؛ و • إشعارنا خطيًّ

• قص البطاقة إلى نصفين.

التغيير  .11

ــى  ــا عل ــوم بإجرائه ــرات نق ــة تغيي ــا ألي ــن مرتاًح ــم تك ــال ل ــي ح ف  11.1
ــة  ــاب بطاق ــاء حس ــك إنه ــوز ل ــه يج ــة، فإن ــا المصرفي اتفاقيتن

االئتمــان طبًقــا لإلجــراء المنصــوص عليــه فــي المــادة 1٠.
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11.2 If we notify you of any changes to our banking 
agreement in accordance with any applicable law 
and you keep or use the credit card, the account for 
the credit card or the PIN/password, you are taken to 
have agreed to the changes

12. Suspicious transactions 

12.1 We need not honour suspicious transactions (and 
need not notify you if this is the case). 

13. Payment Protection Insurance 
Application 

13.1 This clause shall apply if you have indicated in the 
Application Form that you want Payment Protection 
Insurance, but not otherwise. 

Acceptance 

13.2 We have the right to accept or reject your application 
for Payment Protection Insurance in our absolute 
discretion and without providing reasons for our 
decision. 

Conditions 

13.3 If you enroll for Payment Protection Insurance: 

13.3.1 Your obligation to pay certain outstanding 
amounts under the Credit Card shall be 
deemed to be discharged in certain events 
(such as your accidental death, total and 
permanent disablement or terminal illness) 
and upon certain additional conditions being 
met. The terms and conditions relating to your 
Payment Protection Insurance are set out in 
the Payment Protection Insurance Terms and 
Conditions and these form a part of these 
Credit Card Terms and Conditions; and 

13.3.2 We shall specify in the (Confirmation or Policy 
Cover Note), the (nonrefundable-assuming 
regular premium) Payment Protection Insurance 
premium (or fee) you shall have to pay to us 
each month. 

14. General
14.1 Standard Chartered Bank Limited, United Arab 

Emirates, is licensed by the Central Bank of UAE to 
operate as a commercial bank. 

14.2 The Bank reserves the right in its sole discretion to 
change the terms and conditions pertaining to your 
credit card subject to the bank providing you with 60 
days advance notice.

14.3 The bank reserves the right in its sole discretion to 
alter or amend the fees and charges (described in 
the Service and Price Guide) , interest rates (either 
generally or on specific promotions), benefits, reward 
programs and features pertaining to your credit 
card subject to the bank providing you with 60 days 
advance notice.

فــي حــال قيامنــا بإشــعارك بأيــة تغييــرات تجــري علــى اتفاقيتنــا   11.٢
باالحتفــاظ  وقمــت  ســاري  قانــون  ألي  طبًقــا  المصرفيــة 
ببطاقــة االئتمــان أو بحســاب بطاقــة االئتمــان أو رمــز التعريــف 
اعتبــارك  فســيجري  باســتخدامها،  أو  الســر  الشــخصي/كلمة 

موافًقــا علــى التغييــرات.

الحركات المشتبه بها  .12

نلتــزم  )وال  بهــا  المشــتبه  بالحــركات  بالوفــاء  نلتــزم  ال  إننــا   1٢.1
كذلــك(. األمــر  كان  حــال  فــي  بإشــعارك 

تأمين حماية السداد  .13

السريان 

يســري هــذا الشــرط إذا مــا كنــت قــد أشــرت فــي نمــوذج الطلــب   1٣.1
ــد تأميــن حمايــة الســداد، ولكــن ليــس خــالف ذلــك. إلــى أنــك تري

القبول 

يحــق لنــا قبــول طلبــك أو رفضــه بخصــوص تأميــن حمايــة   1٣.٢
الســداد وفــق تقديرنــا المطلــق ودون إبــداء أســباب لقرارنــا.

الشروط 

في حالة التسجيل في تأمين حماية السداد:   1٣.٣

محــددة  مســتحقة  مبالــغ  بســداد  التزامــك  ُيعتبــر   1٣.٣.1
ببطاقــة االئتمــان قــد أُبــرئ فــي حــاالت محــددة )مثــل( 
الوفــاة العرضيــة، العجــز الكلــي والدائــم أو المــرض 
محــددة،  إضافيــة  بشــروط  الوفــاء  وبعــد  الخطيــر 
الســداد  حمايــة  تأميــن  وأحــكام  شــروط  وتوضــح 
ــداد  ــة الس ــن حماي ــة بتأمي ــكام المتعلق ــروط واألح الش
وأحــكام  شــروط  مــن  جــزًءا  وتشــكل  بــك  الخــاص 

االئتمــان. بطاقــة 

نحــدد فــي إشــعار تغطيــة البوليصــة أو التأكيــد )القســط   1٣.٣.٢
للــرد(  القابــل  غيــر  المحتســب  المنتظــم  التأمينــي 
قســط تأميــن حمايــة الســداد )أو الرســم( الــذي يتعيــن 

ــهر. ــا كل ش ــداده إلين ــك س علي

أحكام عامة  .14

ــدة،  ــة المتح ــارات العربي ــدود، اإلم ــارترد المح ــتاندرد تش ــك س بن  1٤.1
مرخــص مــن ِقبــل مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركزي 

ــاري. ــك تج ــل كبن للعم

الشروط  تغيير  في  المطلق،  لتقديره  وفقًا  بالحق،  البنك  يحتفظ   1٤.٢
البنك  يقوم  أن  على  االئتمانية  ببطاقتك  المتعلقة  واألحكام 

ميالديًا. يومًا   ٦٠ عن  يقل  ال  بما  مسبقًا  بذلك  بإخطارك 

ويحتفظ البنك بالحق، وفقًا لتقديره المطلق، في تعديل أو تغيير   1٤.٣
ومعدالت  واألسعار(  الخدمات  دليل  في  )الموصوفة  الرسوم 
ترويجية  عروض  في  أو  عام  بشكل  )سواء   الفائدة/األرباح 
ببطاقتك  المتعلقة  المكافآت  وبرامج  والمزايا   معينة( 
ال  بما  مسبقًا  بذلك  بإخطارك  البنك  يقوم  أن  على   االئتمانية 

يقل عن ٦٠ يومًا ميالديًا.
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15. Meaning of words 
You also need to refer to our Client Terms, which also define 
key words used in these terms. If a word defined in these 
terms is also defined in our Client Terms, the definition in 
these terms applies for the purposes of accounts for the 
credit cards. 

balance transfer means a transaction where we debit 
an amount you specify from your credit card and pay 
the amount to another credit card with us or another 
financial institution. 

cash advance means cash issued in any currency obtained 
by using the credit card. 

co-brand card means a card issued by us in conjunction 
with a business alliance partner. 

credit limit means, for an account for a credit card, the 
maximum amount you are entitled to have outstanding 
on the account for the credit card. 

our banking agreement means the agreement between 
you and us formed when we accept an application from 
you, the terms of which include our Client Terms and 
these terms. 

supplementary card means, for an account for a credit 
card, a credit card issued to a person you authorise as  
a supplementary cardholder on your account for the 
credit card. 

supplementary cardholder means each person to whom 
we issue a supplementary card.

معنى المصطلحات  .15

أيًضا  تقوم  والتي  بنا  الخاصة  العميل  شروط  إلى  للرجوع  تحتاج  إنك 
وفي  الشروط.  هذه  في  المستخدمة  الرئيسية  المصطلحات  بتعريف 
حال كان مصطلح قد جرى تعريفه في هذه الشروط قد تم تعريفه أيًضا 
في شروط العميل الخاصة بنا، فإن التعريف الوارد في هذه الشروط 

االئتمان. بطاقات  حسابات  لغايات  يسري 

ــوم  ــغ تق ــد مبل ــا بقي ــوم بموجبه ــة نق ــي حرك ــد ويعن ــل الرصي تحوي
بتحديــده مــن بطاقــة االئتمــان الخاصــة بــك ونقــوم بدفــع المبلــغ إلــى 

ــة أخــرى. ــدى مؤسســة مالي ــا أو ل بطاقــة ائتمــان أخــرى لدين

ــه  ــول علي ــري الحص ــة يج ــة عمل ــادر بأي ــد ص ــي نق ــًدا وتعن ــة نق الدفع
ــان. ــة االئتم ــتخدام بطاق باس

ــا  ــتركة وتعنــي بطاقــة صــادرة عن ــة مش ــع بعالم ــي تتمت ــة الت البطاق
باالشــتراك مــع شــريك تعــاون تجــاري آخــر.

ــغ  ــان المبل ــة ائتم ــاب بطاق ــبة لحس ــي بالنس ــان ويعن ــقف االئتم س
ــاب  ــي حس ــه ف ــع ب ــك أن تتمت ــق ل ــذي يح ــوع ال ــر المدف ــى غي األقص

ــان. ــة االئتم بطاق

اتفاقيتنــا المصرفيــة وتعنــي االتفاقيــة المبرمــة فيمــا بينــك وبيننــا 
والتــي تتشــكل عنــد قبولنــا لطلــب مقــدم منــك والتــي تشــمل 

ــروط. ــذه الش ــا وه ــة بن ــل الخاص ــروط العمي ــروطها ش ش

البطاقــة اإلضافيــة وتعنــي، بالنســبة لحســاب بطاقــة ائتمــان، بطاقــة 
ائتمــان صــادرة إلــى شــخص تفوضــه بصفــة حامــل بطاقــة إضافيــة 

علــى حســاب بطاقــة االئتمــان الخاصــة بــك.

حامــل البطاقــة اإلضافيــة ويعنــي كل شــخص نقــوم بإصــدار بطاقــة 
إضافيــة إليــه.


