
 

 الشروط واألحكام العامة –بطاقة ائتمان دبي فيرست 

االلتزامُوتفعيلهاُأوُاستخدامهاُبمثابةُموافقةُمنكُعلىُُانُمنُشركةُدبيُفيرستُش.م.خللحصولُعلىُبطاقةُائتمالتقدمُعدُيُ 
ُ ُالتالية. ُفيُنموذجُطلبُبالشروطُواألحكام قراراتُواردة ُوا  ُإلىُأيُشروطُوأحكام ُالشروط ُدبيُوتضافُهذه ُائتمان بطاقة

ُفيرست.

 العامة المصطلحاتتعريف  .1

ُيسمحُالسياق،ُ ُلمُيحدديكونُللمصطلحاتُالتاليةُذفيُهذهُالشروطُواألحكامُوحسبما ُما ُاتُالمعانيُالمبينةُقرينُكلُمنها
ُخالفُذلك:

  ُُي ُالصرافُاآللي" ُتعملُبالبطاقاتُتقبلُ"ماكينة ُأيُماكينة ُالصرافُاآلليُأو ُماكينة ُبها البطاقةُألغراضُصرفُقصد
 األموالُإلىُصاحبُالبطاقة.

  ُقصدُبهُأيُماكينةُمصممةُمنُقبلُدبيُفيرستُلغرضُإيداعُاألموالُأوُدفعاتُالشيكات."مركزُسدادُالفواتير"ُي 
  ُُ"يقصدُبهُأيُصندوقُآمنُمصممُمنُقبلُدبيُفيرستُلغرضُإيداعُدفعاتُالشيكات."صندوقُإيداعُالشيكات 
 ُدبيُفيرستُالصادرةُمنُدبيُفيرستُإلىُصاحبُ"البطاقة"ُيقصدُبهُب طاقةُائتمانُماسترُكاردُدبيُفيرستُو/أوُفيزا

 البطاقةُوتتضمنُأيُبطاقةُرئيسيةُوبطاقةُتكميليةُوبطاقةُبديلة.
 ُدبيُفيرستُالمفتوحُم ُفيزا ُدبيُفيرستُو/أو ُائتمانُماسترُكارد ُحسابُبطاقة ُبها ُيقصد نُقبلُدبيُ"حسابُالبطاقة"

ُوصاحبُفيرستُلغرضُ ُالرئيسية ُصاحبُالبطاقة ُبواسطة ُالمتكبدة ُأو ُالمستلمة ُالمدينة ُأو ُالدائنة ُاألرصدة ُجميع قيد
 بموجبُهذهُالشروطُواألحكام.ُتالبطاقةُالتكميليةُإنُوجد

  ُبطاقةُائتمانُماسترُكاردُدبيُفيرستُو/أوُفيزاُومنُأجلُاستخدامهُقصدُبهُالشخصُالصادرُباسمهُ"صاحبُالبطاقة"ُي
بموجبُُتفيرستُالصادرةُمنُقبلُدبيُفيرستُويتضمنُصاحبُالبطاقةُالرئيسيةُوصاحبُالبطاقةُالتكميليةُإنُوجددبيُ

 هذهُالشروطُواألحكام.
 ُُالمميزُالذيُيتكونُمن ُالرقم ُبه ُيقصد ُالبطاقة" رقمُوالموجودُعلىُوجهُالبطاقةُوالذيُيعرفُحسابُالبطاقة61ُُ"رقم

 بصورةُمميزة.
 "بهاُدبيُأيُنقدُيحصلُعليهُصاحبُالبطاقةُمنُماكينةُالصرافُاآلليُأوُبأيُطريقةُتسمحُُاقصدُبه"ُيُ السلفةُالنقدية

 فيرستُعبرُاستخدامُالبطاقة.
 ُ3-5"رسمُالسلفةُالنقدية"ُيقصدُبهُالرسمُالمبينُبالتفصيلُفيُالبند. 
 ُاستخدامُالبطاقةُ)البطاقات(ُأوُتنشأُعنُإصدارُأوُ"الرسوم"ُيقصدُبهاُأيُمبالغُمستحقةُالدفعُبواسطةُصاحبُالبطاقة

ُالُ ُالمثال ُعلىُسبيل ُوتتضمن ُالشروطُواألحكام، ُبموجبُهذه ُخالفُذلك ُالتعريفُالشخصيُأو ُرقم ُأو ُالبطاقة رقم
 الحصر،ُجميعُالمعامالتُواألتعابُوالرسومُوالفوائدُوالمصاريفُواألضرارُوالمصروفاتُوالتكاليفُالقانونية.



 "ُاالئتمانال ُدبيُفيرستُُ"يحد ُالمدينُالذيُتسمحُبه ُاألقصىُللرصيد ُالحد ُبه ُلحسابُيقصد ُوالبطاقةُالبطاقة الرئيسية
التكميليةُإنُوجدتُحسبماُيخطرُبهُصاحبُالبطاقةُالرئيسيةُمنُحينُآلخرُبالنسبةُأليُشهر.ُوتحتفظُالشركةُبحقهاُ

 طارُصاحبُالبطاقة.فيُتعديلُالحدُاالئتمانيُ)بالزيادةُأوُبالنقصان(ُفيُأيُوقتُدونُإخ
 "إجماليُالرصيدُالمدينُالقائمُفيُحسابُالبطاقةُالمستحقُالدفعُإلىُدبيُفيرستُوفقًاُلسجالتُبهُقصدُ"ُيُ الرصيدُالحالي

 دبيُفيرستُفيُتاريخُإصدارُكشفُالحساب.
 .دبيُفيرست"ُيقصدُبهاُشركةُدبيُفيرستُش.م.خ" 
 8-4ندُ"رسمُالتمويل"ُيقصدُبهُالرسومُالمشارُإليهاُفيُالب. 
 ُالتاجر"ُيقصدُبهُأيُمؤسسةُأوُشخصُيوردُبضائعُو/أوُخدماتُويقبلُالبطاقةُمنُصاحبهاُعلىُأنهاُوسيلةُدفعُأو"

 حجزُمنُقبلُصاحبُالبطاقة.
  ُأعاله.5ُ-4بواسطةُصاحبُالبطاقةُبموجبُالبندُُسدادهاقصدُبهاُالدفعةُالالزمُ"أدنىُدفعةُمستحقة"ُي 
 ُالميالديُوفقًاُللتقويمُالميالدي."الشهر"ُيقصدُبهُالشهر 
 ُالرصيدُالحاليُأوُأيُجزءُمنهُُاتدفعُسدادفيهُ"تاريخُاستحقاقُالدفعة"ُهوُالتاريخُالمحددُفيُكشفُالحسابُالذيُيلزم

 أوُأدنىُدفعةُمستحقةُإلىُدبيُفيرست.
 ُفيرستُأوُالذيُيختارهُ"رقمُالتعريفُالشخصي"ُيقصدُبهُرقمُالتعريفُالشخصيُالصادرُلصاحبُالبطاقةُبواسطةُدبي

صاحبُالبطاقةُللتمكنُمنُاستخدامُالبطاقةُمنُأجلُأيُمنُمعامالتُأوُخدماتُبطاقةُدبيُفيرستُبموجبُالشروطُ
 واألحكام.

 المفتوحُلهُحسابُالبطاقةُ"صاحبُالبطاقةُالرئيسية"ُيقصدُبهُالشخصُالذيُأصدرتُدبيُفيرستُلهُالبطاقةُالرئيسيةُُو
 ست.ألولُمرةُمنُقبلُدبيُفيُر

 .البطاقةُالرئيسية"ُهيُالبطاقةُالخاصةُبصاحبُالبطاقةُالرئيسية" 
 ُستبدالُبطاقةُحالية.ال"البطاقةُالبديلة"ُهيُبطاقةُإضافيةُصادرةُلصاحبُبطاقةُحالية 
 ُكشفُالحساب"ُهوُكشفُالحسابُالشهريُأوُالدوريُلدبيُفيرستُالمرسلُإلىُصاحبُالبطاقةُالرئيسيةُالذيُيوضح"

والذيُُتالحاليُالمتكبدُمنُقبلُصاحبُالبطاقةُالرئيسةُوصاحبُ)أصحاب(ُالبطاقةُالتكميليةُإنُوجدُتفاصيلُالرصيد
 يكونُواجبُالدفعُلدبيُفيرست.

 .عضوُالبطاقةُالتكميلية"ُهوُأيُشخصُتصدرُلهُبطاقةُتكميلية" 
 البطاقة.ُ"المعاملة"ُهيُأيُسلفةُنقديةُأوُمعاملةُمهماُكانُنوعهاُيجريهاُصاحبُالبطاقةُباستخدام 

ُأصحابُُ(6) ُإلى ُالمقدمة ُوالخدمات ُبالمزايا ُالمتعلقة ُالخاصة ُواألحكام ُالشروط ُتتضمن ُواألحكام ُالشروط هذه
ُالبطاقاتُلديناُوالتيُتشكلُملحقًاُبهذهُاالتفاقية.

ُالكلماتُالتيُتشيرُللمفردُتتضمنُالجمعُوالعكسُصحيح.ُ(2)
ُناسُاألخرى.الكلماتُالتيُتشيرُإلىُجنسُتتضمنُجميعُاألجُ(3)
ُالكلماتُالتيُتشيرُإلىُشخصُتتضمنُمالكُمفردُأوُشركةُشراكةُأوُشركةُأوُمؤسسةُأوُكيانُآخر.ُ(4)
ُُالُي لتفتُإلىُعناوينُالبنودُعندُتفسيرُأوُتأويلُالشروطُواألحكام.ُ(5)
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البطاقةُمنُحينُآلخرُأوُبإرسالهاُيجوزُلصاحبُالبطاقةُتسلمهاُفيُالمكانُالذيُتخطرُبهُدبيُفيرستُصاحب2-6ُُ
ُبالبريدُأوُبالبريدُالسريعُإلىُالعنوانُالذيُيخطرُبهُصاحبُالبطاقةُدبيُفيرستُعلىُمسؤوليةُصاحبُالبطاقة.

ويقومُصاحبُلدىُاستالمُالبطاقة،ُيتصلُصاحبُالبطاقةُبدبيُفيرستُعلىُالرقمُالمحددُمنُأجلُتفعيلُالبطاقة.2-2ُُ
ُبالتعريفُبهوي ُالبطاقة ُرقم ُبيان ُمع ُويوافقُصاحبُُحسابهته ُدبيُفيرست. ُتطلبها ُأخرىُقد وأيُمعلوماتُسرية

ُمحكمةُقانونيةالبطاقةُعلىُتسجيلُاتصالهُبدبيُفيرستُويقبلُبأنُتستخدمُدبيُفيرستُهذاُالتسجيلُكدليلُفيُأيُ
ُأوُأيُإجراءُقانوني.

ُوقاطعًا2-3ُُ ُالتوقيعُو/أوُاستخدامُالبطاقةُدلياًلُملزمًا ُويشكلُهذا لدىُاستالمُالبطاقة،ُيوقعُصاحبُالبطاقةُعليهاُفورًا
باستالمهُُفيرستعلىُاستالمهاُوتأكيدًاُمنهُعلىُااللتزامُبهذهُالشروطُواألحكامُبغضُالنظرُعنُعدمُإخطارُدبيُ

ُ ُعدم ُفي ُالبطاقة ُصاحب ُرغبة ُحالة ُوفي ُنصفينُللبطاقة. ُالبطاقة ُتقطيع ُفعليه ُواألحكام، ُالشروط ُبهذه االلتزام
عادتهماُإلىُدبيُفيرست،ُوعندئٍذُتسريُأحكامُالبندُ ُمنُهذهُالشروطُواألحكام.8ُوا 

ُإلىُدبيُفيرستُعندُطلبهاُذلكُهيُأوُوكيلها2-4ُُ ُمملوكةُلدبيُفيرستُويجبُإعادتهاُفورًا تكونُالبطاقةُوتظلُدائمًا
ُالمطلقُو/أوُإنهاءُالبطاقةُبإخطارُأوُبدونُالمفوض.ُوتحتفظُد ُفيُسحبُالبطاقةُوفقُتقديرها بيُفيرستُبحقها

ُإخطارُفيُأيُظروفُتراهاُمناسبة.

ُالُيمكنُنقلُملكيةُالبطاقة،ُوالُيجوزُلصاحبُالبطاقةُرهنهاُكضمانُأليُغرضُمهماُكان.2-5ُ
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ُيخ3-6ُ ُفيما ُلغرضُاستخدامها ُالبطاقة ُتقديرهاُصدرت ُوفق ُآلخر ُحين ُفيرستُمن ُدبي ُتقدمها ُالتي صُالتسهيالت
ُالمطلق،ُبماُفيُذلكُعلىُسبيلُالمثالُالُالحصرُماُيلي:

ُالدفعُالخاصُبأيُشراءُسلعُو/أوُخدماتُحيثُيجوزُخصمُذلكُالدفعُمنُحسابُالبطاقة.ُأ.

ُقة.أيُمعاملةُلماكينةُالصرافُاآلليُيتمُتنفيذهاُعبرُحساباتُصاحبُالبطاُب.

ُمنُهذهُالشروطُواألحكام.5ُالسلفةُالنقديةُالمنصوصُعليهاُبموجبُالبندُُج.

ُتسهيالتُأخرىُمعُمراعاةُالترتيبُالمسبقُمعُدبيُفيرستُإنُوجدت.ُد.

ُتتضمنُالبطاقةُتسهيلُماكينةُالصرافُاآللي،ُفإنُصاحب3-2ُُ يتحملُالمسؤوليةُعنُجميعُالمعامالتُُالبطاقةعندما
ُالتيُتمُ معالجتهاُبمعرفةُصاحبُالبطاقةُأوُبسلطتهُالصريحةُأوُالضمنية.ُويفوضُصاحبُالبطاقةُبموجبهُسواًء



ُالمعاملةُ ُتسجيل ُويقبلُصاحبُالبطاقة ُعلىُحسابه. ُأيُسحبُبموجبُسجالتُالمعاملة ُمبلغ دبيُفيرستُلقيد
ُكدليلُقاطعُوملزمُلجميعُاألغراض.

الذيُتحددهُأوُتخصصهُدبيُفيرستُلصاحبُئتمانيُالموصوفُنطاقُالحدُاالتجاوزُُمبعديتعهدُصاحبُالبطاقة3-3ُُ
بعدمُتنفيذُأيُعملياتُشراءُأوُمعامالتُقدُينتجُعنهاُتجاوزُالحدُاالئتمانيُالبطاقة،ُويتعهدُصاحبُالبطاقةُكذلكُ

تُبالنسبةُإجماليُالرصيدُالقائمُاللتزاماتُصاحبُالبطاقةُتجاهُدبيُفيرستُبموجبُعملياتُالشركاتُأوُالمعامال
ُفإنُ ُاالئتماني، ُللحد ُالبطاقة ُصاحب ُوتجاوز ُالحكم، ُهذا ُمخالفة ُحالة ُوفي ُبذلك. ُالخاصة ُالرسوم ُمع المذكورة
ُكاملُالمبلغُالذيُتجاوزُالحدُاالئتمانيُباإلضافةُإلىُالمبالغُ صاحبُالبطاقةُسيدفعُإلىُدبيُفيرستُعندُطلبها

ذا1ُ-4المستحقةُبموجبُالبندُ لمُيدفعُصاحبُالبطاقةُإلىُدبيُفيرستُكاملُالمبلغُُمنُهذهُالشروطُواألحكام.ُوا 
لقائمُفيُحسابُبطاقةُصاحبُالبطاقةُمستحقًاُوواجبُالدفعُفورًا،ُالمطلوبُكماُهوُمبينُسلفًا،ُيصيرُكلُالرصيدُا

.ُوبغضُالنظرُعنُاستنفاذُالحدُاالئتمانيُلصاحبُالبطاقة،ُيحقُلدبيُفيرستُفيُأيُوقت8ُ-8وتسريُأحكامُالبندُ
وُتقييدُحقُصاحبُالبطاقةُفيُاستخدامهاُأوُرفضُالسماحُبأيُمعاملةُبدونُإخطارُمسبقُأوُبيانُالسببُسحبُأ

ُفيُذلكُودونُتحملُأدنىُمسؤوليةُتجاهُصاحبُالبطاقة.
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طلبهاُرسمُالعضويةُالسنويةُالمحددُمنُقبلُدبيُفيرستُُدصاحبُالبطاقةُعلىُأنُيدفعُإلىُدبيُفيرستُعنُيوافق4-6ُ
ُأوُلل ُإصدارها ُعند ُتكميلية ُمنُقبلُدبيُفيرستُلكلُبطاقة ُالمحدد ُالسنوية ُالعضوية ُمنُحينُآلخرُورسم بطاقة

ويلزمُصاحبُالبطاقةُدفعُرسمُمعاملةُإلىُدبيُفيرستُعندُطلبهاُإلصدارُبطاقةُبديلةُحسبماُتقررهُدبيُتجديدها.ُ
دبيُفيرستُعندُطلبهاُلتقديمُنسخُمنُدفاترُفيرستُمنُحينُآلخر.ُويلزمُصاحبُالبطاقةُدفعُرسومُإضافيةُإلىُ

المبيعاتُوالسلفاتُالنقديةُوأيُخدماتُإضافيةُقدُتقدمهاُدبيُفيرستُمنُحينُآلخرُحسبماُتقررهاُدبيُفيرستُمنُ
ُ ُالقيامُحينُآلخر. ُإخطارُخطيُمسبقُإلىُصاحبُالبطاقة ويجوزُلدبيُفيرستُمنُحينُآلخرُمنُخاللُتقديم

ُالشروطُواألحكامُ باإلضافةُبتغييرُقيمةُالرسومُأوُالمصاريفُمستحقةُالدفعُبواسطةُصاحبُالبطاقةُبموجبُهذه
بموجبُهذهُالشروطُواألحكام.ُقةُالبطاصاحبُإلىُالفترةُالزمنيةُالتيُتكونُفيهاُتلكُالرسومُمستحقةُالدفعُمنُقبلُ

ُوتسريُهذهُالتغييراتُمنُتاريخُالسريانُالذيُتحددهُدبيُفيرست.

ذاُتمُالسدادُبأيُعملةُُسدادهاتكونُجميعُالدفعاتُالتيُيتعينُعلىُصاحبُالبطاقة4-2ُُ بعملةُكشفُحسابُالبطاقة.ُوا 
ومصاريفُالعمولةُوالمصاريفُأوُالخسائرُأخري،ُفيدفعُصاحبُالبطاقةُإلىُدبيُفيرستُجميعُرسومُتغييرُالعملةُ

ويتمُقيدُأيُدفعةُُاألخرىُالتيُتتحملهاُأوُتتكبدهاُدبيُفرستُفيُسبيلُتحويلُهذهُالدفعةُإلىُعملةُكشفُالحساب.
يقدمهاُصاحبُالبطاقةُإلىُدبيُفيرستُبعملةُكشفُحسابُبطاقةُفيُحسابُالبطاقةُفقطُفيُتاريخُترحيلُاألموالُ

لىُحسابُالبطاقةُفيُدبي،ُأماُعندماُتكونُالدفعةُمقدمةُبأيُعملةُأخرىُخاللُعملةُكشفُمنُقبلُدبيُفيرستُإ



الحساب،ُفيتمُقيدُالدفعةُفيُالحسابُبعدُتاريخُتحويلُالدفعةُإلىُعملةُكشفُالحسابُأوُعندُاستالمُاألموالُذاتُ
ُالصلةُمنُقبلُدبيُفيرستُفيُدبيُثمُتخصصُإلىُحسابُالبطاقة.

ُلدبي4-3ُُ ُعلىُحسابُيحق ُقيده ُويتعين ُسليمة ُبصورة ُصاحبُالبطاقة ُتكبده ُعلىُدين ُيليُدلياًل ُما فيرستُاعتبار
ُالبطاقة:

أيُسندُمبيعاتُو/أوُسجلُمعاملةُو/أوُقسيمةُائتمانُو/أوُسندُصرفُنقدُو/أوُسندُرسمُآخرُيحملُالدمغةُأوُُ)أ(
ُكتملةُحسبُاألصول.النسخُاألخرُللمعلوماتُالمطبوعةُبحروفُبارزةُعلىُالبطاقةُوالم

ُباستخدامُالبطاقة،ُبماُفيُذلكُعلىُسبيلُالمثالُالُُ)ب( سجلُدبيُفيرستُللسلفاتُالنقديةُأوُأليُمعاملةُيتمُتنفيذها
ُالحصر،ُالمعامالتُالمنفذةُعبرُالبريدُأوُالهاتفُأوُاإلنترنت.

الكاملُفيُموعدُأقصاهُتاريخُاستحقاقُتكونُدفعةُالرصيدُالحاليُالمحددةُفيُكشفُالحسابُمستحقًاُوواجبُالدفعُب4-4ُ
الدفعة،ُوالُيتحملُصاحبُالبطاقةُرسمُتمويلُفيُحالةُاستالمُدبيُفيرستُلدفعةُالرصيدُالحاليُكاملةُفيُأوُقبلُ
ُصرفُالشيكُ ُبعد ُمستلمة ُالدفعة ُتعد ُشيك، ُطريق ُعن ُالدفعة ُالبطاقة ُصاحب ُقدم ذا ُوا  ُالدفعة. ُاستحقاق تاريخ

يداعهُفيُحسابُالبطاقة ُلدىُاستالمُالصرف.ُوا 

ُدفعة4-5ُُ ُأدنى ُدفع ُيجبُعليه ُالحالة ُهذه ُوفي ُبالكامل، ُالحالي ُالرصيد ُتسوية ُعدم ُاختيار ُالبطاقة ُلصاحب يجوز
كماُهيُمحددةُفيُكشفُالحسابُفيُأوُقبلُتاريخُاستحقاقُالدفعة.ُويتمُاحتسابُأدنىُدفعةُمستحقةُكماُُمستحقة

ُيلي:

منُالرصيدُالحاليُباإلضافةُُ%5الحدُاالئتماني،ُفإنُأدنىُدفعةُمستحقةُتساويُمبلغُإذاُلمُيتجاوزُالرصيدُالحاليُُ)أ(
درهمُإمارتيُأيهماُأكبرُ)ي شار611.11ُُإلىُأدنىُدفعةُمستحقةُغيرُمدفوعةُمنُكشفُالحسابُالسابقُأوُمبلغُ

ُإليهاُفيماُيليُباسمُ"أدنىُدفعةُمستحقة"(.

ُالحاليُالحدُاالئتماُ)ب( ُتجاوزُالرصيد ُبمبلغُيعادلُإذا ُاحتسابُأدنىُدفعةُمستحقة ُفيتم ُالحاليُُ%5ني، منُالرصيد
ُأيُكشفُ ُمن ُمدفوعة ُغير ُمستحقة ُإلىُأدنىُدفعة ُاالئتمانيُباإلضافة ُالحد ُعن ُالزيادة ُإجماليُمبلغ باإلضافة

ُحسابُسابق.

ُ.6المبينُفيُالملحقُُ،ُفإنُأدنىُدفعةُمستحقةُتكونُعلىُالنحوميسرةإذاُاستفادُصاحبُالبطاقةُمنُخطةُشراءُُ)ج(

ُدرهمُإماراتيُأيهماُأكبر.611ُأوُُ%5تكونُأدنىُدفعةُمستحقةُلجميعُبطاقاتُدبيُفيرستُباستثناءُالبطاقةُرويالُُ)د(

إذاُتجاوزُالرصيدُالحاليُفيُأيُوقتُالحدُاالئتماني،ُفسيتمُتحصيلُرسمُتجاوزُالحدُمنُصاحبُالبطاقة،ُحيث4-1ُُ
ُحسابُالبطاقة.ُيتمُقيدُرسمُتجاوزُالحدُعلى



ُإذاُلمُيتمُصرفُدفعةُالشيكُأليُسببُكان،ُفسيتمُتحصيلُرسمُردُالشيكُمنُحسابُصاحبُالبطاقة.4-7ُ

إذاُدفعُصاحبُالبطاقةُإلىُدبيُفيرستُبحلولُتاريخُاستحقاقُالدفعةُمبلغًاُأقلُمنُأدنىُمبلغُمستحقُأوُمساويُله4-8ُُ
الرصيدُالحاليُأوُإذاُلمُيدفعُأيُمبالغُمنُاألساس،ُفسيتمُاحتسابُرسمُتمويلُبموجبُُمنُأوُأكثرُمنهُلكنهُأقل

ُأيُ ُالحاليُمنُتاريخُآخرُكشفُحسابُحتىُقيد ُعلىُأساسُيوميُعلىُأنُيطبقُعلىُالرصيد ُالرسوم جدول
ُتمُ ذا ُوا  ُأقرب. ُلحسابُالبطاقةُأوُكشفُالحسابُالتاليُأيهما ُُسداددفعاتُسداد ُبعد ُفيما ُللمثالُدفعةُما بالنسبة

ُالحاليُ ُتمويلُإضافيُبموجبُجدولُالرسومُعلىُالرصيد ُاحتسابُرسم ُفسيتم ُحتىُكشفُالحسابُالتالي، أعاله
ُمخصومًاُمنهُالدفعةُالمقدمةُمنُتاريخُالسدادُحتىُتاريخُكشفُالحسابُالتالي.

ةُأوُالرصيدُالحاليُأيهماُأكثر،ُفإنُإذاُدفعُصاحبُالبطاقةُإلىُدبيُفيرستُأيُمبلغُيتجاوزُالحدُاالئتمانيُللبطاق4-9ُ
عادتهاُصاحبُالبطاقة.ُكماُتحتفظُدبيُفيرستُبحقهاُفيُ دبيُفيرستُتحتفظُبحقهاُفيُعدمُمعالجةُهذهُالدفعاتُوا 

التحققُمنُمثلُهذهُالحاالتُحسبماُتراهُمناسبًاُفيُمطالبةُصاحبُالبطاقةُببيانُسببُتقديمُهذهُالدفعاتُالزائدةُُو
ُنزاهةُهذاُالسبب.

ولُتاريخُاالستحقاقُالدفعة،ُيتمُقيدُرسمُتأخرُالسدادُعلىُحسابُلإذاُلمُيدفعُصاحبُالبطاقةُأدنىُدفعةُمستحقةُبح4-61ُ
ُالبطاقةُحسبماُتقررهُدبيُفيرستُمنُحينُآلخر.

ميعُالرسومُتقيدُجميعُالدفعاتُالخاصةُبمشترياتُالسلعُو/أوُالخدماتُوالسلفاتُالنقديةُالمنفذةُباستخدامُالبطاقةُوج4-66ُ
و/أوُاألتعابُالسنويةُو/أوُرسومُالمعاملةُو/أوُالرسومُاإلضافيةُو/أوُرسومُالتمويلُو/أوُرسمُتأخرُالسدادُو/أوُ
رسمُتجاوزُالحدُعلىُحسابُالبطاقةُبعملةُكشفُالحساب،ُوتدرجُفيُكشفُالحساب.ُويحقُلدبيُفيرستُمنُحينُ

ُالمطلقُتغييرُمعدلُأوُطريقُاحت سابُالرسومُو/أوُاألتعابُالسنويةُو/أوُرسومُالمعاملةُو/أوُآلخرُوفقُتقديرها
الرسومُاإلضافيةُو/أوُرسومُالتمويلُو/أوُأدنىُدفعةُمستحقةُو/أوُرسمُتأخرُالسدادُو/أوُرسمُتجاوزُالحد.ُويجوزُ

ُالتيُحُر ُمعُالمبالغُالقائمة ُتقررُخالفُذلكُأواًل ُلم رتُبهاُلدبيُفيرستُاستخدامُجميعُالدفعاتُواالعتماداتُما
ُفترةُزمنيةُأوُللحسابُالحاليُككلُحسبماُتراهُدبيُفيرستُمناسبًا.فواتيرُإلىُصاحبُالبطاقةُألطولُ

حصلُدبيُفيرستُرسمُخدمةُدونُالمساسُبحقوقُدبيُفيرستُفيُأيُوقتُفيُاتخاذُاإلجراءُالقانونيُالمناسب،ُتُ 4-62ُ
ُاقةُللسدادُالكاملُأوُالجزئيُللرصيدُالحالي.عنُأيُشيكاتُمرتجعةُغيرُمدفوعةُتمُسحبهاُبواسطةُصاحبُالبط

إذاُنازعُصاحبُالبطاقةُفيُمعاملةُثبتُبعدُذلكُقيامهُبها،ُفإنُدبيُفيرستُتحتفظُبحقهاُفيُتحصيلُرسمُمبلغ4-63ُُ
ُالتحققُمنُذلك.يلُوأيُرسومُومصاريفُإضافيةُتكبدتهاُدبيُفيرستُفيُسبيلُُوالمعاملةُمعُرسمُالتم

فيرستُللدفعاتُالمتأخرةُأوُالدفعاتُالجزئيةُأوُالشيكاتُأوُأوامرُاألموالُالمؤشرُعليهاُبالسدادُُالُيعدُقبولُدبي4-64ُ
بخصوصُعدمُتحصيلُالمبالغُالمستحقةُمنُُُالتامُأوُخالفُذلكُللحسابُالجاريُأوُأيُإمهالُتمنحهُدبيُفيرست



منُقبلهاُأوُتعدياًلُلهذهُالشروطُواألحكامُُصاحبُالبطاقةُعندُاستحقاقهاُبموجبُهذهُالشروطُواألحكامُبمثابةُتنازالًُ
ُالمبالغُ ُتحصيل ُأجل ُمن ُواألحكام ُالشروط ُبموجبُهذه ُحقوقها ُمن ُأي ُمباشرة ُمن ُلها ُمنعًا ُأو ُكان بأيُشكل

ُالمستحقةُبموجبها.

يوافقُصاحبُالبطاقةُصراحةُبموجبهُعلىُأنهُفيُحالةُاستحقاقُدبيُفيرستُأليُمبالغُمنهُفيُأيُوقتُبموجب4-65ُُ
حسابُالبطاقةُأوُفيُحالةُالتزامهُتجاهُدبيُفيرستُبخصوصُأيُحسابُمنُحساباتُدبيُفيرستُأوُأيُحسابُ
ُالحساباتُأوُ ُيخصُهذه ُفيما ُصاحبُالبطاقة ُقصر ُإذا ُأو ُكان ُشكٍل ُبأي ُذلك ُغير ُأو ُجاريًا ُكان ُسواًء آخر

الرصيدُالحاليُلحسابُُكلأيُتسهيالتُأخرىُممنوحةُمنُقبلُدبيُفيرستُإلىُصاحبُالبطاقة،ُفإنُبخصوصُ
ُمنُهذهُالشروطُواألحكام.8ُ-8صاحبُالبطاقةُيصيرُمستحقًاُوواجبُالدفعُفورًا،ُوتطبقُأحكامُالبندُ

ُتستمرُفي4-61ُُ ُفإنها ُالشروطُواألحكام، ُالممنوحةُبموجبُهذه بغضُالنظرُعنُممارسةُدبيُفيرستُأليُمنُحقوقها
ُبال ُالسداد ُورسوم ُالتمويل ُورسوم ُالفائدة ُتحصيل ُالبنود ُفي ُالمحددة ُالشروط3ُُ-5و9ُ-4و1ُ-4نسب ُهذه من

ُوفيُحالةُ ُمنُحقوقها. ُدبيُفيرستُألٍي ُممارسة ُبعد ُتكونُمستحقةُوغيرُمدفوعة ُنقدية ُعلىُأيُمبالغ واألحكام
ُالتمويلُ ُورسوم ُالفائدة ُفإن ُإلىُدبيُفيرست، ُمالي ُأيُمبلغ ُقضائيُيقضيُبدفع حصولُدبيُفيرستُعلىُحكم

ُادُتطبقُعلىُهذاُالمبلغُالمحكومُبوجوبُدفعهُإلىُدبيُفيرستُحتىُالسدادُالتامُهذاُالمبلغ.ورسومُتأخرُالسد

ُالمطلق،ُأنُتطالبُالمتقدمُبطلبُالحصولُعلىُبطاقةُكشرطُمسبقُالعتمادُأي4-67ُُُ يجوزُلدبيُفيرستُوفقُتقديرها
شيكُغيرُمؤرخُوكمبيالةُبأيُمبلغُتطلبهُدبيُفيرست.ُويجوزُلدبيُفيرستُفيُإيداعُطلبُللحصولُعلىُبطاقة،ُ

شيكُغيرُمؤرخُو/أوُكمبيالةُلصالحُدبيُفيرستُبالمبلغُالذيُتطلبهُحتىُبإيداعُأيُوقتُمطالبةُصاحبُالبطاقةُ
خولُصاحبُويإذاُلمُتطالبُدبيُفيرستُبمثلُهذاُالشيكُأوُالكمبيالةُوقتُإصدارُالبطاقةُإلىُصاحبُالبطاقة.ُ

البطاقةُدبيُفيرستُبتأريخُالشيكُالمذكورُوتقديمهُللدفعُفيُتاريخهُمقابلُأيُمبلغُمستحقُلدبيُفيرست.ُويجوزُ
ُاعتبارُأيُشيكُمستلمًاُمنُقبلُدبيُفيرستُلدىُقيدهُلصالحُحسابُالبطاقة.

التحققُالالزمُبموجبُمعالجةُدبيُت قيدُالشيكاتُالمودعةُفيُصندوقُإيداعُالشيكاتُلحسابُالبطاقةُفقطُبعدُإجراء4-68ُُ
فيرست.ُوعالوةُعلىُذلك،ُيقبلُالشيكُالمودعُللتحصيلُفقطُوالُتكونُاإليراداتُمتاحةُحتىُتحصيلُالشيكُوصرفه.ُ

ُويجوزُاعتبارُأيُإيداعُمستلمًاُبالفعلُمنُقبلُدبيُفيرستُلدىُقيدُمبلغُالشيكُالمذكورُفيُحسابُالبطاقة.

صرافُالفواتيرُ/ُماكينةُاليجوزُلصاحبُالبطاقةُاختيارُإجراءُالسدادُعنُطريقُإيداعُالشيكاتُفيُأيُمركزُسداد4-69ُُ
ُعنُأيُاآل ُوالُتتحملُدبيُفيرستُأدنىُمسؤولية ُمنُقبلُدبيُفيرست. ليُو/أوُصندوقُإيداعُالشيكاتُالمحدد

ليُو/أوُصندوقُإيداعُالشيكات.ُوتقيدُاآلصرافُالفواتيرُ/ُماكينةُالخسارةُأوُتأخيرُناتجُعنُاستخدامُمركزُسدادُ
حسابُالبطاقةُُفيو/أوُصندوقُإيداعُالشيكاتُمركزُسدادُالفواتيرُ/ُماكينةُالصرافُاآلليُالشيكاتُالمودعةُفيُ

والُيتعدىُأيُكشفُُفقطُبعدُتحققُدبيُفيرستُمنُذلكُ)ويكونُذلكُالتحققُملزمًاُوقطعيًاُضدُصاحبُالبطاقة(



ُلدبيُفيرستُفيماُحسابُصادرُبخص وصُإيداعُماُكونهُيمثلُماُيدعيُصاحبُالبطاقةُإيداعه،ُوالُيكونُملزمًا
ُيخصُصحته.

ُملزمة4-21ُُ ُالبطاقة ُباستخدام ُمنفذة ُمعاملة ُبأي ُالخاصة ُفيرست ُدبي ُسجالت ُتكون ُأن ُعلى ُالبطاقة ُصاحب يوافق
ُوقطعيةُلصاحبُالبطاقةُلجميعُاألغراض.

ُحويلُاألموالُمنُحسابُبطاقةُإلىُآخرُفيُإطارُتسويةُمستحقاتُحسابُالبطاقة.الُيجوزُلصاحبُالبطاقةُت4-26ُ
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نقديةُبالمبلغُالذيُتوافقُعليهُدبيُفيرستُمنُحينُآلخرُوفقُتقديرهاُُس ل فاتيجوزُلصاحبُالبطاقةُالحصولُعلى5-6ُُ
ُالمطلقُبواسطةُماُيلي:

بالجهةُالحاكمةُلبطاقةُاالئتمانُالمعنيةُ)مثل:ُفيزاُأوُماسترُكارد(ُالتيُتقدمُهذاُتقديمُالبطاقةُأليُمؤسسةُعضوُُ)أ(
ُالتسهيلُمعُإثباتُهويتهاُوتوقيعُسندُالمعاملةُالالزم.

الستخدامُماكينةُالصرافُاآلليُ)وفيُهذهُالحالةُُاتفاقيةاستخدامُالبطاقةُفيُأيُبنكُأوُمؤسسةُيربطهاُبدبيُفيرستُُ)ب(
ويعدُاستخدامُالبطاقةُمنُقبلُصاحبُُفةُلحدُسحبُإضافيُيوميُمنُماكينةُالصرافُاآللي(.يخضعُمبلغُكلُسل

البطاقةُللحصولُعلىُسلفةُنقديةُبمثابةُموافقةُمنُصاحبُالبطاقةُعلىُدفعُفائدةُعلىُكلُسلفةُنقديةُباإلضافةُ
ُ.3-5و2ُُ-5إلىُرسمُالسلفةُالنقديةُعلىُالنحوُالمبينُفيُالبنودُ

يفرضُرسمُتمويلُالسلفةُالنقديةُعلىُكلُسلفةُنقديةُمنُتاريخُالسلفةُالنقديةُحتىُالسدادُأوُكشفُالحسابُأيهما5-2ُُ
قبلُكشفُالحسابُالتالي،ُيفرضُمبلغُإضافيُُالصرفأقربُبالسعرُالحاليُوفقًاُلجدولُالرسوم.ُوفيُحالةُإجراءُ
ُم ُبموجبُجدولُالرسومُمنُتاريخُلرسمُتمويلُالسلفةُالنقديةُعلىُالسلفةُالنقديةُمخصومًا نهُالدفعةُالمقدمةُشهريًا

ُالدفعُحتىُتاريخُكشفُالحسابُالتالي.

يقيدُرسمُالسلفةُالنقديةُبموجبُجدولُالرسومُعلىُحسابُالبطاقةُلكلُسلفةُنقدية.ُويجوزُلدبيُفيرستُمنُحين5-3ُُ
الدفعُمنُقبلُصاحبُالبطاقةُإلىُدبيُفيرستُآلخرُتغييرُمبلغُرسمُالسلفةُالنقديةُورسمُتمويلُالسلفةُالنقديةُواجبُ

خطارُصاحبُالبطاقةُبذلكُالتغييرُمنُخاللُجدولُالرسومُو/أوُأيُشكلُمنُأشكالُالمراسالتُالتيُتقررهاُدبيُ وا 
ُفيرستُمنُحينُآلخر.ُويسريُهذاُالتغييرُمنُتاريخُالسريانُالذيُتقررهُدبيُفيرست.
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ُإلىُالشخصُالذيُيسميهُصاحبُالبطاقةُوتعتمده1-6ُُ ُالمطلقُإصدارُبطاقةُتكميلية يجوزُلدبيُفيرستُوفقُتقديرها
ُلتلكُالشروطُواألحكامُالتيُتراهاُدبيُفيرستُالزمة.دبيُفيرست.ُويخضعُإصدارُالبطاقةُ)البطاقات(ُ



إجراءُماُيلزمُمنُُطاقةُتسريُمعُعلىُصاحبُالبطاقةُالتكميليةاألحكامُالساريةُهناُعلىُصاحبُالبُوجميعُالشروط1-2ُُ
)أيُمعُالتغييراتُالالزمةُعلىُصاحبُالبطاقةُالتكميلية،ُومنُأجلُذلكُالغرضُتقرأُوتفسرُالمصطلحاتُ.ُتعديل

التوالي(.ُلبطاقةُالتكميلية"ُعلىُ"صاحبُالبطاقة"ُو"البطاقة"ُباستبدالهاُبالمصطلحاتُ"صاحبُالبطاقةُالتكميلية"ُو"ا
ويكونُكلُصاحبُبطاقةُتكميليةُمسؤواًلُبالتكافلُوالتضامنُمعُصاحبُالبطاقةُالرئيسيةُعلىُالنحوُالمبينُفيُهذهُ
ُعنُ ُبالتكافلُوالتضامنُالمسؤولية ُالرئيسية ُوصاحبُالبطاقة ُالتكميلية ُويتحملُصاحبُالبطاقة الشروطُواألحكام.

ُالن ُوالسلفات ُوالخدمات ُالسلع ُوجميع ُباستخدامُالتكاليف ُالناشئة ُالمعامالت ُوجميع ُعليها ُالحصول ُيتم ُالتي قدية
البطاقةُباإلضافةُإلىُالبطاقةُالتكميليةُ)البطاقاتُالتكميلية(.ُويجوزُلدبيُفيرستُوفقُتقديرهاُالمطلقُإقامةُدعوىُ

اقةُالتكميليةُأوُقضائيةُأوُمباشرةُإجراءاتُقانونيةُبموجبُهذاُالتقسيمُضدُصاحبُالبطاقةُالرئيسيةُأوُصاحبُالبط
ُكليهماُمعًا.

لنُتتأثرُتعهداتُومسؤولياتُوالتزاماتُصاحبُالبطاقةُالرئيسيةُوصاحبُالبطاقةُالتكميليةُبأيُشكلُكانُبأيُنزاع1-3ُُ
أوُدعوىُمقابلةُأوُحقُمقاصةُقدُيباشرهُصاحبُالبطاقةُالرئيسيةُوصاحبُالبطاقةُالتكميليةُضدُبعضهاُالبعض.ُ

ضافةُلماُسبق،ُومنُ خاللُتعهدُمستقل،ُيتحملُصاحبُالبطاقةُالرئيسيةُالمسؤوليةُالكاملةُأمامُدبيُفيرستُعنُوا 
جميعُالرسومُوااللتزاماتُاألخرىُالمتكبدةُبواسطةُصاحبُالبطاقةُالرئيسيةُوصاحبُالبطاقةُالتكميليةُبغضُالنظرُ

بُالبطاقةُالرئيسيةُدبيُفيرستُويعوضُصاحأوُعدمُأهليةُقانونيةُلصاحبُالبطاقةُالتكميلية.ُُقانونيُعنُأيُعجز
ُأوُتتكبدهاُدبيُ ُكانتُقانونيةُأوُغيرُذلكُتتحملها ضدُأيُخسارةُأوُضررُأوُالتزامُأوُتكاليفُومصاريفُسواًء

ُفيرستُجراءُمخالفةُصاحبُالبطاقةُالتكميليةُلهذهُالشروطُواألحكام.

بُالبطاقةُالتكميلية.ُوالُيسمحُصاحبُالبطاقةُيشملُالحدُاالئتمانيُالمحددُلصاحبُالبطاقةُالحدُاالئتمانيُلصاح1-4ُ
ُالحدُ ُالمعنية ُبطاقاتهم ُخالل ُمن ُأو ُبموجب ُالمتكبدة ُالرسوم ُإجمالي ُبتجاوز ُالتكميلية ُالبطاقة ُوصاحب الرئيسة
ُاإلنفاقُ ُفإنُذلكُيمثلُحد ُائتمانيُمحدد، ُبحد ُالتكميلية ُوفيُحالةُتخصيصُصاحبُالبطاقة االئتمانيُالمذكور.

ُدبيُاألقصىُللبطاق ُتجاه ُالتام ُالرئيسةُمنُالتزامه ُفإنُذلكُالُيحلُصاحبُالبطاقة ُوبالرغمُمنُذلك، ُالتكميلية. ة
ُفيرستُعنُجميعُالديونُالتيُيتكبدهاُصاحبُالبطاقةُالتكميلية.

صاحبُُةيانتهاءُاستخدامُالبطاقةُالرئيسيةُأوُاتفاقليةُعلىُسريانُالبطاقةُالرئيسية.ُعندُيعتمدُسريانُالبطاقةُالتكمي1-5ُ
)مهماُكانتُاألسباب(،ُيتمُإنهاءُالبطاقةُ)البطاقات(ُالتكميليةُالصادرةُبموجبه.ُأماُالبطاقةُالرئيسيةُمعُدبيُفيرستُ

ُفينهيُالبطاقةُ ُكانتُاألسباب(، إنهاءُالبطاقةُالتكميليةُأوُاتفاقيةُصاحبُالبطاقةُالتكميليةُمعُدبيُفيرستُ)مهما
ُالبطاقةُالرئيسةُأوُاتفاقيةُصاحبُالبطاقةُالرئيسيةُمعُدبيُفيرست.ُالتكميليةُواتفاقيتهاُفقطُوالُينهي

علىُُالقبيلُهذاُمنمعاملةُأيُطلبُُتتمُ،إذاُطلبُصاحبُالبطاقةُالرئيسيةُأقصىُحدُائتمانيُفيُالبطاقةُالتكميلية1-1ُ
ذاُماُُوُ،أنهُتفضيلُفقط فإنُصاحبُالبطاقةُُُ-أليُسببُمنُاألسبابُُ–ُتجاوزُصاحبُالبطاقةُالتكميليةُهذاُالحدا 

ُالرئيسيةُيظلُمسؤواًلُعنُاإلنفاقُاإلضافيُبأقصىُقدرُيتيحهُالرصيدُالقائم.



ُالبطاقة1-7ُُ ُإلىُصاحب ُالمعلوماتُاإلضافية ُأو ُالرئيسية ُالبطاقة ُحسابُصاحب ُعن ُفيرستُاإلفصاح ُلدبي يجوز
ُخطيةُمسبقةُمنُصاحبُالبطاقةُالرئيسية.ُ)البطاقات(ُالتكميليةُمنُخاللُالحصولُعلىُموافقة
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ُتعريف7-6ُُ ُرقم ُاختيار ُالبطاقة ُلصاحب ُيجوز ُأو ُالبطاقة ُلصاحب ُتعريفُشخصي ُرقم ُفيرستُإصدار ُلدبي يجوز
صوتيُالتفاعليُالستخدامُشخصيُعبرُالرسائلُالقصيرةُمنُخاللُاالتصالُالهاتفيُبمركزُاالتصاالتُو/أوُالردُال

ُأيُماكينةُصرافُآليُأوُمنفذُبيعُيقبلُالبطاقة.

ُيوافقُصاحبُالبطاقةُعلىُجوازُإرسالُرقمُالتعريفُالشخصيُلهُبالبريدُعلىُمسؤوليتهُالشخصية.7-2ُ

ُالتعري7-3ُ ُرقم ُباستخدام ُالمنفذة ُالمعامالت ُجميع ُعن ُفيرست ُدبي ُأمام ُالمسؤولية ُكامل ُالبطاقة ُصاحب فُيتحمل
ُالشخصيُسواًءُكانتُبمعرفةُصاحبُالبطاقةُأمُال.

يتخذُصاحبُالبطاقةُجميعُالتدابيرُالمعقولةُلمنعُفقدُالبطاقةُأوُسرقتها،ُوالُيفصحُعنُرقمُالتعريفُالشخصيُألي7-4ُُ
ُطرف.

7-5ُُ ُأيُطرفُآخر، ُإلى ُالتعريفُالشخصي ُرقم ُعن ُاإلفصاح ُأو ُعليها ُاالستيالء ُأو ُالبطاقة ُضياع ُحالة يبلغُفي
صاحبُالبطاقةُدبيُفيرستُوشرطةُالبلدُالتيُوقعتُفيهاُالحادثةُفورًاُعنُتلكُالخسارةُأوُالسرقةُأوُاإلفصاحُمعُ

ُذكرُتفاصيلُالبطاقة.

لكاملُالمسؤوليةُعنُأيُاستخدامُللبطاقةُمنُقبلُأيُشخصُدونُكانُذلكُُمتحمالًُيتحملُصاحبُالبطاقةُويظل7-1ُُ
ُغضُالنظرُعنُسماحُأوُعدماُسماحُصاحبُالبطاقةُلهُبالقيامُبذلك.بمعرفةُصاحبُالبطاقةُأمُالُوب

ُتعريفُشخصي7-7ُُ ُأوُرقم ُأوُالمسروقة ُالمفقودة ُالمطلقُإصدارُبطاقةُبديلةُللبطاقة يحقُلدبيُفيرستُوفقُتقديرها
ُجديدُوفقًاُلهذهُالشروطُواألحكامُأوُلتلكُالشروطُواألحكامُالتيُتراهاُدبيُفيرستُمناسبة.

ُنصفينُإلىُوفي7-8ُُ ُبعدُقطعها ُفإنهُيتعينُعليهُإعادتها ُأوُالمسروقة، حالةُاستردادُصاحبُالبطاقةُللبطاقةُالمفقودة
ُالتعريفُالشخصيُبعدُإبالغُدبيُفيرستُعنُ ُدونُاستخدامها.ُوالُيستخدمُصاحبُالبطاقةُرقم دبيُفيرستُفورًا

ُاإلفصاحُعنه.

المصرفُيقررهاُُالتيحدودُمسؤوليةُصاحبُالبطاقةُلُيفُالشخصجميعُالمعامالتُالقائمةُعلىُرقمُالتعريُتخضع7-9ُ
ُ ُالبطاقة. ُاستخدام ُوتفعيل ُبها ُااللتزام ُفيرست ُدبي ُيلزم ُوالتي ُالحكومة ُأو ُوأرقامُالمركزي ُالبطاقات ُجميع وتظل

ُالتعريفُالشخصيُملكُدبيُفيرست.
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نهاءُاستخدامُجميعُالبطاقاتُيجوزُلصاحبُالبطاقةُفيُأيُوقتُإخطارُدبيُفيرس8-6ُ تُبنيتهُإغالقُحسابُالبطاقةُوا 
عادةُجميعُالبطاقاتُبعدُقطعهاُنصفينُإلىُدبيُفيرست.ُوسيتمُإغالقُحسابُالبطاقةُبعدُ بتقديمُإخطارُخطيُوا 

ُاستالمُدبيُفيرستُلجميعُالبطاقاتُمقطوعةُنصفينُباإلضافةُإلىُالسدادُالتامُللرصيدُالقائمُفيُحسابُالبطاقة.

يجوزُلصاحبُالبطاقةُالرئيسيةُأوُأيُصاحبُبطاقةُتكميليةُفيُأيُوقتُقبل/خاللُإنهاءُالبطاقةُالرئيسيةُإنهاء8-2ُُ
عادةُالبطاقةُالتكميليةُمقطوعةُنصفينُ استخدامُالبطاقةُالتكميليةُعنُطريقُتقدمُإخطارُخطيُإلىُدبيُفيرستُوا 

طاقة،ُبماُفيُذلكُصاحبُالبطاقةُالتكميليةُالذيُيستخدمُإلىُدبيُفيرست.ُوفيُهذهُالحالة،ُيكونُجميعُأصحابُالب
البطاقةُالتيُتمُإنهائها،ُويظلواُمسؤولينُبالتكافلُوالتضامنُأمامُدبيُفيرستُعنُالرصيدُالقائمُفيُحسابُالبطاقةُ

سؤوليةُبموجبُهذهُالشروطُواألحكامُباستثناءُعدمُتحملُعضوُالبطاقةُالتكميليةُالذيُتمُإلغاءُاستخدامُبطاقتهُالم
عنُالرسومُوااللتزاماتُاألخرىُالتيُيتكبدهاُصاحبُالبطاقةُالرئيسيةُوأيُأصحابُبطاقاتُتكميليةُأخرىُ)إنُوجد(ُ

ُبعدُاستالمُدبيُفيرستُللبطاقةُالتكميليةُالمقطوعةُنصفين.

إخطارُمسبقُيجوزُلدبيُفيرستُفيُأيُوقتُاستدعاءُجميعُأوُأيُبطاقةُ)بطاقات(ُمنُخاللُتقديمُأوُعدمُتقديم8-3ُُ
إلىُصاحبُالبطاقة.ُويلزمُصاحبُالبطاقةُفورُهذاُاالستدعاءُإعادةُهذهُالبطاقةُ)البطاقات(ُمقطوعةُنصفينُإلىُ

ُدبيُفيرستُوسدادُكاملُالرصيدُالقائمُفيُحسابُالبطاقةُإلىُدبيُفيرست.

لبطاقةُأوُعندُعدمُمعرفةُتنهيُدبيُفيرستُاستخدامُالبطاقةُدونُإخطارُعندُوفاةُأوُإفالسُأوُإعسارُصاحبُا8-4ُ
دبيُفيرستُبمكانُتواجدُصاحبُالبطاقةُجراءُأيُحادثُالُينسبُإلىُدبيُفيرست.ُوفيُحالةُوفاةُأوُإفالسُأوُ
ُالبطاقةُ ُاستخدام ُعن ُفورًا ُيتوقف ُالتكميلية ُ)البطاقات( ُالبطاقة ُ)أصحاب( ُصاحب ُفإن ُالبطاقة، ُصاحب إعسار

ُ)البطاقات(ُويعيدهاُإلىُدبيُفيرست.

ُاستخدام8-5ُُ ُبواسطة ُتكبده ُجرى ُقائم ُأيُمبلغ ُمع ُصاحبُالبطاقة ُفيُحسابُبطاقة ُالحالي ُالرصيد ُإجمالي يصير
ُهذهُ ُإنهاء ُفيرستُعند ُدبي ُإلى ُوالسداد ُالدفع ُمستحق ُصاحبُالبطاقة ُعلىُحسابُبطاقة ُقيده ُيتم ُولم البطاقة

عندُوفاةُأوُإفالسُأوُإعسارُصاحبُُالشروطُواألحكامُسواًءُكانُذلكُبواسطةُدبيُفيرستُأوُصاحبُالبطاقةُأو
البطاقةُأوُ)وفقُتقديرُدبيُفيرستُالمطلق(ُإذاُأخلُصاحبُالبطاقةُبهذهُالشروطُواألحكام.ُيتحملُصاحبُالبطاقةُ
و/أوُتركتهُالمسؤوليةُعنُتسويةُاألرصدةُالقائمةُفيُحسابُالبطاقة،ُويعوضُدبيُفيرستُعنُجميعُالتكاليفُ)بماُ

ُونية(ُوالمصاريفُالمتكبدةُفيُسبيلُاستردادُهذهُاألرصدةُالقائمة.فيُذلكُاألتعابُالقان

ةُعنُإعادةُرسمُالعضويةُالسنويةُأوُأيُجزءُمنهُفيُحالةُإنهاءُحسابُالبطاقةُأوُيالُتتحملُدبيُفيرستُالمسؤول8-1ُ
ُإنهاءُاستخدامُكلُالبطاقةُ)البطاقات(.



بُصاحبُالبطاقة،ُيصيرُالرصيدُالقائمُفيُحسابُبطاقةُبغضُالنظرُعنُتواريخُاالستحقاقُالمحددُفيُكشفُحسا8-7ُ
ُصاحبُالبطاقةُمستحقُوواجبُالدفعُعندُوقوعُماُيلي:

منُهذهُالشروطُواألحكام،3ُُ-63ز5ُ-8و4ُ-8و3ُ-8و2ُ-8و6ُ-8و4ُ-2إنهاءُاستخدامُالبطاقةُبموجبُالبنودُُ)أ(
ُأو

ُمنُهذهُالشروطُواألحكام.66ُ-65و6ُ-8و3ُ-2ُإنهاءُاستخدامُالبطاقةُبواسطةُصاحبُالبطاقةُبموجبُالبنودُ)ب(

لدىُإنهاءُالبطاقةُكماُذكرُأعاله،ُتصيرُجميعُالرسومُورسومُالتمويلُوجميعُرسومُالتأخرُفيُالسدادُورسومُتجاوز8-8ُُ
ُعلىُ ُفيرستُصراحة ُودبي ُالبطاقة ُصاحب ُمن ُكل ُويوافق ُفيرست. ُدبي ُإلى ُفورًا ُالسداد ُوواجبة ُمستحقة الحد

ُسريان ُالبطاقةُُاستمرار ُاستخدام ُإنهاء ُبغضُالنظرُعن ُونفاذها ُالشروطُواألحكام ُفيُهذه ُالواردة ُاألحكام جميع
بموجبُمددُهذهُالشروطُواألحكام.ُوتصيرُجميعُاألموالُاإلضافيةُالمقيدةُلحسابُبطاقةُصاحبُالبطاقةُبعدُإنهاءُ

ُإلىُحس ُدخولها ُفور ُالسداد ُوواجبة ُمستحقة ُالذكر ُسالفة ُالبطاقة ُتصيرُاستخدام ُكما ُصاحبُالبطاقة، ابُبطاقة
ُجميعُالرسومُورسومُالتمويلُورسمُتأخرُالسدادُورسمُتجاوزُالحدُمستحقةُوواجبةُالسدادُفورًا.

ُفي8-9ُُ ُتحتفظُدبيُفيرستُبحقها فيُحالةُامتالكُدبيُفيرستُأليُضمانُبصفتهُضمانةُإضافيةُإلصدارُالبطاقة،
عادتهاُإليهاُسواًءُكانُذلكُاإللغاءُبواسطةُصاحبُُاالحتفاظُبهذاُالضمانُوفقُتقديرهاُالمطلق بعدُإلغاءُالبطاقةُوا 

ُالبطاقةُأوُدبيُفيرستُأوُبعدُإنهاءُهذهُاالتفاقيةُأليُسببُكان.

صاحبُالبطاقةُالدفعةُالمستحقةُوالمطلوبةُبموجبُمددُهذهُالشروطُُيسدد،ُإذاُلم8ُ-8بغضُالنظرُعنُأحكامُالبند8-61ُُ
فيرستُاتخاذُاإلجراءاتُالقانونيةُالالزمةُبخصوصُأيُضمانُيقعُفيُحوزتها،ُبماُفيُذلكُواألحكام،ُفيحقُلدبيُ

ُتخصيصُهذاُالضمانُباسمُدبيُفيرستُومقاصةُأيُدفعاتُقائمةُمعُالضمانُالمذكورُأوُتسييلُالضمانُالمذكور.
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ُأوُضُر9-6ُ ُكانُيتحملهُأوُيتكبدهُصاحبُالبطاقةُبسببُالُتتحملُدبيُفيرستُأدنىُمسؤوليةُعنُأيُخسارة رُمهما
رفضُدبيُفيرستُأوُأيُتاجرُأوُأيُبنكُآخرُأوُأيُمؤسسةُماليةُأوُماكينةُصرافُآليُأوُأيُطرفُآخرُإجراءُ
معاملةُماُأوُقبولُالبطاقةُأوُرقمهاُأوُرقمُالتعريفُالشخصيُأوُتقديمُالسلفاتُالنقديةُفيُحدودُالحدُاالئتمانيُأوُ

ُالمطلق.الرفضُ

ُالمعنية9-2ُُ ُاالئتمان ُلبطاقة ُالحاكمة ُبالجهة ُمؤسسةُعضو ُأو ُعنُرفضُأيُتاجر الُتتحملُدبيُفيرستُالمسؤولية
)مثل:ُفيزاُأوُماسترُكاردُإنترناشونال(ُاستضافةُأوُقبولُالبطاقةُأوُعنُأيُعيبُأوُخللُفيُالسلعُأوُالخدماتُ

ماُينطبقُعنُأيُمخالفةُأوُعدمُتنفيذُأحدُالتجارُلمعامالتُالمقدمةُإلىُصاحبُالبطاقةُمنُقبلُأيُتاجرُأوُعند
ُالبطاقة.



فيُحالةُأيُنزاعُبينُصاحبُالبطاقةُوأيُتاجرُأوُأيُبنكُأوُمؤسسةُماليةُأوُأيُشخصُآخر،ُالُتتأثرُمسؤولية9-3ُُ
ُالنزاعُأوُأيُدعوىُمقابلةُأوُحقُمق ُدبيُفيرستُبأيُشكلُمنُاألشكالُجراءُهذا اصةُقدُصاحبُالبطاقةُتجاه

ُيباشرهُصاحبُالبطاقةُتجاهُهذاُالتاجرُأوُالبنكُأوُتلكُالمؤسسةُالماليةُأوُهذاُالشخص.

تقيدُدبيُفيرستُلحسابُالبطاقةُمبلغُأيُاعتمادُماليُفقطُعندُاستالمُقسيمةُاالئتمانُالصادرةُبصورةُصحيحةُمن9-4ُُ
ُمؤسسةُالتاجر.

شكالُتجاهُصاحبُالبطاقةُعنُأيُخسارةُأوُضررُمهماُكانُالُتتحملُدبيُفيرستُالمسؤوليةُبأيُشكلُمنُاأل9-5ُ
نوعهُينشأُعنُأوُينتجُبسببُاستخدامُالبطاقةُأوُإجراءُمعاملةُأوُخللُأوُعطلُأوُعيبُفيُأيُماكينةُصرافُآليُ
أوُماكينةُأخرىُأوُنظامُاتصاالتُأوُتسهيالتُأوُنظامُمعالجةُبياناتُأوُرابطُبثُأوُأيُنزاعُصناعيُأوُنزاعُ

ُأوُأيُسببُأوُشيءُيقعُخارجُسيطرةُدبيُفيرستُأوُخالفه.آخرُ

ُانقضاء9-1ُُ ُبهُصاحبُالبطاقةُبعد ُمنُتاريخُكشف31ُُالُتتحملُدبيُفيرستُالمسؤوليةُعنُأيُنزاعُيخطرها يومًا
ُالحسابُالمعني.
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تقبلُدبيُفيرستُوتؤكدُالتعاملُمعُجميعُالمعلوماتُالمستلمةُمنُعضوُالبطاقة،ُبماُفيُذلكُالمعلوماتُالمتعلقة61-6ُُ
ُ ُمعلوماتُسرية. ُالبطاقةُوالمعامالتُعلىُأنها ُالكشفُعنُأيُمعلوماتُماليةُتخصُبحسابُ)حسابات( ولنُيتم

ُصاحبُالبطاقة.صاحبُالبطاقةُإلىُأيُشخصُأوُجهةُأوُأعمالُدونُموافقةُخطيةُمنُ

بالرغمُمنُذلك،ُيفوضُصاحبُالبطاقةُويسمحُبشكلُنهائيُلدبيُفيرستُحسبماُتراهُمناسبًاُوبدونُأيُموافقةُخطية61-2ُُ
ُالتيُتخصُصاحبُالبطاقةُ ُالمعلوماتُالمالية، ُفيُذلك ُبما ُتلكُالمعلومات، ُوتقديم ُاإلفصاحُعن ُأيُنوع، من

ُالمثالُالُال ُفيُذلكُعلىُسبيل ُبما ُحسابُوشؤونه، ُإلىُحصر، ُالشروطُواألحكام، ُبموجبُهذه صاحبُالبطاقة
ُأوُ ُأوُوكالئها ُإليهم ُالمتنازل ُأو ُفروعها ُأو ُالزميلة ُأوُشركاتها ُالفرعية ُلدبيُفيرستُأوُشركاتها الشركاتُالتابعة
ُالبطاقاتُ ُأصحاب ُالزامات ُتنفيذ ُمن ُفيرست ُدبي ُتمكين ُأجل ُمن ُفيرست ُدبي ُمن ُالمفوضين األطرافُاألخرى

ُويخولُبمُو ُيفوضُصاحبُالبطاقة ُكما ُوخارجها. ُالمتحدة ُداخلُاإلماراتُالعربية ُالشروطُواألحكامُسواًء جبُهذه
دبيُفيرستُبشكلُنهائيُباإلفصاحُعنُهذهُالمعلوماتُوتقديمهاُدونُأيُموافقةُمسبقةُفيُحالةُوجودُأيُإجراءاتُ

طرفُثالثُضدُصاحبُالبطاقةُفيماُيخصُقانونيةُمقامةُمنُقبلُدبيُفيرستُضدُصاحبُالبطاقةُأوُمنُقبلُأيُ
حسابُ)حسابات(ُصاحبُبطاقةُصاحبُالبطاقةُأوُالمعلوماتُالجاريةُمعُدبيُفيرستُأوُفيُحالةُأيُإجراءاتُ
ُأوُ ُالبطاقة ُصاحب ُبطاقة ُ)حسابات( ُيخصُحساب ُفيما ُفيرست ُدبي ُثالثُضد ُطرف ُقبل ُمن ُمقامة قضائية

بُالبطاقةُويخولُبشكلُنهائيُدبيُفيرستُباإلفصاحُعنُوتقديمُويفوضُصاحالمعامالتُالجاريةُمعُدبيُفيرست.ُ
هذهُالمعلوماتُدونُأيُموافقةُمسبقةُعندماُتطلبُأحدُالمحاكمُأوُالهيئاتُالحكوميةُأوُالرسميةُاألخرى،ُبماُفيُ



ُبصُو ُقرارُصادر ُأليُقانونيُأو ُوفقًا ُأو ُبموجبُأيُإجراءاتُقضائية ُمالية رةُذلكُمكتبُالمعلوماتُاالئتمانية،
ُدونُ ُأعاله ُالحاالتُالمذكورة ُالمعلوماتُفي ُهذه ُبنشر ُويخولُصاحبُالبطاقة ُالسلطات. ُهذه ُقبل ُمن صحيحة

ُالحاجةُإلىُموافقةُأوُاعتمادُأوُإخطارُمسبقُمنُأيُنوع.

يحقُلدبيُفيرستُالتحققُمنُالوضعُاالئتمانيُلمقدمُطلبُالحصولُعلىُالبطاقةُو/أوُصاحبُالبطاقةُمهماُكانت61-3ُُ
والُيلزمُأنُتكونُهذهُالظروفُمتعلقةُبهذهُالشروطُواألحكامُأوُناشئةُروفُدونُالرجوعُإلىُصاحبُالبطاقة.ُالظ

عنهاُبماُفيُذلكُعلىُسبيلُالمثالُالُالحصر،ُعدمُقبولُالبطاقةُأليُسببُكانُمنُقبلُأيُتاجرُأوُشخصُأوُ
البطاقةُمنُقبلُأيُماكينةُصرافُآليُأوُُجهةُأوُبنكُأوُمؤسسةُعضوُفيُفيزاُ/ُماستركاردُإنترناشونالُأوُرفض

عدمُالتجديدُأوُتقييدُأوُإلغاءُالحدودُاالئتمانيةُأوُالتسهيالتُأوُإدراجُرقمُهذهُالبطاقةُأوُصاحبُالبطاقةُفيُأيُ
قائمةُإلغاءُأوُعدمُاستالمُصاحبُالبطاقةُلكشفُالحسابُفيُالوقتُالذيُيحددهُفيُنموذجُالطلبُالمعنيُالمحررُ

تزامنُمعُهذهُالشروطُواألحكامُأوُبموجبُأيُظروفُيلزمُدبيُفيرستُعندهاُالتصرفُعلىُنحٍوُمعقولُقبلُأوُبال
ُلحمايةُحقوقهاُبموجبُهذهُالشروطُواألحكام.

ُ/ُماستركاردُإنترناشونالُأو61-4ُُ يوافقُصاحبُالبطاقةُعلىُاإلفصاحُعنُآخرُعنوانُمعروفُلهُإلىُأيُبنكُأوُفيزا
ُباإل ُالملكية ُفي ُالتجارُخلفائه ُإلى ُالمستبدلة ُأو ُالمجددة ُأو ُالجديدة ُالبطاقات ُأرقام ُعن ُاإلفصاح ُإلى ضافة

ُواألشخاصُالمعنيينُاألخرين.

 التعويض .11

يتعهدُصاحبُالبطاقةُويوافقُعلىُتعويضُدبيُفيرستُوتأمينهاُضدُأيُخسارةُأوُضررُأوُالتزامُأوُتكاليفُومصاريفُسواًءُ
ببُهذهُالشروطُواألحكامُأوُبسببُأيُمخالفةُلهاُأوُإنفاذُحقوقُدبيُفيرستُبيُفيرستُبسكانتُقانونيةُأوُغيرهاُتتكبدهاُد

الواردةُفيها.ُويجوزُقيدُجميعُالتكاليفُوالمصاريف،ُبماُفيُذلكُالمصروفاتُوالتكاليفُالقانونيةُالخاصةُبالمحاميُوالعمالءُ
واألحكامُأوُخالفه،ُعلىُحسابُالبطاقة،ُويلزمُدفعهاُمنُُالتيُتتكبدهاُدبيُفيرستُفيُسبيلُإنفاذُوالسعيُإلنفاذُهذهُالشروط

ُقبلُصاحبُالبطاقة.

 حق المقاصة .11

يحقُلدبيُفيرستُفيُأيُوقتُودونُتقديمُإخطارُإلىُصاحبُالبطاقةُدمجُأوُضمُأيُأوُجميعُحساباتُصاحب62-6ُُ
البطاقةُلدىُدفاترُدبيُفيرستُباإلضافةُإلىُمقاصةُأوُتحويلُأيُأموالُقائمةُإلىُالرصيدُالدائنُلصاحبُالبطاقةُ

تُأوُمسؤولياتُصاحبُالبطاقةُتجاهُدبيُفيُأيُحسابُ)حسابات(ُلصاحبُالبطاقةُلدىُدبيُفيرستُمقابلُالتزاما
ُفيُ ُأوُسيطرتها ُتقعُتحتُحوزتها ُيحقُلدبيُفيرستُاستخدامُأيُضمانُ/ُأصولُلصاحبُالبطاقة ُكما فيرست.

تجاهُدبيُفيرستُسواًءُكانتُفعليةُأوُعارضةُأوُتكافليةُأوُتضامنية.ُالوفاءُبالتزاماتُأوُمسؤولياتُصاحبُالبطاقةُ



ذاُقامتُدبيُفيرستُبض مُأوُدمجُحساباتُصاحبُالبطاقةُأوُإذاُباشرتُحقهاُفيُالمقاصة،ُفإنُذلكُيجريُدونُوا 
ُالمساسُبأيُضمانُقدُيكونُلديها.

فإنهُيجوزُلهاُفيُأيُألغراضُتمكينُدبيُفيرستُمنُالحفاظُعلىُالتزامُأيُطرف،ُبماُفيُذلكُصاحبُالبطاقة،62-2ُُ
إلثباتُإفالسُأوُإعسارُصاحبُالبطاقةُأوُألسبابُُقضائيصدورُأمرُاستدعاءُأوُمثولُأوُإجراءُلدىُتراهُوقتُ

بموجبهاُأوُأيُضمانُأوُكفالةُأخرىُالئتمانُأخرىُتراهاُمناسبة،ُإيداعُأيُأموالُمستلمةُأوُمستردةُأوُمحصلةُ
تلكُصاحبُالبطاقةُوحجزهاُللفترةُالتيُتراهاُمناسبةُحسبماُتراهُدبيُفيرستُمناسبًاُودونُأيُالتزامُعليهاُباستخدامُ

ُغيرُ ُالمستحقة ُالمبالغ ُتجاه ُفيُأو ُمنها ُأيُجزء ُأو ُالمحتفظُبها ُأو ُالكفاالتُالمودعة ُالضماناتُأو ُأو األموال
ُالمدفوعة.

 اإلخطارات -13

يتولىُصاحبُالبطاقةُتقديمُإخطارُخطيُفورًاُإلىُدبيُفيرستُبأيُتغييراتُفيُالعملُأوُاألعمالُأوُالعنوانُ)سواًء63-6ُُ
ُعنُاإلماراتُالعربيةُالمتحدةُألكثرُمنُثالثينُيومًا.ُاالبتعادأوُإذاُاعتزمُصاحبُالبطاقةُُالمكتبُأوُالسكن(

63-2ُُ ُتسويةُحسابُُتعينُعلىإذا ُفسيتم ُألكثرُمنُثالثينُيومًا، ُالمتحدة صاحبُالبطاقةُاالبتعادُعنُاإلماراتُالعربية
ُ(ُأيامُقبلُمغادرتهُالبالد.7البطاقةُخاللُسبعةُ)

ُ

لنيلُإقامةُفيُأيُمكانُآخر،ُفيتمُإعادةُأيُبطاقةُرئيسيةُوبطاقةُإذاُغادرُصاحبُالبطاقةُاإلماراتُالعريةُالمتحدة63-3ُُ
ُإلىُدبيُفيرستُقبلُأربعةُعشرُ) ُفرعية ُالبطاقة64ُ)بطاقات( ُاستخدام ُويعد ُصاحبُالبطاقة، ُمنُمغادرة ُيومًا )

ُمنُهذهُالشروطُواألحكام.8ُ-8أحكامُالبندُُالرئيسيةُوالبطاقةُ)البطاقات(ُالفرعيةُمنتهيًاُوتسري

يجوزُالتسلمُالشخصيُلجميعُالبطاقاتُأوُرقمُالتعريفُالشخصيُأوُاإلخطاراتُأوُكشوفُالحسابُأوُالطلباتُأو63-4ُُ
أيُمراسالتُأخرىُبموجبُهذهُالشروطُواألحكامُ)ي شارُإليهمُمجتمعينُفيماُيليُباسمُ"المراسالت"(ُالمرسلةُبالبريدُ

أوُبالبريدُاإللكترونيُإلىُآخرُعنوانُمعروفُبحسبُالفواتيرُأوُإلىُعنوانُآخرُلصاحبُالبطاقةُمذكورُفيُُالعادي
نموذجُالطلبُالخاصُبإصدارُالبطاقةُأوُإلىُالعنوانُاألحدثُالمقدمُلدبيُفيرستُبصورةُخطيةُمنُقبلُصاحبُ

الُبالبريدُأوُالتأخيراتُاألخرىُأوُعدمُالبطاقة.ُوالُتتحملُدبيُفيرستُالمسؤوليةُعنُأيُشكلُمنُأشكالُاإلرس
ُصاحبُ ُإلى ُواألحكام ُالشروط ُهذه ُبموجب ُالمرسلة ُالمراسالت ُجميع ُوتعد ُللمراسالت. ُالبطاقة ُصاحب استالم

ُالبطاقةُالرئيسيةُأوُصاحبُالبطاقةُالتكميليةُمرسلةُإلىُكليهما.

ققُدبيُفيرستُمنُهويته.ُويجوزُاستخدامُرقمُيجوزُاختيارُرقمُالتعريفُالهاتفيُمنُقبلُصاحبُالبطاقةُلدىُتح63-5ُ
التعريفُالهاتفيُللتحققُمنُصاحبُالبطاقةُعندُاتصالهُبمركزُاالتصاالتُأوُالردُالصوتيُالتفاعليُأوُأيُنقاطُ



اتصالُأخرىُلدبيُفيرست.ُويتعهدُصاحبُالبطاقةُبعدمُاإلفصاحُعنُرقمُالتعريفُالهاتفيُإلىُأيُشخص.ُولنُ
ُتعويضُدبيُتتحملُدبيُفيرستُالم ُويتم ُعلىُتعليماتُصاحبُالبطاقة، ُبناًء سؤوليةُعنُأيُتصرفُبحسنُنية

فيرستُعنُأيُتبعاتُأوُمطالباتُأوُإجراءاتُقضائيةُأوُخسائرُتنشأُعنُأوُتحدثُبسببُتنفيذُتعليماتُصاحبُ
ُاإليعازُبتنفيذهاُمنُقبلُصاحبُالبطاقة.البطاقةُأوُ

ُأيُتعليماتُيصدرهاُصاحبُالبطا63-1ُ قةُعنُطريقُمركزُاالتصالُو/أوُالردُالصوتيُالتفاعليُو/أوُفروعُدبيُتعد
فيرستُأوُنقاطُاالتصالُساريةُوصحيحة.ُويحقُلدبيُفيرستُتسجيلُجميعُالتعليماتُالهاتفيةُوالتصرفُبموجبهاُ

ُ ُاألخرى. ُالقضائية ُاإلجراءات ُأو ُالقانون ُمحكمة ُفي ُأو ُالشكاوى ُالنزاعاتُ/ ُحالة ُفي ُكدليل ويوافقُواستخدامها
ُالخدماتُ ُنطاق ُأن ُصاحبُالبطاقة ُويتفهم ُفيرست. ُدبي ُقبل ُمن ُواستخدامه ُالتسجيل ُهذا ُعلى صاحبُالبطاقة

ُالمقدمةُعبرُمركزُاالتصالُقدُتتغيرُمنُحينُآلخر.

ُوملزمة63-7ُُ ُاإللكترونيُسارية ُإلىُدبيُفيرستُعبرُالفاكسُأوُالبريد ُمنُقبلُصاحبُالبطاقة ُالتعليماتُالمرسلة تعد
ُيجوزُلدبيُفيرستُلصا ُكما ُالطريقة. حبُالبطاقة،ُويجوزُلدبيُفيرستُالتصرفُبموجبُالتعليماتُالمرسلةُبهذه

ُاستخدامُنسخُمراسالتُالفاكسُأوُأيُمراسالتُإلكترونيةُأخرىُفيُأيُمحكمةُقانونية.

 أحكام عامة .14

ُدبي64-6ُُ ُالتيُتطلبها ُتلكُالوثائقُاإلضافية ُبتوقيع ُصاحبُالبطاقة ُيخصُحسابُيتعهد ُفيما فيرستُمنُحينُآلخر
ُالبطاقة.ُوتكونُجميعُالرسومُوالمصاريفُالمتصلةُأوُالمتعلقةُبتلكُالشروطُواألحكامُغيرُمستردة.

ُبصاحب64-2ُُ ُالخاصة ُالمالية ُومعلوماتُالحسابُغير ُاالتصال ُتفاصيل ُاستخدام ُلدبيُفيرستُمنُحينُآلخر يجوز
ُلخارجية.البطاقةُللحمالتُالتسويقيةُالداخليةُوا

ُالطلب64-3ُُ ُمنُالتاريخُاالئتمانيُلمقدم ُ)إنُيجوزُلدبيُفيرستُالتحققُمنُوالتأكد لدىُمكتبُالمعلوماتُاالئتمانية
ُاالئتمانيةُ ُالمؤسسات ُإبالغ ُفيرست ُلدبي ُويجوز ُاالئتمان. ُتمنح ُالتي ُاألخرى ُالمؤسسات ُإلى ُباإلضافة وجد(

ُسجلُالسدادُالخاصُبالحساب.ُاألخرىُأوُمكاتبُالمعلوماتُاالئتمانيةُبماُيخص

لدبيُفيرستُأليُُبالرغمُمنُأنُالوقتُهوُجوهرُهذهُالشروطُواألحكامُإالُأنُأيُتقصيرُو/أوُتأخرُفيُممارسة64-4ُ
أوُكماُأنُأيُممارسةُمفردةُُ،حقُأوُسلطةُأوُامتيازُبموجبُهذهُالشروطُواألحكامُالُيعدُبمثابةُتنازلُعنُذلك

ُأوُ ُأوُامتيازُآخر.ُجزئيةُأليُحقُأوُسلطة امتيازُالُيمنعُأيُممارسةُأخرىُأوُإضافيةُأليُحقُأوُسلطة
وتكونُهذهُالحقوقُوالتصويباتُالمقدمةُبموجبُهذهُالشروطُواألحكامُتراكميةُوالُتستثنيُأيُحقوقُوتصويباتُ

ُيوجبهاُالقانون.



أوُالتزاماتهاُأوُجزءُمنهاُبموجبُُيحقُلدبيُفيرستُفيُأيُدونُموافقةُصاحبُالبطاقةُالتنازلُعنُجميعُحقوقها64-5ُ
ُهذهُالشروطُواألحكامُبإخطارُصاحبُالبطاقةُأوُبدونُإخطاره.

ُتكونُهذهُالشروطُواألحكامُملزمةُلصاحبُالبطاقة،ُوالُيجوزُلهُالتنازلُعنُأيُحقُأوُالتزامات.64-1ُ

ُمنُصاحبُا64-7ُ ُلها ُالمستحقة ُالمبالغ ُالشروطُيجوزُلدبيُفيرستُتعيينُوكيلُلتحصيلُجميع ُبموجبُهذه لبطاقة
ُواألحكام.

يجوزُلدبيُفيرستُمنُحينُآلخرُوفقُتقديرهاُالمطلقُعرضُخدماتُومزاياُإضافيةُتتعلقُبالبطاقةُ)البطاقات(64-8ُُ
مثلُتأمينُالسفرُوحمايةُالشراءُوالمساعدةُعلىُالسفرُوالخصوماتُ/ُالقسائمُالمجانيةُالخاصةُبخدماتُ/ُحمالتُ

يةُوهكذا.ُوتقدمُهذهُالخدماتُ/ُالعروضُالترويجيةُفيُأفضلُصورةُممكنة،ُوالُتتحملُمعينةُأوُعروضُترويج
دبيُفيرستُالمسؤوليةُعنُاألضرارُالمباشرةُأوُغيرُالمباشرةُأوُالخاصةُأوُالعارضةُأوُالتبعيةُفيُحالةُعدمُ

تقررهُدبيُفيرستُمنُويجوزُلدبيُفيرستُتعديلُأوُإيقافُتلكُالخدماتُو/أوُفرضُرسومُعليهاُحسبماُُتقديمها.
ُحينُآلخرُوفقُتقديرهاُالمطلق.

ُالتسويةُالمسبقةُأليُخططُمبيعات64-9ُُ خطةُالمبيعات:ُيجوزُلصاحبُالبطاقةُفيُأيُوقتُإجراءُالدفعُالمسبقُ/
منهاُبعدُتقديمُاإلخطارُالمسبقُالالزمُإلىُدبيُفيرست.ُوفيُحالةُأيُتسويةُمبكرة،ُيلزمُصاحبُالبطاقةُُمستفاد
ُالفائدةُغيرُالمحررةُفيُفواتيرُمعُأيُرسومُتسويةُمبكرةُتكونُساريةُعنُخطةُالمبيعاتُالمعنية.دفعُ
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يجوزُلدبيُفيرستُمنُحينُآلخرُوفقُتقديرهاُالمطلقُدونُإخطارُصاحبُالبطاقة،ُتغييرُأوُتعديلُأيُمنُهذه65-6ُُ
حصر،ُشروطُالسدادُالمقدمُبواسطةُصاحبُالبطاقةُمتمثاًلُالشروطُواألحكام،ُبماُفيُذلكُعلىُسبيلُالمثالُالُال

فيُالرسومُالسنويةُورسومُالمعالجةُوالرسومُاإلضافيةُورسومُالتمويلُوأدنىُدفعةُمستحقةُورسمُتأخرُالسدادُورسمُ
تجاوزُالحد.ُومعُمراعاةُمتطلباتُأحوالُالسوقُالسائدةُوالتنظيمية،ُيجوزُلدبيُفيرستُإخطارُصاحبُالبطاقةُ

ُفيُبأ ُالرسوم ُوتسريُهذه ُدبيُفيرست. ُتقرره ُونشرُذلكُفيُالوسطُالمناسبُحسبما يُتغييرُعنُطريقُإذاعة
النقديةُوالرسومُوالمعامالتُُس ل فاتتاريخُالسريانُالذيُتحددهُدبيُفيرست،ُوتسريُعلىُجميعُالفوائدُوالرسومُوال

ُغيرُالمدفوعة.

صاحبُالبطاقةُبعدُتاريخُسريانُأيُتغييرُفيُالشروطُواألحكامُوفقًاُُيعدُاالحتفاظُبالبطاقةُأوُاستخدامهاُمنُقبل65-2ُ
ذاُلمُيقبلُصاحبُالبطاقةُالتغييرُالمقترح،ُ للمادةُبمثابةُموافقةُمنهُعلىُهذهُالتغييراتُدونُأيُتحفظاتُعليها.ُوا 

عادةُالب طاقةُمقطوعةُفيجبُعليهُإنهاءُاستخدامُالبطاقةُمنُخاللُتقديمُإخطارُخطيُمسبقُإلىُدبيُفيرستُوا 



منُهذهُالشروط7ُُ-8تُقبلُتاريخُسريانُهذهُالتغييرات،ُوفيُهذهُالحالةُتسريُأحكامُالبندُنصفينُإلىُدبيُفيرس
ُواألحكام.ُوتكونُالرسومُالسنويةُغيرُمستردةُفيُحالةُإجراءُمثلُهذاُاإلنهاء.
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أوُتهاونُأوُتجاوزُأوُتغاضيُأوُصبرُدبيُفيرستُعنُأيُمخالفةُأوُانتهاكُأليُمنُهذهُالشروطُواألحكامُالُيعدُتسامحُ
منُقبلُصاحبُالبطاقةُتنازاًلُعنُحقوقُوصالحياتُدبيُفيرست،ُوالُيستدلُأوُيستنتجُمنُقيامُأوُعدمُقيامُدبيُفيرستُبأيُ

ُلمُتفيدُدبيُفيرستُبذلك ُما فيُصورةُخطية.ُويسريُأيُتنازلُفقطُعلىُأنهُتنازلُعنُاألمرُُشيءُأنهُذلكُبمثابةُتنازاًل
ُالخاصُبهُوالُيعدُتنازلُأوُإبراًءُمنُأيُمنُهذهُالشروطُواألحكام.
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ذاُأصبحُأيُشرطُأوُحكمُأوُأكثرُمنُُيكون كلُشرطُأوُحكمُمنُهذهُالشروطُواألحكامُمستقاًلُبذاتهُعنُاألحكامُاألخرى،ُوا 
الشروطُواألحكامُغيرُساريًاُغيرُقانونيُأوُغيرُنافذًاُفيُأيُوقت،ُفإنُسريانُوقانونيةُونفاذُبقيةُالشروطُواألحكامُالُهذهُ

ُتتأثرُأوُتتضررُبأيُشكلُكان.

 الخدمة الدولية -18

 ُالبطاقات(ُمثلُيجوزُلدبيُفيرستُمنُحينُآلخرُوفقُتقديرهاُالمطلقُتقديمُخدماتُومزاياُإضافيةُتتعلقُبالبطاقة(
ُوالُ ُممكنة، ُالخدماتُفيُأفضلُصورة ُهذه ُوتقدم ُالبطاقاتُالمسافرينُبالخارج. ُبأعضاء ُاالستبدالُالخاصة خدمة
تتحملُدبيُفيرستُالمسؤوليةُعنُاألضرارُالمباشرةُأوُغيرُالمباشرةُأوُالخاصةُأوُالعارضةُأوُالتبعيةُفيُحالةُ

يقافُتلكُالخدماتُو/أوُفرضُرسومُعليهاُحسبماُتقررهُدبيُفيرستُعدمُتقديمها.ُويجوزُلدبيُفيرستُتعديلُأوُإ
 منُحينُآلخرُوفقُتقديرهاُالمطلق.

 ُيوافقُصاحبُالبطاقةُعلىُإفصاحُدبيُفيرستُعنُأيُمعلوماتُتتعلقُبأيُشكلُكانُبصاحبُالبطاقةُأوُبحساب
ُالمنتشرةُفيُجميعُأنحاءُالعالمُأوُإلىُأيُطرفُثال ُتراهُمناسباُوفقُتقديرهاُبطاقتهُإلىُأيُمنُفروعها ثُحسبما

 المطلق.
 ُالجهةُمنُفرعُيوافقُصاحبُالبطاقةُعلىُأنهُإذاُطلبُإصدارُبطاقةُائتمانُدبيُفيرستُمنُشركةُدبيُفيرستُأو

ُ/ُماستركاردُإنترناشونال(ُالواقعُفيُبلدُآخرالحاكمةُلبطاقةُاالئتمانُالساريةُ)مث ُيليُباسمُُا)ي شارُإليهُلُفيزا فيما
ُعرضُمقدمُُ"الجهة ُبمثابة ُالبطاقة ُإصدار ُويكون ُالخارجية، ُالجهة ُلموافقة ُالطلبُسيخضع ُهذا ُفإن الخارجية"(،

هُلدىُقراءةُوقبولُالشروطُواألحكامُالمرفقةُطيه،ُوأنُتوقيعهُأوُتفعيلهُأوُاستخدامهُللبطاقةُلصاحبُالبطاقةُلقبول
 الشروطُواألحكامُالمذكورة.يعدُبمثابةُموافقةُمنهُعلىُهذاُالعرضُوأنهُسيكونُملتزمًاُب

 ُيفوضُصاحبُالبطاقةُدبيُفيرستُبالحصولُعلىُأيُمعلوماتُتتعلقُبهُأوُبأيُمنُحساباتهُواإلفصاحُعنهاُإلى
 الجهةُالخارجيةُالتيُتراهاُالزمةُلنظرُهذاُالطلبُالمقدمُمنهُوفقُتقديرهاُالمطلق.
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 ُقوانينُدولةُاإلماراتُالعربيةُالمتحدة.تخضعُهذهُالشروطُواألحكامُوتفسرُبموجب 
 ُُأوُُبياناتأيُإقراراتُأوُتكون مبلغُخاصةُبُهأيُشخصُمفوضُمنُطرفمنُخطيةُمقدمةُمنُصاحبُالبطاقة

ُإلىُدبيُفيرست ُصاحبُالبطاقة ُفيُمديونية ُدبي ُقضائيُتحصلُعليه ُفيماُُرستوأيُحكم ُصاحبُالبطاقة ضد
وملزمًاُفيُجميعُالمحاكمُالقانونيةُفيُدولةُاإلماراتُالعربيةُالمتحدةُوفيُأيُمكانُقطعيًاُدلياًلُيخصُهذهُالمديونيةُ

ُفيرست ُدبي ُمسؤول ُمن ُصادرة ُشهادة ُأي ُوتكون ُفيرستُبخصوصُالمبلغُُآخر. ُدبي ُمن ُصادر ُبيان ُأي أو
ُ.المستحقُلهاُوقتئٍذُمنُقبلُصاحبُالبطاقةُدلياًلُقطعيًاُضدُصاحبُالبطاقةُفيُأيُإجراءاتُقانونية


