
عالقة حامل البطاقة مع البنـــك  .1
1-1  إن الشــروط واألحــكام التاليــة، وتعديالتهــا مــن حيــن آلخــر )»الشــروط واألحــكام الرئيســية لبطاقــات االئتمــان »( هــي التــي تحكــم العالقــة بيــن بنــك 
أبوظبــي األول ش.م.ع )»البـنــــك«( وأي شــخص طبيعــي أو اعتبــاري )يشــار إليــه فيمــا يلــي بمصطلــح »حامــل البطاقــة«( يطلــب الحصــول أي خدمــات 

ــات يطرحهــا البنــك.. بطاق
ــواردة لهــا، وأينمــا  ــي ال 1-2  تحمــل  التعريفــات الموضحــة فــي قائمــة المصطلحــات  فــي الشــروط واألحــكام الرئيســية لبطاقــات االئتمــان نفــس المعان
اســتخدمت هــذه المصطلحــات مــن قبــل البـنــــك فــي أي محــل آخــر ضمــن أي مــن المســتندات أو االتفاقيــات أو الموقــع االلكترونــي بالبـنــــك ، مــا لــم 

ــك. يقتــض ســياق النــص  خــالف ذل
1-3  إن أي إشــارة إلــى مصطلــح » الشــروط واألحــكام الرئيســية لبطاقــات االئتمــان » فــي جميــع المســتندات الخاصــة بالبـنــــك، بمــا في ذلـــك نمــاذج الطلبات 
أو اإلعالنــات أو اإلخطــارات أو الكتيبــات أو الجــداول أو االتفاقيــات أو غيرهــا مــن المســتندات األخــرى، هــي إشــارة إلــى الشــروط واألحــكام الرئيســية 

لبطاقــات االئتمــان هــذه.
1-4  تشــكل الشــروط واألحــكام الرئيســية لبطاقــات االئتمــان جــزًء ال يتجــزأ مــن اتفاقيــة البـنــــك الخاصــة بتقديــم أو طلــب خدمــات البطاقــات إلــى حامــل 

ــة. ــك صراح ــتثناء ذل ــم اس ــم يت ــات، مال ــل البطاق ــرة لحام ــة المتوف ــات البطاق ــع خدم ــى جمي ــق عل ــا تنطب ــة،  كم البطاق
1-5  تحــدد العالقــة القانونيــة والتعاقديــة بيــن البـنــــك وحامــل البطاقــة بنــاًء  علــى الشــروط واألحــكام الرئيســية لبطاقــات االئتمــان أو أي شــروط  إضافيــة 

أو طلــب أو جــدول الرســوم أو أي توجيهــات يصدرهــا البـنــــك وكذلــك أي اتفاقيــة أو مســتند يحــدده البـنــــك لهــذا الغــرض.
1-6  فــي حــال وجــود أي تعــارض أو عــدم توافــق بيــن الشــروط واألحــكام الرئيســية لبطاقــات االئتمــان وأي شــروط  إضافيــة  أو أي توجيهــات أو أي اتفاقيــه أو 
مســتند  يحددهــا البـنــــك فيمــا يتعلــق بخدمــات البطاقــة، ســتكون  األولويــة لشــروط واألحــكام الرئيســية لبطاقــات االئتمــان وذلــك فــي حــدود هــذا 

التعــارض أو عــدم  التوافــق وعلــى أن يقتصــر علــى  الخدمــة المعنيــة.
1-7  يعتبــر حامــل البطاقــة قــد اطلــع وتفهــم ووافــق علــى االلتــزام بالشــروط واألحــكام الرئيســية لبطاقــات االئتمــان ، وأي شــروط إضافيــة، بمجــرد قيامــه 

ــك باالســتفادة مــن خدمــة البطاقــات. بالتوقيــع وتفعيــل و اســتخدام البطاقــة أو تقديمــه ألي طلــب أو قيامــه بخــالف ذلـ

طلب الحصول على خدمات  البطاقات  .2
يقوم البـنــك بطرح مجموعة  متنوعة  من خدمات البطاقات  والتي يمكن االطالع  عليها  على الموقع االلكتروني الخاص بالبنك.  1-2

2-2  يخضــع لقــرار البنــك وللقوانيــن الســارية توافــر أي مــن خدمــات البطاقــات ومعاييــر أهليــة الحصــول عليهــا والشــروط المطبقــة بشــأنها. يجــوز للبـنــــك 
القيــام فــي أي وقــت بتعديــل أي مــن خدمــات  البطاقــات أو تحويــل أي منهــا إلــى أي فئــة أخــرى أو نــوع آخــر مــن الخدمــات ألي ســبب كان.

2-3  يخضــع للتقديــر المطلــق للبنــك وحــده طــرح جميــع الخدمــات، ويحتفــظ البـنــــك بالحــق فــي القيــام فــي أي وقــت ودون  مســؤولية أو شــرط جزائــي أو 
ســبب برفــض تقديــم أو االســتمرار فــي تقديــم أي مــن خدمــات البطاقــات.

اإلقرارات والتعهدات  .3
ــات  ــن خدم ــة م ــن أي خدم ــتفادة م ــب لالس ــم طل ــك بتقدي ــالف ذلـ ــه بخ ــتخدامها أو قيام ــة واس ــل البطاق ــع وتفعي ــة بالتوقي ــل البطاق ــام حام 3-1  إن قي

ــي: ــا يل ــه م ــن ل ــك ويضم ــاه البـنــ ــد تج ــه يتعه ــات، فإن البطاق
3-1-1  أن حامل البطاقة )إذا كان شخصية اعتبارية( مسجاًل حسب األصول ويتمتع بوضع مالي سليم في كل األماكن التي يتواجد بها؛

ــي  ــة ه ــروط إضافي ــان وأي ش ــات االئتم ــية لبطاق ــكام الرئيس ــروط واألح ــى الش ــة بمقتض ــل البطاق ــق حام ــى عات ــة عل ــات الواقع 3-1-2  أن االلتزام
االلتزامــات القانونيــة النافــذة والملزمــة لحامــل البطاقــة وأن الوفــاء بتلــك االلتزامــات وتقديــم أي مــن خدمــات البطاقــات لــن ينتهــك أو يخــرق 

ــه حامــل البطاقــة؛ أي قانــون ســاري أو عقــد نافــذ أو أي شــرط آخــر يخضــع ل
ــات  ــية لبطاق ــكام الرئيس ــروط واألح ــق الش ــا يتعل ــة فيم ــات مطلوب ــح أو تعليم ــات أو تصاري ــى أي موافق ــل عل ــد حص ــة ق ــل البطاق 3-1-3  أن حام

االئتمــان أو أي شــروط إضافيــة؛
3-1-4  أن جميــع المعلومــات المقدمــة للبنــك مــن حامــل البطاقــة أو مــن ينــوب عنــه صحيحــة ودقيقــة وكاملــة مــن جميــع الجوانــب الماديــة كمــا 

ــخ التــي ُقدمــت فيــه؛ فــي التاري
3-1-5  أن حامــل البطاقــة ال يخضــع ألي عقوبــات اقتصاديــة أو ماليــة أو تجاريــة أو أي حظــر مفــروض أو ُمنفــذ مــن قبــل أي ســلطة مختصــة وأنــه ليــس 

كائنــً و مؤسســً أو منظمــً أو قائمــً أو مقيمــً فــي أي بلــد أو إقليــم يخضــع ألي حظــر أو عقوبــات اقتصاديــة أو ماليــة أو تجاريــة؛
أن حامل البطاقة ليس مفلسً أو معسرًا أو بخالف ذلـك يعاني من أي  صعوبات  مالية؛  6-1-3

3-1-7  أن حامــل البطاقــة قــد اطلــع علــى وتفهــم بدقــة جميــع المعلومــات )إن ُوجــدت( التــي قدمهــا البـنــــك وكذلـــك جميــع األحــكام والشــروط 
ــك؛ ــا البـنــ ــي  يقدمه ــة الت ــات البطاق ــن خدم ــأي م ــة ب ــر المرتبط والمخاط

3-1-8  أن حامــل البطاقــة ال يســتند إلــى أي إقــرارات أو إفــادات أو أي معلومــات أخــرى مــن جانــب البـنــــك علــى أنهــا مشــورة قانونيــة أو تنظيميــة أو 
ضريبيــة أو محاســبية، وأن البـنــــك قــد أفــاد حامــل البطاقــة بضــرورة الحصــول )أو بأنــه قــد تحصــل بالفعــل( علــى مشــورة قانونيــة وتنظيمية 

وضريبيــة ومحاســبية مســتقلة، حســب األحــوال؛ وكذلـــك 
أن حامل البطاقة يتصرف بصفة األصيل  )وليس وكياًل عن الغير( في جميع معامالته مع البـنــك   9-1-3

3-2  تعتبــر جميــع  اإلقــرارات والتعهــدات الــواردة أعــاله متجــددة بصفــة يوميــة طــوال الفتــرة التــي يقــوم خاللهــا البـنــــك بتقديــم خدمــات البطاقــات إلــى 
ــة. ــل البطاق حام

3-3  إذا كانــت أي مــن اإلقــرارات أو التعهــدات المذكــورة أعــاله غيــر صحيحــة أو أصبحــت غيــر صحيحــة فــي أي وقــت،  يتوجــب علــى حامــل البطاقــة القيــام علــى 
الفــور بإخطار البـنــــك.

الشروط العامة لبطاقات ماسـتر االئتمانية   .4
4-1  يتوجــب  علــى حامــل البطاقــة أن يقــدم للبـنــــك جميــع النمــاذج والمســتندات واإلثباتــات األخــرى المتعلقــة بخدمــات البطاقــات والتــي قــد يطلبهــا 
البنــك، علــى أن تكــون مقبولــة مــن البنــك مــن ناحيــة الصيغــة والمضمــون. ويجــوز للبـنــــك أن يرفــض تقديــم  خدمــات البطاقــات دون إبــداء أي ســبب 

للرفــض إلــى حامــل البطاقــة.

الشروط واألحكام الرئيسية
لبطاقات االئتمان 



4-2  يتوجــب علــى حامــل البطاقــة إخطــار البنــك بــأي تغييــر علــى المعلومــات التــي قدمهــا حامــل البطاقــة للبنــك عنــد تقديــم الطلــب المبدئــي للحصــول 
علــى خدمــات البطاقــات أو أي مســتندات أخــرى لمعلومــات هويــة حامــل البطاقــة أو وثائــق تتعلــق بالمعلومــات المطلوبــة التــي ُقدمــت مــن قبــل 
إلــى البـنــــك، ويشــمل ذلـــك )ودون حصــر( أي تغييــرات قــد تطــرأ علــى اســم حامــل البطاقــة أو مســتندات هويتــه أو عنوانــه أو أرقــام هواتفــه أو أي مــن 
المســتندات التأسيســية لــه أو هيــكل المســاهمة بــه أو حــق الملكيــة النفعيــة. يتوجــب علــى حامــل البطاقــة أن يقــدم للبـنــــك أي نماذج أو مســتندات 
أو أي اثباتــات أخــرى إضافيــة حســبما يطلبهــا البنــك فيمــا يتعلــق  بــأي  تغييــرات وبالصيغــة والمضمــون المقبولــة مــن البنــك. إن أي تغييــرات ستســري 

فقــط عنــد االســتالم والقبــول الفعلــي لهــا مــن قبــل البـنــــك.
يتوجب  على حامل البطاقة القيام على الفور بإخطار البنك إذا:  3-4

فقد  حامل البطاقة  وظيفته أو مصدر الدخل الرئيسي له؛ أو   1-3-4
لم يعد حامل البطاقة  مقيمً في دولة اإلمارات العربية المتحدة ، أو كانت إقامته في الدولة قد فقدت صالحيتها.  2-3-4

4-4  يحتفــظ البـنــــك بالحــق، كمــا يفــوض حامــُل البطاقــة البنــَك، فــي أن يخصــم مــن حســاب البطاقــة فــي حــال قيــام البـنــــك بقيــد أي مبالــغ لصالــح 
حســاب البطاقــة خــاص بحامــل البطاقــة نتيجــة لخطــأ فــي نظــام الكمبيوتــر أو أي عطــل أو خلــل فنــي أو خطــأ بشــري أو خطــأ فــي نظــام المقاصــة أو 

ــة علــى حــدة ودون أي  مســؤولية علــى البـنــــك. أي احتيــال مــن جانــب حامــل البطاقــة أو الغيــر أو ألي ســبب أخــرى، فــي كل حال
4-5  يجــوز للبـنــــك تخصيــص رقــم تعريــف مميــز لحامــل البطاقــة، علــى أن تظــل أرقــام التعريــف المميــزة هــذه ملــكً للبـنــــك ويظــل البـنــــك هــو صاحــب 

الحــق فــي تعديــل أو تغييــر تلــك األرقــام فــي أي وقــت.

البطـاقـــات  .5
5-1  عقــب قيــام حامــل البطاقــة بتقديــم طلــب بطاقــة ، وفــي حــال قبــول البنــك لهــذا الطلــب، يجــوز للبـنــــك إصــدار وارســال البطاقــة إلــى حاملهــا  وذلــك 

إلــى آخــر عنــوان حامــل البطاقــة التــي تــم إخطــار البـنــــك بــه.
5-2  يجــوز للبـنــــك إصــدار بطاقــة إلــى حامــل البطاقــة بغــرض قيامــه بشــراء الســلع أو الخدمــات، إمــا مــن خــالل محــالت التجزئــة أو عبــر االنترنــت أو الهاتــف أو 
أي وســيلة أخــرى ســواء بإبــراز البطاقــة بصــورة  فعليــة  أو فــي غيابهــا، أو بغــرض قيــام حامــل البطاقــة بإجــراء عمليــات ســحب مــن ماكينــات الصــراف 

اآللــي.
5-3  كمــا يجــوز للبـنــــك أن يطلــب اســتخدام البطاقــة لتســهيل أو توثيــق هويــة حامــل البطاقــة أو تعليماتــه ســواء عبــر ماكينــة صــراف آلــي أو لــدى أي مــن 

فــروع البـنــــك أو مــن خــالل الخدمــات المصرفيــة االلكترونيــة أو خالفــه.
5-4  فــي حالــة عــدم تفعيــل البطاقــة بالطريقــة أو خــالل الفتــرة المحــددة مــن قبــل البـنــــك، فإنــه يجــوز للبـنــــك إلغــاء تلــك البطاقــة.  علــى  أن يكــون نفقــة 

إصــدار بطاقــة جديــدة علــى حامــل البطاقــة.
5-5  يجــوز للبـنــــك الســماح لحامــل البطاقــة باســتخدام البطاقــة فــي شــراء الســلع والخدمــات عبــر أي قنــوات أو وســائل اتصــال يجيزهــا البـنــــك، بمــا فــي 

ذلـــك مــن خــالل اســتخدام  قنــوات االســتجابة الصوتيــة التفاعليــة للبنــك أو عبــر االنترنــت.
5-6  يتوجــب  علــى حامــل البطاقــة  اســتخدام  البطاقــة فــي المعامــالت المشــروعة قانونــً فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة  وأي بلــد آخــر  تســتخدم بــه  

البطاقــة. يحتفــظ البـنــــك بالحــق فــي رفــض أي معاملــة قــد يعتقــد أنهــا قــد تشــكل انتهــاكً ألحــكام هــذه المــادة.
5-7  يتوجــب  علــى حامــل البطاقــة حفــظ أي بطاقــة بصــورة ســليمة وآمنــة، كمــا  يتوجــب  عليــه أيضـــً اتخــاذ  أقصــى درجــات الحيطــة لتفــادي فقــدان أو 
ســرقة البطاقــة. يتعهــد حامــل البطاقــة بعــدم نقــل حيــازة البطاقــة إلــى أي شــخص آخــر.  يتوجــب  علــى حامــل البطاقــة القيــام علــى الفــور بإخطــار 
البـنــــك والســلطات المعنيــة فــي حالــة فقــدان  أو ســرقة  البطاقــة ، ومــا لــم وحتــى يتســلم البـنــــك  اإلخطــار المطلــوب ، ســيظل حامــل البطاقــة 

مســؤوالً عــن أي معاملــة يتــم تنفيذهــا مــن خــالل  البطاقــة.
5-8  يتوجــب  علــى حامــل البطاقــة الحفــاظ علــى ســرية جميــع الرمــوز الســرية الصــادرة فيمــا يتعلــق بــأي بطاقــة وفقــً لشــروط أحــكام المــادة 18 )الرمــوز 

ــواردة ضمــن الشــروط واألحــكام الرئيســية لبطاقــات االئتمــان . الســرية( ال
ال يجوز لحامل البطاقة استخدام  البطاقة بأي وسيلة قد تسمح  بأي  تحريف أو احتيال أو تزوير.  9-5

5-10  يتوجــب  علــى حامــل البطاقــة ســداد جميــع الرســوم المفروضــة مــن قبــل البـنــــك علــى جميــع المعامــالت المنفــذة علــى البطاقــة ســواء محليــً أو فــي 
الخــارج. أي معاملــة  تنفــذ باســتخدام  البطاقــة بُعملــة بخــالف ُعملــة حســاب البطاقــة ســيقوم البـنــــك بتحويلهــا إلــى ُعملــة حســاب البطاقــة وذلـــك 

بســعر الصــرف الــذي يقــرره البـنــــك وقــت خصــم المعاملــة بالعملــة األجنبيــة المعنيــة مــن البطاقــة.
ــة أو أي  ــلفة نقدي ــة  أو أي ُس ــتخدام البطاق ــذ باس ــي المنف ــغ اإلجمال ــة المبل ــل البطاق ــاص بحام ــة الخ ــاب البطاق ــن حس ــم م ــك أن يخص ــق للبـنــ 5-11  يح

معامــالت أخــرى تمــت باســتخدام البطاقــة ، باإلضافــة إلــى أي رســوم أو أجــور )حســبما هــو معمــول بــه(.
5-12  يجــوز إصــدار بطاقــة إضافيــة باســم أي شــخص يحــدده حامــل البطاقــة ويعتمــده البـنــــك. تحظــى جميــع البطاقــات اإلضافية بنفــس المعاملــة  المطبقة 
علــى  البطاقــات الصــادرة باســم حامــل البطاقــة وجميــع المعامــالت المنفــذة باســتخدام أي بطاقــة إضافيــة ســتكون علــى  مســؤولية  حامــل البطاقــة 

وحــده، كمــا ســتخضع لشــروط بطاقــات ماســتر االئتمانيــة وأي شــروط إضافيــة ســارية.
5-13  تخضــع جميــع معامــالت البطاقــات لقيــود يوميــة قصــوى  تتعلــق بعــدد المعامــالت المنفــذة باســتخدام أي بطاقــة وكذلــك قيمــة تلــك المعامــالت 
)ســواء منفــردة أو باإلجمالــي( كمــا تخضــع ألي شــروط أخــرى يراهــا البـنــــك مناســبة. يجــوز للبـنــــك تغييــر أي قيــود يومية دون إبداء أي أســباب أو إشــعار 

مســبق إلــى حامــل البطاقــة، علــى أن ُتطبــق هــذه التغييــرات بأثــر فــوري.
5-14  تبقــى البطاقــات ملــكً للبـنــــك فــي جميــع األوقــات ويجــوز للبـنــــك القيــام فــي أي وقــت وألي ســبب كان بإلغــاء أي بطاقــة أو تعليــق اســتعمالها أو 
طلــب إعادتهــا إلــى البـنــــك. فــي حالــة إلغــاء أي بطاقــة أو انقضــاء فتــرة صالحيتهــا أو اســتبدالها، يتوجــب علــى حامــل البطاقــة القيــام علــى الفــور 

بإتــالف تلــك البطاقــة.
5-15  بغــض النظــر عــن إلغــاء للبطاقــة أو تعليــق اســتعمالها أو انقضــاء فتــرة صالحيتهــا أو اســتبدالها أو إعادتهــا إلــى البـنــــك،  يبقــى  حامــل البطاقــة  

ــخ إلغائهــا أو تعليقهــا أو انقضــاء صالحيتهــا أو اســتبدالها أو إعادتهــا. مســؤوالً عــن أي  التزامــات   تمــت  بشــأن تلــك البطاقــة قبــل تاري
5-16  مــا لــم يقــدم حامــل البطاقــة  إلــى البنــك إشــعارًا خطيــً مســبقً بســتين )60( يومــً علــى األقــل مــن تاريــخ انقضــاء صالحيــة أي بطاقــة ومــع مراعــاة 
الشــروط واألحــكام الرئيســية لبطاقــات االئتمــان ، يجــوز للبـنــــك تجديــد تلــك البطاقــة عنــد تاريــخ انقضــاء صالحيتهــا وخصــم أي رســوم تجديــد مــن 

حســاب البطاقــة .



تعليمات  حامل البطاقة  .6
6-1  يجــوز للبـنــــك تنفيــذ أي تعليمــات )بــأي صيغــة كانــت والتــي ُترســل أو ُتســتلم عبــر أي قنــاة مقبولــة لــدى البـنــــك( إذا رأى البـنــــك أن تلــك التعليمــات 
قــد صــدرت بشــكل مقبــول مــن حامــل البطاقــة. ال يقــع علــى عاتــق البـنــــك أي التــزام للتحقــق مــن صحــة أو صالحيــة أي تعليمــات. إذا كان لــدى البـنــــك 
أي شــك حــول وضــوح  أو صحــة أو موثقيــه أي تعليمــات ، فيجــوز للبـنــــك أن يؤخــر أو أن يرفــض تنفيــذ تلــك التعليمــات حتــى يتــم تأكيدهــا مــن قبــل 

حامــل البطاقــة. أي تعليمــات تــم التحقــق منهــا عــن طريــق الرمــز الســري ُتعتبــر بشــكل قطعــي أنهــا تعليمــات صــادرة مــن حامــل البطاقــة.
ــك أي التــزام لتنفيــذ أو التعامــل مــع أي تعليمــات أو لقبــول أي شــيك أو أي ســندات أداء أخــرى مماثلــة إذا كان تنفيــذ تلــك  ــق البـنــ 6-2  ال يقــع علــى عات
التعليمــات مــن وجهــة نظــر البـنــــك المطلقــة قــد يــؤدي إلــى أي مخالفــة ألي قانــون ســاري أو إلــى فــرض أي عقوبــات اقتصاديــة أو ماليــة أو تجاريــة أو 

ــك. حظــر أو لمخالفــة أي سياســات داخليــة أو إجــراءات خاصــة بالبـنــ
لن يكون البـنــك ملزمً بتنفيذ أي تعليمات حتى يتسلم جميع المعلومات التي يطلبها البـنــك من حامل البطاقة.  3-6

6-4  يكــون حامــل البطاقــة مســؤوالً عــن دقــة جميــع التعليمــات الموجهــة منــه إلــى البـنــــك، ولــن يكــون البـنــــك أو أي مــن مفوضيــه  مســؤوالً عــن أي خطــأ 
أو ســهو أو قصــور أو عطــل أو تأخيــر يحــدث فــي نقــل تلــك التعليمــات.

6-5  أي تعليمــات يتســلمها البـنــــك ســتخضع  لألوقــات المحــددة  والحــدود اليوميــة التــي يقررهــا البـنــــك مــن حيــن آلخــر. يجــوز للبـنــــك تغييــر  األوقــات 
ــوري.  ــر ف ــرات بأث ــة، علــى أن يتــم تطبيــق تلــك التغيي ــى حامــل البطاق ــداء أي أســباب أو إشــعار مســبق إل ــدون إب ــة ب المحــددة والحــدود اليومي

بمجــرد قيــام حامــل البطاقــة بتقديــم أي تعليمــات، فــإن حامــل البطاقــة يقــر بــأن البـنــــك قــد ال يكــون فــي ظــل ظــروف محــددة قــادرًا علــى تنفيــذ أي   6-6
طلــب إللغــاء أي دفعــة أو ردهــا أو وقفهــا أو تعديــل أي تعليمــات ســابقة. وعلــى أي حــال، إذا كان طلــب  حامــل البطاقــة إللغــاء أو رد أو وقــف الدفعــة أو تعديــل 
ــون الســاري وشــروط البنــك الســارية  و الشــروط واألحــكام الرئيســية  ــك فــي الوقــت المناســب وبمــا يســتوفي القان تعليمــات ســابقة قــد تســلمها البـنــ

لبطاقــات االئتمــان ، فــإن البـنــــك ســيبذل  العنايــة الالزمــة  للوفــاء بهــذا الطلــب.

حد االئتمان والحد الفرعي له  .7
7-1  يخطر  البـنــك حامل البطاقة بحد االئتمان الخاص به  عند  إصدار البطاقة للمرة األولى.

7-2  يتوجب  على حامل البطاقة أن يضمن في جميع األوقات أن الرصيد المستحق في حساب البطاقة ال يتجاوز حد االئتمان.
أي رسوم محتسبة وفق أحكام جدول الرسوم ستصبح واجبة الدفع إذا تجاوز الرصيد المستحق في حساب البطاقة حد االئتمان المسموح به.  3-7

يجوز للبـنــك تغيير حد االئتمان في أي وقت.  4-7
7-5  يجــوز لحامــل البطاقــة أن يطلــب إخضــاع بطاقــة واحــدة أو أكثــر مــن تلــك  البطاقــات الصــادرة فيمــا يتعلــق بنفــس حســاب البطاقــة إلــى حــد ائتمــان 

فرعــي.

الدفعات  .8
ــالت  ــة وتحوي ــغ الخاصــة بجميــع معامــالت البطاقــة والُســلف النقدي ــك القيــام علــى الفــور بالخصــم مــن حســاب البطاقــة المبال 8-1  يتعيــن علــى البـنــ

األرصــدة واي مبالــغ أخــرى واجبــة الدفــع وذلــك وفقــً  لشــروط بطاقــات ماســتر االئتمانيــة.
8-2  يجب أن تتضمن كل  كشف حساب رصيد اإلغالق والحد األدنى المتوجب الدفع .

في حالة عدم قيام حامل البطاقة بسداد مبلغ الحد األدنى في تاريخ السداد، يتم خصم رسم السداد المتأخر من حساب البطاقة.  3-8
8-4  فــي حالــة عــدم قيــام حامــل البطاقــة بســداد كامــل رصيــد اإلغــالق فــي تاريــخ اســتحقاق الســداد، فسُتســتحق فائــدة بشــأن المبلــغ المســتحق الســداد 

علــى حســاب البطاقــة وذلــك بســعر الفائــدة المحــدد فــي جــدول الرســوم ويتــم خصــم مبلــغ الفائــدة المذكــور مــن حســاب البطاقــة.
يجوز للبـنــك في أي وقت  أن يطلب السداد الفوري لرصيد اإلغالق المستحق على حساب البطاقة.  5-8

8-6  يوافــق حامــل البطاقــة علــى أداء جميــع مبالــغ الســداد بعملــة حســاب البطاقــة، وفــي حالــة أداء أي مبالــغ بــأي عملــة أخــرى، فــإن البـنــــك يحتفــظ بالحــق 
فــي تحويــل تلــك العملــة إلــى عملــة الحســاب بمراعــاة أســعار الصــرف الســائدة لــدى البـنــــك فــي تاريــخ قيــد الدفعــة لصالــح حســاب البطاقــة. أي دفعــة 

يتــم أداؤهــا ســوف تقيــد لصالــح حســاب البطاقــة فقــط، وذلــك فــي تاريــخ اســتالم البـنــــك لألمــوال المطلوبــة بشــأن تلــك الدفعــة.
8-7  الرســوم الموضحــة فــي جــدول الرســوم والمحتســبة وفقــً لــه ســتظل واجبــة الدفــع علــى أي التزامــات   تبقــى مســتحقة وغيــر مســددة بعــد ممارســة 

البـنــــك ألي مــن حقوقــه بموجــب الشــروط واألحــكام الرئيســية لبطاقــات االئتمــان.
8-8   يعتبــر الشــيك وســيلة مقبولــة لســداد أي مبالــغ مســتحقة وفــق الشــروط واألحــكام الرئيســية لبطاقــات االئتمــان ، وأي مبالــغ يتــم ســدادها بموجــب 
شــيك ســتعتبر أن البـنــــك قــد تســلمها فعليــً فقــط عنــد تحصيــل عوائــد هــذا الشــيك وقيدهــا فــي حســاب البطاقــة. يجــوز للبـنــــك تحميــل رســوم 

علــى حامــل البطاقــة وفــق مــا هــو محــدد فــي جــدول الرســوم نظيــر أي شــيك مرتجــع دون صــرف يقــدم للبـنــــك.
8-9   فــي حــال قيــام حامــل البطاقــة بــأداء أي دفعــة ألي مبالــغ مســتحقة وفقــً لشــروط بطاقــات ماســتر االئتمانيــة عــن طريــق اإليــداع النقــدي أو عــن طريــق 
شــيك فــي أي مــن ماكينــات الصــراف اآللــي المخصصــة مــن قبــل البنــك لهــذا الغــرض ، فــإن البـنــــك لــن يكــون  مســؤوالً عــن أي خســارة أو تأخيــر ينجــم 
ــة أو شــيكات تــودع فــي أي مــن ماكينــات الصــرف اآللــي ســوف تقيــد لصالــح حســاب  عــن اســتخدام ماكينــات الصــراف اآللــي. كمــا أن أي مبالــغ نقدي
البطاقــة فقــط بعــد التحقــق منهــا مــن قبــل البـنــــك،  وال يعتبــر إي إيصــال يصــدر بعــد اإليــداع ملزمــً للبنــك ، وال يشــكل ســوى دليــل لصالــح حامــل 

البطاقــة علــى عمليــة اإليــداع التــي يدعــي بهــا. 
ــل مــن  ــق الخصــم المباشــر أو التحوي ــة عــن طري ــات ماســتر االئتماني ــً لشــروط بطاق ــغ مســتحقة وفق ــة أداء أي دفعــة ألي مبال 8-10  يجــوز لحامــل البطاق
حســاب لــدى البنــك إلــى حســاب البطاقــة. المبلــغ المخصــوم فــي تاريــخ  الســداد ســيكون هــو المبلــغ المحــدد مــن قبــل حامــل البطاقــة وقــت تقديــم 
طلــب الحصــول علــى البطاقــة المعنيــة أو مــن خــالل تعليمــات مســتقلة يصدرهــا حامــل البطاقــة للبـنــــك وفــق أحــكام المــادة 6 )تعليمــات الصــادرة 
مــن  حامــل البطاقــة(. فــي حالــة عــدم توفــر  رصيــد كاٍف فــي الحســاب المحــدد مــن قبــل حامــل البطاقــة وقــت تنفيــذ عمليــة الخصــم المباشــر، فــإن 
حامــل البطاقــة يفــوض البـنــــك بالســحب  علــى المكشــوف للمبلــغ المطلــوب  مــن هــذا الحســاب  لغــرض تمكيــن البنــك مــن تنفيــذ عمليــة الدفــع 

بالخصــم المباشــر.
8-11  يجــوز لحامــل البطاقــة أداء أي دفعــة ألي مبالــغ مســتحقة وفــق الشــروط واألحــكام الرئيســية لبطاقــات االئتمــان عــن طريــق التحويــل مــن بنــك آخــر. أي 

دفعــة تــؤدى عــن طريــق التحويــل مــن حســاب لــدى بنــك آخــر ســتعتبر أن البـنــــك قــد تســلمها  فعليــً  عنــد إجــراء مقاصــة للعوائــد المدفوعــة 



إلــى البـنــــك مــن قبــل البنــك القائــم بالتحويــل. لــن يكــون البـنــــك  مســؤوالً عــن أي رســوم أو تكاليــف يفرضهــا البنــك القائــم بالتحويــل علــى حامــل البطاقــة 
لتنفيــذ أداء تلــك الدفعــات إلى البـنــــك .

يبقى  حامل البطاقة مسؤوالَ عن دفع رصيد اإلغالق بغض النظر إن كان حامل البطاقة تسلم أو لم يتسلم كشف حساب.  12-8
8-13  ال يجــوز لحامــل البطاقــة بــدون الموافقــة المســبقة مــن البـنــــك تحويــل مبالــغ مــن أي حســاب بطاقــة إلــى أي حســاب بطاقــة آخــر لتســوية المســتحقات 

الواجبــة الدفــع علــى حســاب بطاقــة آخــر، بغــض النظــر إذا كانــت تلــك المبالــغ متوفــرة فــي الرصيــد الدائــن لحســاب البطاقــة األول.
8-14  يجــوز للبـنــــك فــي أي وقــت مطالبــة حامــل البطاقــة بتقديــم شــيك غيــر مــؤرخ و/أو إنشــاء رهــن حيــازي علــى وديعــة و/أو تقديــم أي ضمــان آخــر تأمينــً 
لاللتزامــات التــي تكبدهــا البنــك بشــأن خدمــات البطاقــة. كمــا أن حامــل البطاقــة يفــوض البـنــــك بإدخــال التاريــخ علــى الشــيك المذكــور وتقديمــه 

للصــرف فــي ذلــك التاريــخ نظيــر أي  التزامــات  تكبدهــا البنــك بشــأن خدمــات البطاقــة.
8-15  يحق للبـنــك اعتبار ما يلي على أنه دليل على وجود دين في ذمة حامل البطاقة وأن يتم خصمه من حساب البطاقة:

8-15-1  أي إيصــال بيــع و/أو ســجل معاملــة بالبطاقــة و/أو إيصــال ائتمــان و/أو إيصــال تســديد نقــدي و/أو أي ســجل آخــر لقيــد رســوم  ويحمــل طبعــة 
أو أي نســخة بالنقــش البــارز للمعلومــات التــي علــى البطاقــة والتــي تــم تعبئتهــا حســب األصــول بغــض النظــر عمــا إذا كان ذلــك الســجل 
يحمــل أو ال يحمــل  توقيــع حامــل البطاقــة )بمــا فــي ذلـــك ودون حصــر أي معاملــة بــال بيانــات اتصــال(، ومــع ذلـــك، فــإن هــذا لــن يعفي بــأي حال 
مــن األحــوال حامــل البطاقــة مــن  مســؤولية التوقيــع علــى أي إيصــال بيــع أو ســجل معاملــة بالبطاقــة أو إيصــال ائتمــان أو إيصــال تســديد 

نقــدي أو أي ســجل آخــر لقيــد  رســوم  يطلبــه الطــرف المقابــل؛ وكذلـــك 
ــم تنفيذهــا  مــن خــالل  أوامــر  ــك ودون حصــر تلــك التــي ت ــة بمــا فــي ذلـ ــك الخاصــة بمعامــالت البطاقــات أو الُســلف النقدي 8-15-2  ســجالت البـنــ

بالبريــد االلكترونــي أو الهاتــف أو عبــر االنترنــت.

كشوفات الحسابات  .9
يتعين على البـنــك تزويد حامل البطاقة بكشف حساب بشأن حساب البطاقة وذلـك  في المدد التي يحددها البنك.  1-9

9-2  مــا لــم يطلــب حامــل البطاقــة خــالف ذلـــك، يتــم تســليم كشــوفات الحســاب عبــر البريــد االلكترونــي علــى عنــوان البريــد االلكترونــي المســجل لحامــل 
ر مــن خــالل نظــام الخدمــات المصرفيــة االلكترونيــة للبـنــــك، أو عبــر أي وســيلة الكترونيــة  البطاقــة فــي ســجالت البـنــــك، أو عبــر بريــد الكترونــي ُمشــفَّ
أخــرى. ويقــع علــى عاتــق حامــل البطاقــة  مســؤولية  إعــداد الترتيبــات األمنيــة والحفــاظ عليهــا ومراجعتهــا بشــكل منتظــم فيمــا يتعلــق بطريقــة 
ــه يشــكل  ــً علــى أن ــر كشــف الحســاب المرســل الكتروني ــت واســتخدامه لهــا. ُيعتب ــة ونظــم االنترن ــي لحامــل البطاق ــد االلكترون ــى البري الدخــول إل
كشــف حســاب وفــق مــا هــو الزم بموجــب القانــون الســاري، كمــا أنــه ولجميــع األغــراض  ســيوفي  بالتزامــات البـنــــك بتســليم كشــف حســاب إلــى حامــل 

البطاقــة.
ــوم  ــك أن يق ــوز للبن ــة، يج ــورة إلكتروني ــة  بص ــل البطاق ــى حام ــاب إل ــوفات الحس ــليم كش ــب تس ــر المناس ــن غي ــه م ــره أن ــق تقدي ــك وف ــرر البن 9-3  إذا ق

بتســليم كشــوفات الحســاب هــذه بــأي وســيلة أخــرى يراهــا مناســبة. 
9-4  يتوجــب  علــى حامــل البطاقــة مراجعــة كل كشــف مــن كشــوفات الحســاب وإخطــار البـنــــك بــأي تعــارض خــالل ثالثيــن )30( يومــً مــن اســتالمه، وإال 
ســيعتبر كشــف الحســاب صحيحــً )مــع مراعــاة حــق البـنــــك فــي تصحيــح أي خطــأ( ومقبــوالً لــدى حامــل البطاقــة. ال يجــوز بعــد ذلـــك لحامــل البطاقــة 
ــك فيمــا يتعلــق بحســاب البطاقــة ســتكون قاطعــة  ــدى البـنــ ــارة أي اعتراضــات علــى كشــف الحســاب كمــا أن كشــوفات  الحســاب  المحفوظــة ل إث

وملزمــة لحامــل البطاقــة.
يحق للبـنــك القيام بتصحيح أي خطأ في أي كشف حساب ، على ان يخطر البنك حامل البطاقة في تاريخ التغير أو  تاريخ الحقً له .  5-9

9-6  يقــع علــى عاتــق حامــل البطاقــة  مســؤولية  إخطــار البـنــــك فــي حــال عــدم تســلم حامــل البطاقــة لكشــف الحســاب أو بخــالف ذلـــك عــدم قدرتــه علــى 
االطــالع علــى كشــف الحســاب خــالل ثالثيــن )30( يومــً مــن التاريــخ الــذي كان يتعيــن فيــه اســتالم كشــف الحســاب أو توافــره الطــالع حامــل البطاقــة 

عليــه. لــن يكــون البـنــــك  مســؤوالً  عــن عــدم االســتالم أو تأخــر االســتالم لكشــوفات الحســاب مــن قبــل حامــل البطاقــة.
9-7  يجــوز للبـنــــك التوقــف مؤقتــً عــن تســليم كشــوفات الحســاب إذا توافــرت لديــه أســباب لالعتقــاد بــأن حامــل البطاقــة ال يتســلم كشــوفات الحســاب 

هــذه.

الُســلف النقدية  .10
10-1  يجــوز لحامــل البطاقــة اســتخدام البطاقــات للحصــول علــى ُســلفة نقديــة، وتكــون هــذه الســلف النقديــة متاحــة حتــى  حــد االئتمــان  المســموح بــه مــن 

قبــل البـنــــك، وتخضــع الســلف النقديــة للتقديــر المطلــق والمنفــرد للبنــك.
10-2  ُتســتحق الفائــدة علــى أي ســلفة نقديــة وتحتســب علــى أســاس يومــي اعتبــارًا مــن تاريــخ الحصــول علــى هــذه الســلفة النقديــة وحتــى  تمــام ســدادها 

بالكامــل، وتســتحق الفائــدة بالســعر المحــدد فــي جــدول الرســوم.
يتم احتساب الرسوم  الواجبة الدفع عن كل سلفة نقدية على حده وفقً لجدول الرسوم وستضاف تلك الرسوم إلى قيمة كل سلفة نقدية.  3-10

التحويل من الرصــيد  .11
يجوز للبـنــك الموافقة على إجراء تحويل من الرصيد، عقب قيام حامل البطاقة بتقديم الطلب.  1-11

يجوز للبـنــك أن يحدد الحد األدنى واألعلى للرصيد المستحق الصالح للتحويل إلى حساب البطاقة وفق أحكام هذه المادة.   2-11
11-3  يجــوز للبـنــــك تحديــد رســم عــن كل عمليــة تحويــل مــن الرصيــد ويتــم خصــم  هــذا الرســم مــن حســاب البطاقــة فــي تاريــخ نفــاذ  عمليــة التحويــل  مــن 

الرصيــد أو تاريــخ الحــق لــه. .
11-4  لــن يكــون البـنــــك مســؤوالً عــن أي رســوم أو مصاريــف أو فوائــد أو ادعــاءات أو التزامــات بشــأن الحســاب الــذي يتــم منــه تحويــل الرصيــد المســتحق إلــى 

حســاب البطاقــة نتيجــة ألي  تأخيــر فــي تنفيــذ عمليــة التحويــل مــن الرصيــد. 

برنامج التقســيط  .12
12-1  يجــوز للبـنــــك الموافقــة علــى أن يتــم ســداد الرصيــد المســتحق علــى حســاب البطاقــة أو ســداد المبلــغ المخصــوم مــن حســاب البطاقــة بشــأن معاملــة 

بطاقــة محــددة أو تحويــل مالــي محــدد أو تحويــل مــن األرصــدة محــدد بموجــب برنامــج للتقســيط، وذلــك عقــب قيــام حامــل البطاقــة بتقديــم  طلــب.



12-2  إذا وافــق البـنــــك علــى إدراج حامــل البطاقــة فــي برنامــج للتقســيط فســيقوم البنــك بإخطــار حامــل البطاقــة بعــدد وفتــرات وقيمــة األقســاط التــي 
تشــكل جــزًء مــن برنامــج التقســيط.

12-3  عقب وضع برنامج للتقسيط، يتعين تحديد قيمة كل قسط شهر ي مستحق في كل كشف حساب.
12-4  يجــوز للبـنــــك أن يحــدد  ويفــرض رســمً علــى كل برنامــج تقســيط علــى أن يتــم خصــم هــذا الرســم مــن حســاب البطاقــة فــي  تاريــخ نفــاذ برنامــج 

ــه. ــخ الحــق ل التقســيط أو تاري
12-5  يخصــم مــن حســاب البطاقــة الفائــدة واجبــة الدفــع بشـــأن كل قســط بموجــب برنامــج التقســيط المعنــي فــي األوقــات التــي يقررهــا البـنــــك ويخطــر 

بهــا حامــل البطاقــة.
12-6  فــي حــال قيــام حامــل البطاقــة بالســداد المبكــر للمبلــغ  اإلجمالــي المســتحق بموجــب برنامــج تقســيط قبــل الجــدول الزمنــي المحــدد فــي برنامــج 
التقســيط، فســيكون رســم الســداد المبكــر والفائــدة علــى األقســاط المتبقيــة بموجــب برنامــج التقســيط هــذا واجبــة الدفــع ويتــم خصــم هــذا المبلــغ 

مــن حســاب البطاقــة فــي   تاريــخ الســداد المبكــر أو تاريــخ الحــق لــه.
12-7  يجــوز للبـنــــك أن يطلــب الســداد الفــوري إلجمالــي المبلــغ المســتحق بموجــب برنامــج التقســيط ، وذلــك فــي حالــة عجــز حامــل البطاقــة عــن ســداد أي 

مبالــغ عنــد اســتحقاقها بموجــب برنامــج التقســيط،.
12-8  يجــوز للبـنــــك أن يضــع قيــودًا علــى أي معاملــة بطاقــة أو تحويــل مالــي أو تحويــل مــن األرصــدة أو أي خدمــة بطاقــة  أخــرى تحــول دون صالحيتهــا لــإدراج 

فــي برنامــج للتقســيط.

التحويالت المالية  .13
يجوز للبـنــك أن يسمح لحامل البطاقة بإجراء أي  تحويالت مالية،  عقب قيام حامل البطاقة بتقديم طلب.  1-13

يجوز للبـنــك أن يحدد الحد األدنى و األقصى للمبلغ المؤهل ألي  تحويالت مالية بمقتضى أحكام هذه المادة.  2-13
13-3  يجــوز للبـنــــك أن يحــدد رســمً بشــان أي  تحويــالت ماليــة، ويتــم خصــم هــذا الرســم مــن حســاب البطاقــة فــي  تاريــخ نفــاذ التحويــالت الماليــة أو تاريــخ 

الحــق لــه.

تأجيل السداد للعطلة   .14
14-1  عقــب قيــام حامــل البطاقــة بتقديــم طلــب، يجــوز للبـنــــك أن يوافــق  لحامــل البطاقــة علــى تأجيــل  ســداد مبلــغ الحــد األدنــى المحــدد فــي كشــف 
ــابات(. ــوف الحس ــادة 9 )كش ــكام الم ً ألح ــ ــليه وفق ــم تس ــذي يت ــي ال ــاب التال ــف الحس ــي كش ــى ف ــد األدن ــغ الح ــن مبل ــزء م ــم إدراج ج ــد وأن يت ــاب واح حس
14-2  فــي حالــة موافقــة البـنــــك علــى هــذا التأجيــل عندئــذ لــن تكــون رســوم الســداد المتأخــر واجبــة الدفــع مــن قبــل حامــل البطاقــة علــى كشــف الحســاب 

األصلــي. 
14-3  الفائــدة المســتحقة علــى الجــزء الــذي يتــم تأجيلــه مــن مبلــغ الحــد األدنــى وفــق أحــكام هــذه المــادة  تحســب علــى أســاس يومــي اعتبــارًا مــن  تاريــخ 
ــدة مســتحقة بالســعر  ــى بالكامــل. وتبقــى  الفائ ــغ الحــد األدن ــى بموجــب كشــف الحســاب األصلــي وحتــى تســديد مبل ــغ الحــد األدن اســتحقاق مبل
ــه حامــل  ــك ويخطــر ب ــرره البـنــ ــذي يق ــة فــي الوقــت ال ــد المســتحق ويتــم خصمهــا مــن حســاب البطاق ــأن الرصي المحــدد فــي جــدول الرســوم بشـ

ــة. البطاق
14-4  أي رســم يتــم احتســابه وفــق جــدول الرســوم ســيكون واجــب الدفــع عــن كل عمليــة تأجيــل لكامــل أو أي جــزء مــن مبلــغ الحــد األدنــى ، ويتــم خصــم 

هــذا الرســم مــن حســاب البطاقــة فــي  تاريــخ نفــاذ التأجيــل أو تاريــخ الحــق لــه.
14-5  يقر ويوافق حامل البطاقة على أن أي تأجيل يقره البـنــك وفق أحكام هذه المادة ال يشكل تنازالً من البنك عن سداد أي التزامات واجبة الدفع.

التعليمات الدائمة  .15
يجوز للبـنــك أن يقبل أي تعليمات دائمة، وذلك عقب قيام حامل البطاقة بتقديم طلب.  1-15

15-2  يتوجــب  علــى حامــل البطاقــة ضمــان أن التاريــخ الــذي يتــم فيــه خصــم أي ُدفعــة مــن حســاب البطاقــة بموجــب تعليمــات دائمــة  أن يكــون علــى األقــل  
ســبعة )7( أيــام مســبقة  عــن التاريــخ الــذي يتــم فيــه قيــد المبالــغ فــي حســاب المســتفيد.

15-3  إذا صــادف تاريــخ اســتحقاق الســداد بموجــب أي تعليمــات دائمــة أي يــوم بخــالف أيــام العمــل الرســمية، يتعيــن علــى البـنــــك أن يقــوم بالســداد فــي يــوم 
العمــل الســابق لذلــك التاريــخ.

تبقى  التعليمات الدائمة  نافذه حتى يقوم حامل البطاقة صراحًة بإلغائها عن طريق تقديم إشعار خطي مسبق إلى البـنــك.  4-15
15-5  لــن يقــع علــى عاتــق البـنــــك أي التــزام لتنفيــذ أو التعامــل مــع أي تعليمــات دائمــة إذا عجــز حامــل البطاقــة عــن أداء مبلــغ الحــد األدنــى بحلــول تاريــخ 

الســداد.

16.   المبالغ المسترجعة
16-1  يتــم قيــد أي مبلــغ مســترجع فــي الرصيــد الدائــن لحســاب البطاقــة بشـــأن أي معاملــة بطاقــة وذلــك بمجــرد اســتالم البـنــــك للمبلــغ المســترجع  مــن 

الطــرف اآلخــر المعنــي.

الخدمات المصرفية االلكترونية  .17
ــة علــى  مســؤوليته  ــى حامــل البطاق ــم تلــك الخدمــات إل ــة، ويتــم تقدي ــى حامــل البطاق ــة إل ــة االلكتروني ــر الخدمــات المصرفي ــك توفي 17-1  يجــوز للبـنــ
الخاصــة. يوافــق حامــل البطاقــة علــى اتبــاع التوجيهــات الصــادرة مــن البـنــــك بشـــأن اإلجــراءات واالحتياطــات األمنيــة الســتخدام الخدمــات المصرفيــة 

االلكترونيــة.
17-2  يقــر ويوافــق حامــل البطاقــة علــى أنــه بالرغــم مــن اســتخدام أي رمــوز ســرية وغيرهــا مــن اإلجــراءات األمنيــة المعقــدة فقــد يكــون أي اتصــال موجــه مــن 
البـنــــك أو إليــه مــن خــالل الخدمــات المصرفيــة االلكترونيــة ليــس وســيلة االتصــال اآلمنــة والســرية، فــإذا اختــار حامــل البطاقــة التعامــل  مــع البـنــــك 

بهــذه الطريقــة، فإنــه يقــوم بذلـــك علــى مســؤوليته الخاصــة.
17-3  تقع  المسؤولية على حامل البطاقة وحده في حيازة وحفظ األجهزة والمعدات االلكترونية والبرامج االلكترونية المناسبة والمتوافقة بما يلزم 



للوصــول إلــى الخدمــات المصرفيــة االلكترونيــة، بمــا فــي ذلـــك أي برمجيــات مضــادة للفيروســات أو غيرهــا مــن أجهــزة أو معــدات أو برمجيــات الحمايــة األمنيــة. 
إضافــًة إلــى ذلـــك، ســيكون حامــل البطاقــة  مســؤوالً عــن التكاليــف التــي يتــم فرضهــا مــن قبــل مــزود خدمــة الهاتــف أو االتصــاالت االلكترونيــة الخاصــة بحامــل 

البطاقة.
17-4  يكــون حامــل البطاقــة  مســؤوالً عــن دقــة وصحــة جميــع المعلومــات التــي يقدمــه إلــى البـنــــك عبــر الهاتــف أو مــن خــالل أي وســيلة اتصــال الكترونيــة، 
كمــا يوافــق حامــل البطاقــة علــى أن البـنــــك لــن يكــون  مســؤوال عــن أي عواقــب تنجــم عــن أي معلومــات خاطئــة قدمهــا حامــل البطاقــة. ال يجــوز 
لحامــل البطاقــة أن يســمح ألي شــخص بالدخــول إلــى أي جهــاز الكترونــي خــاص بحامــل البطاقــة بطريقــة ُتمّكــن هــذا الشــخص مــن الدخــول إلــى 

ــة. ــة االلكتروني الخدمــات المصرفي
17-5  إذا فقــد حامــل البطاقــة حيــازة الجهــاز االلكترونــي الخــاص بــه أو الرقابــة عليــه أو القــدرة علــى تشــغيله، أو اعتقــد حامــل البطاقــة ألي ســبب كان قيــام أي 
شــخص آخــر بخــالف حامــل البطاقــة بالدخــول إلــى الخدمــات المصرفيــة االلكترونيــة،  يتوجــب علــى حامــل البطاقــة القيــام علــى الفــور بإخطــار البـنــــك، 
وبمجــرد حــدوث ذلـــك يجــوز للبـنــــك القيــام  بوقــف تلــك الخدمــات لفتــرة معينــة أو بموجــب شــروط معينــة قــد يقررهــا البـنــــك. مــا لــم وحتــى يقــوم 
حامــل البطاقــة بإخطــار البـنــــك بخــالف ذلـــك، فــإن جميــع التعليمــات التــي يتلقاهــا البـنــــك ومصدرهــا تلــك الخدمــات ســتعتبر أنهــا صــادرة مــن حامل 
البطاقــة، ويحــق للبـنــــك االســتناد إلــى تلــك التعليمــات دون إجــراء أي تحــري أو اســتقصاء. كمــا يقــر ويوافــق حامــل البطاقــة علــى أن البـنــــك قــد ال 
يكــون قــادرًا علــى عكــس أو إبطــال أي معاملــة تــم تنفيهــا اســتنادًا إلــى التعليمــات التــي تلقاهــا قبــل قيــام حامــل البطاقــة بإخطــار البـنــــك وفــق 

أحــكام هــذه المــادة.
17-6  يوافــق حامــل البطاقــة علــى أن الخدمــات المصرفيــة االلكترونيــة مقدمــة عبــر أو مــن خــالل االنترنــت وأن الطبيعــة المفتوحــة وااللكترونيــة لإنترنــت 
قــد يتولــد عنهــا هجمــات فيروســية أو أخطــاء أو خســائر أو أضــرار أو مطالبــات، كمــا يوافــق أيضـــً بــان أي معاملــة يتــم تنفيذهــا مــن خــالل الخدمــات 
ــك  مســؤوالً عــن أي خســائر يتكبدهــا حامــل البطاقــة  المصرفيــة االلكترونيــة ســتتم علــى  مســؤولية ومخاطــرة حامــل البطاقــة. لــن يكــون البـنــ

ــة. ــة االلكتروني ــات المصرفي نتيجــة الســتخدام الخدم
17-7  يتوجــب علــى حامــل البطاقــة القيــام علــى الفــور بإخطــار البـنــــك بــأي تغييــرات تطــرأ علــى بيانــات الهاتــف الجــوال أو مــزود خدمــات االتصــاالت الخــاص 

بحامــل البطاقــة.

الرموز السرية  .18
18-1  يتوجــب علــى حامــل البطاقــة المحافظــة علــى ســرية الرمــوز الســرية وعــدم اإلفصــاح عنهــا أو إتاحتهــا للغيــر، كمــا  يتوجــب علــى حامــل البطاقــة  أخــذ 

الحــذر الــالزم لمنــع أي فقــدان أو ســرقة أو اســتخدام غيــر مشــروع ألي رمــوز ســرية.
18-2  لــن يقــع علــى عاتــق البـنــــك أي واجــب للتحقــق مــن صحــة أي تعليمــات يتلقاهــا البـنــــك مــن حامــل البطاقــة وتــم توثيقهــا مــن خــالل أي رمز ســري وفق 

اإلجــراءات المتبعــة لدى البـنــــك.
18-3  فــي حــال فقــدان الرمــز الســري أو ســرقته أو بخــالف ذلـــك تــم قرصنتــه مــن أو الكشــف عنــه إلــى الغيــر،  يتوجــب علــى حامــل البطاقــة القيــام علــى الفــور 
بإخطــار البـنــــك، ومــا لــم وحتــى يتســلم البـنــــك هكــذا إخطــار، ســيظل حامــل البطاقــة  مســؤوالً عــن أي تعليمــات أو معامــالت يتــم تنفيذهــا مــن خالل 

اســتخدام الرمــز الســري.

الفئات الخاصة من حاملي البطاقات  .19
19-1  يجــوز للبـنــــك توفيــر خدمــات البطاقــات إلــى حاملــي البطاقــات مــن األمييــن مــع مراعــاة القانــون الســاري وسياســات البنــك الســارية، وتعديالتهــا مــن 

حيــن آلخــر.
ــم و/أو البكــم مــع مراعــاة القانــون الســاري وسياســات البنك  19-2  يجــوز للبـنــــك توفيــر خدمــات البطاقــات إلــى حاملــي البطاقــات مــن المكفوفيــن و/أو الصُّ

الســارية، وتعديالتهــا مــن حيــن آلخــر.

الضــرائب  .20
20-1  يكون حامل البطاقة وحده   مسؤوالً عن  الشؤون الضريبية الخاصة به.

20-2  مــا لــم يــرد نــص يتعــارض مــع ذلـــك صراحــًة، فــإن جميــع المبالــغ المقــرر أنهــا مســتحقة الدفــع مــن قبــل حامــل البطاقــة ســتكون باســتثناء أي ضرائــب 
مطبقــة )بمــا فــي ذلـــك ودون حصــر ضريبــة القيمــة المضافــة )أو أي ضريبــة معادلــة((. كمــا أن البـنــــك مفــوٌض مــن قبــل حامــل البطاقــة بــأن يخصــم 
مــن حســاب البطاقــة أو بخــالف ذلـــك أن يحجــب مبلــغ أي ضريبــة ســارية مطلــوب تحميلهــا أو حجبهــا مــن قبــل البـنــــك. إذا قام البـنــــك نيابــة عن حامل 

البطاقــة بدفــع أي ضريبــة مفروضــة، فيحــق للبـنــــك الخصــم مــن حســاب البطاقــة نظيــر هــذا المبلــغ.
20-3  قــد يكــون مطلوبــً مــن البـنــــك بمقتضــى القانــون أو بموجــب االتفــاق مــع الســلطات الضريبيــة المختصــة رفــع تقارير تضمن بعــض  المعلومات بشـــأن 
حامــل البطاقــة )أو فــي حالــة الجهــات االعتباريــة، بشــأن المالكيــن المباشــرين أو غيــر المباشــرين لحامــل البطاقــة أو أوصيائــه أو منتفعيــه( وكذلـــك 
حــول عالقــة حامــل البطاقــة مــع البـنــــك بمــا فــي ذلـــك معلومــات متعلقــة بحســاب البطاقــة وخدمــات البطاقــات األخــرى المقدمــة مــن قبــل البـنــــك 

إلــى حامــل البطاقــة، وذلــك إلــى:
ــك  ــل تل ــد ترس ــا ق ــي بدوره ــة، والت ــل البطاق ــح حام ــة لصال ــابات البطاق ــك حس ــه البـنــ ــظ في ــذي يحف ــد ال ــي البل ــة ف ــلطات الضريبي 20-3-1  الس

المعلومــات إلــى الســلطات الضريبيــة فــي بلــد آخــر يكــون حامــل البطاقــة خاضعــً فيــه للضرائــب؛ أو 
20-3-2  مباشــرة إلــى الســلطات الضريبيــة فــي البلــد الــذي يحمــل حامــل البطاقــة جنســيته أو يقيــم فيــه أو البلــدان األخــرى حيــث يقــرر أو يفتــرض 

البـنــــك بصــورة معقولــة أن حامــل البطاقــة خاضــٌع للضريبــة هنــاك. 

20-4  يوافــق حامــل البطاقــة علــى أن يــزود البـنــــك بــأي معلومــات )بمــا فــي ذلـــك اإلقــرارات، الشــهادات، المســتندات، تفاصيــل أي أحــكام قضائيــة خاصــة 
أو معاملــة ُتطبــق علــى الجنســية العامــة أو فئــة األشــخاص التــي ينتمــي إليهــا حامــل البطاقــة( والتــي قــد يطلبهــا البـنــــك )أو بخــالف ذلـــك ُتطلــب 
ــر.  يتوجــب علــى حامــل البطاقــة ضمــان أن  ــأي ضريبــة أو موقــف ضريبــي أو أي شــروط أخــرى ســارية بشــأن إعــداد ورفــع التقاري منــه( فيمــا يتعلــق ب
تلــك المعلومــات، عنــد تقديمهــا إلــى البـنــــك، صحيحــة وســليمة مــن جميــع الجوانــب، وليســت ُمضِللــة بــأي حــال مــن األحــوال وتنطــوي علــى جميــع 
المعلومــات الماديــة ذات الصلــة بموضــوع الطلــب، فــإذا باتــت أي معلومــات قدمهــا حامــل البطاقــة فــي الســابق غيــر دقيقــة أو غيــر مكتملــة، يتوجــب 



على حامل البطاقة القيام على الفور بإخطار البـنــك بذلـك.

شرط  دفع إجمالي المبالغ المستحقة بدون خصم  .21
21-1  يشــترط أن تدفــع إجمالــي المبالــغ المســتحقة للبنــك بالُعملــة المحــددة وبــدون أي اســتقطاعات )وخاليــة مــن أي خصومــات( )بمــا فــي ذلـــك  مبلــغ أي 

ــة( أو خصومــات أو تســويات أو  مقاصــة. ضريب
21-2  إذا ُطلــب مــن حامــل البطاقــة بمقتضــى القانــون خصــم أي مبلــغ علــى حســاب أي ضريبــة مــن أي  التزامــات  مســتحقة  عليــه لصالــح البـنــــك،  يتوجــب 
علــى حامــل البطاقــة إضافــة المبلــغ المســتحق الدفــع إلــى البـنــــك بحيــث يكــون المبلــغ النهائــي الــذي تســلمه البنــك بعــد االســتقطاع يعــادل المبلغ 

الــذي كان علــى البـنــــك تســلمه لــو لــم يكــن هــذا االســتقطاع مطلوبــً فــي األســاس.

األسعار والرسوم والتكاليف  .22
22-1  يوافــق حامــل البطاقــة علــى أن يدفــع جميــع الرســوم والتكاليــف واألجــور والمصروفــات المعمــول بهــا لــدى البـنــــك فيمــا يتعلــق بتقديــم أي خدمــة مــن 
خدمــات  البطاقــة، وتوضــح تفاصيــل تلــك الرســوم والتكاليــف واألجــور والمصروفــات فــي جــدول الرســوم الخــاص بالبـنــــك، كمــا أن جــدول الرســوم هــذا 
متوفــٌر فــي فــروع البـنــــك، وعلــى الموقــع االلكترونــي للبـنــــك أو بخــالف ذلـــك عنــد الطلــب. يجــوز للبـنــــك القيــام فــي أي وقــت بتعديــل جــدول الرســوم.
ــة اســتحقاق أي مبلــغ  ــك باألســعار الســائدة فــي الوقــت المعنــي. فــي حال ــى البـنــ ــة مســتحقة إل ــدة وأي عمول 22-2  إن حامــل البطاقــة ملــزٌم بدفــع الفائ
لصالــح البـنــــك ولــم ُيدفــع عنــد اســتحقاقه، يجــوز أيضـــً تحميــل ســعر الفائــدة التأخيريــة  المســتحقة عــن التأخيــر، كمــا يجــوز للبـنــــك أيضـــً تعديــل 

ــه. ــون المعمــول ب ــدة أو أســعار العمــوالت المســتحقة فــي أي وقــت وفــق أحــكام القان ســعر الفائ
22-3  عنــد اســتحقاق أي رســوم أو تكاليــف أو أجــور أو مصروفــات أو فوائــد أو عمــوالت معمــول بهــا لصالــح البـنــــك، فــإن حامــل البطاقــة يفــوض البـنــــك بــأن 
يخصــم مــن حســاب البطاقــة مبلــغ تلــك الرســوم أو التكاليــف أو األجــور أو المصروفــات أو الفوائــد أو العمــوالت الــواردة فــي جــدول الرســوم الخــاص 

بالبـنــك.
22-4  جميــع المبالــغ التــي ُتدفــع للبـنــــك ســتكون غيــر قابلــة للــرد وال يجــوز اســتخدامها علــى أنهــا رصيــد دائــن نظيــر أي مبلــغ آخــر مســتحق علــى حامــل 

البطاقــة لصالــح البـنــــك.

المراســالت  .23
23-1  إن أي مراســالت موجهــة أو يتــم تســليمها فيمــا يتعلــق بــأي مــن خدمــات  البطاقــة يجــب أن تكــون خطيــة، ويحــق للبـنــــك تســليم تلــك المراســالت بــأي 

صيغــة يراهــا مناســبة )بمــا فــي ذلـــك بصيغــة ورقيــة أو الكترونيــة(، مــا لــم يتــم االتفــاق علــى خــالف ذلـــك.
ــات  ــي أو الخدم ــد االلكترون ــك مــن خــالل البري ــا فــي ذلـ ــة )بم ــه يجــوز تســليم أي مراســالت بصــورة الكتروني ــا ســبق، فإن ــة م 23-2  دون المســاس بعمومي
المصرفيــة االلكترونيــة(، مــا لــم يقــرر البـنــــك وســيلة محــددة للتســليم بالنســبة ألي خدمــة بطاقــات محــددة ، وفــي هــذه الحالــة، لــن تكــون تلــك 
المراســالت قــد ُأرســلت أو ُســلمت بشــكل ســليم مــا لــم يتــم اتبــاع وســيلة التســليم المقــرر مــن قبــل البـنــــك. كمــا أن أي مراســالت تســلم بصيغــة 
الكترونيــة ستشــكل تســليمً »خطيــً« أو تســليمً »بصيغــة خطيــة« لهــا ألغــراض الشــروط واألحــكام الرئيســية لبطاقــات االئتمــان هــذه، وأي شــروط 
إضافيــة معمــول بهــا وأي قوانيــن ســارية، كمــا ســتحمل نفــس األثــر القانونــي تمامــً كمــا لــو كانــت ُســلمت فــي صيغــة ورقيــة وموقعــة مــن قبــل 
حامــل البطاقــة أو البـنــــك )حســب األحــوال(. ال يجــوز لحامــل البطاقــة االعتــراض علــى صالحيــة أي مراســالت علــى أســاس أنهــا تمــت بصيغــة الكترونيــة.
23-3  تقــع  المســؤولية علــى حامــل البطاقــة بشــأن مراجعــة جميــع المرســالت المرســلة مــن قبــل البـنــــك، وال يقــدم البـنــــك أيــة ضمانــات بــأن المراســالت 
االلكترونيــة آمنــة أو خاليــة مــن األخطــاء، كمــا يوافــق حامــل البطاقــة علــى أن أي مراســالت ترســل الكترونيــً يمكــن أن تتعــرض لالختــراق أو الفقــدان أو 

التأخيــر أو اإلصابــة بفيروســات.
23-4  أي مراسالت تتم من قبل البـنــك تعتبر أنها ُبلغت بشكل صحيح، وفق الحاالت التالية:

ــف المتحــرك أو رقــم الفاكــس الخــاص بحامــل  ــي أو الهات ــد االلكترون ــى عنــوان البري ــً، عنــد إرســالها إل 23-4-1  فــي حــال تمــت أو ُســلمت الكتروني
البطاقــة )فــي كل حالــة وفــق مــا يخطــر بــه حامــل البطاقــة البـنــــك مــن حيــن آلخــر( أو عنــد توافرهــا عبــر الخدمــات المصرفيــة االلكترونيــة 

بصيغــة مقــروءة، حســب األحــوال؛ وكذلـــك 
في جميع الحاالت األخرى، بعد خمسة )5( أيام عمل من تاريخ إرسالها.  2-4-23

23-5  أي مراســالت تســلم مــن قبــل حامــل البطاقــة إلــى البـنــــك تعتبــر أنهــا ُبلغــت بشــكل ســليم فقــط عنــد اســتالمها بصــورة فعليــة مــن قبــل البـنــــك، 
فــي المــكان وبالطريقــة التــي يحددهــا البـنــــك لهــذا الغــرض.

23-6  تقــع   المســؤولية علــى حامــل البطاقــة للقيــام فــي جميــع األوقــات بتزويــد البـنــــك بعنــوان بريــدي، ورقــم هاتــف متحــرك وعنــوان بريــد الكترونــي 
وجميعهــا حديثــة،  وكذلـــك إخطــار البـنــــك بــأي تغييــرات تطــرأ علــى  معلومــات االتصــال التــي قدمهــا مــن َقبــل إلــى البـنــــك.

23-7  يوافــق حامــل البطاقــة علــى أن جميــع المراســالت الموجهــة مــن البـنــــك إليــه هــي وأي مرفقــات بهــا تتســم بالســرية بالنســبة لحامــل البطاقــة وأنــه 
يتوجــب علــى حامــل البطاقــة القيــام بحــذف أو بطريقــة أخــرى التخلــص مــن أي مراســالت وجهــت إليــه بالخطــأ مــن قبــل البـنــــك أو معنونــة إلــى مرســل 

إليــه آخــر بخــالف حامــل البطاقــة.
23-8  يحــق للبـنــــك االســتناد إلــى أي مراســالت موجهــة منــه إلــى حامــل البطاقــة، وال يقــع علــى عاتــق البـنــــك أي التــزام إلثبــات صحــة أو دقــة أي مــن تلــك 

ــالت. المراس
ــة  ــر مقبول ــجيالت تعتب ــى أن أي تس ــق عل ــا يواف ــجلة، كم ــون مس ــد تك ــك ق ــن البـنــ ــه وبي ــة بين ــات الهاتفي ــى أن المحادث ــة عل ــل البطاق ــق حام 23-9  يواف

بصفتهــا دليــل لــدى أي محكمــة أو إجــراءات  تحكيــم أو أي إجــراءات أخــرى.
23-10    قــد يقــوم البنــك بإرســال فعلــي  للطلبــات  علــى ســبيل المثــال البطاقــات مــن خــالل البريــد العــادي أو شــركات التوصيــل علــى عنــوان حامــل البطاقــة 

المســَجل لــدى البنــك أو أي عنــوان آخــر  يحــدد مــن قبــل حامــل البطاقــة ، وذلــك علــى مســؤولية حامــل البطاقــة.

الســرية  .24
24-1  يتعيــن علــى البـنــــك الحفــاظ علــى ســرية المعلومــات الســرية، فــي حيــن أن حامــل البطاقــة يفــوض البـنــــك لإفصــاح عــن جميــع تلــك المعلومــات 

الســرية وذلــك:



إلى أي عضو في مجموعة بنك أبوظبي األول؛  1-1-24
إلى أي من مفوضي البـنــك إلى الحد الالزم لتمكين البـنــك من تقديم خدمات البطاقات إلى حامل البطاقة؛  2-1-24

أي مستشار مهني متخصص تابع للبـنــك ويقع على عاتقه التزام تجاه البـنــك بالحفاظ على السرية؛  3-1-24
24-1-4  إلــى أي هيئــة صــرف أو إيــداع أو دار مقاصــة أو نظــام تســوية أو مســتودع تبــادل  المعلومــات أو أي مســتودع تــداول )ســواء محليــً أو عالميــً( 

حيــث يكــون مطلوبــً مــن البـنــــك أو مفوضــه اإلفصــاح عــن تلــك المعلومــات الســرية.
24-1-5  إلــى أي محــال إليــه أو متنــازل إليــه مجــاز فعلــي أو محتمــل )أو فــي كل حالــة علــى حــدة، أي مــن وكالئهــم أو مستشــاريهم المهنييــن( بشــأن 
حقــوق البـنــــك والتزاماتــه بموجــب الشــروط واألحــكام الرئيســية لبطاقــات االئتمــان أو أي شــروط إضافيــة أو فيمــا يتعلــق بــأي تنــازل عــن 

األعمــال أو تصــرف فيهــا أو دمجهــا أو االســتحواذ عليهــا أو توليهــا مــن قبــل البـنــــك؛
ــك فيمــا يتعلــق  ــح البـنــ ــة االئتمــان لصال ــر مباشــر لخدمــات حماي ــا وســيط تأميــن أو مــزود مباشــر أو غي ــة تصنيــف أو مؤمن ــى أي وكال 24-1-6  إل

ــك؛ ــن البـنــ ــة م ــات المقدم ــات البطاق بخدم
24-1-7  إلــى شــركة االتحــاد للمعلومــات االئتمانيــة أو أي وكالــة مرجعيــة لالئتمــان أخــرى أو مكتــب ائتمــان آخــر مصــرح لهــا أو شــركة اإلمــارات لتســجيل 

األصــول المنقولــة والمرهونــة؛
بموجب ما هو مطلوب بمقتضى أي قانون ساري؛  8-1-24

ــلطة  ــة أو س ــة أو عقابي ــرافية أو ضريبي ــة أو إش ــلطة تنظيمي ــم أو س ــة تحكي ــة أو هيئ ــر أي محكم ــى أم ــوب بمقتض ــو مطل ــا ه ــب م 24-1-9  بموج
حكوميــة أو شــبه حكوميــة صاحبــة اختصــاص علــى البـنــــك أو يــرى البـنــــك بشــكل معقــول أنهــا صاحبــة اختصــاص علــى حامــل البطاقــة؛

وفق ما يكون مطلوبً بغية حفظ أي حقوق خاصة بالبـنــك أو تدابير تعويضية أو تنفيذها تجاه حامل البطاقة؛ أو   10-1-24
وفق ما هو محدد بخالف ذلـك في الشروط واألحكام الرئيسية لبطاقات االئتمان أو في أي شروط إضافية.  11-1-24

ــك فــي الحصــول علــى المعلومــات، علــى أســاس دائــم، مــن شــركة  االتحــاد للمعلومــات االئتمانيــة وشــركة اإلمــارات  24-2  يفــوض حامــل البطاقــة البـنــ
لتســجيل األصــول المنقولــة والمرهونــة والبنــوك وغيرهــا مــن المؤسســات الماليــة، وكذلــك صاحــب  عمــل حامــل البطاقــة أو أي جهــة أخــرى وفــق مــا 
يــراه البـنــــك مناســبً، حــول  الشــؤون  الماليــة وغيــر الماليــة لحامــل البطاقــة، ويشــمل ذلـــك دون حصــر التفاصيــل الخاصــة بالتســهيالت المصرفيــة 
لحامــل البطاقــة، المركــز المالــي لــه، الدخــل خاصتــه، وأي معلومــات أخــرى تتعلــق بحامــل البطاقــة والتــي يراهــا البـنــــك مناســبة دون أي رجــوع إلــى 

حامــل البطاقــة.
24-3  والســتيفاء بعــض الشــروط التنظيميــة والقانونيــة الخاصــة بالبـنــــك، يجــوز للبـنــــك أن ُيمركــز تــداول المعلومــات الخاصــة بحامــل البطاقــة فــي مقــر 

واحــد أو أكثــر ســواء داخــل دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة أو خارجهــا.
24-4  يوافــق حامــل البطاقــة علــى توفيــر أي معلومــات أو مســتندات قــد يطلبهــا البـنــــك، كمــا يتخلــى حامــل البطاقــة عــن أي حقــوق تتعلــق بالحفــاظ 
علــى الســرية تكــون ســارية بمقتضــى قوانيــن حمايــة المعلومــات أو ســرية البنــوك أو أي قوانيــن أخــرى مماثلــة بشــأن جميــع تلــك المعلومــات التــي 

قــد يقــوم البـنــــك باإلفصــاح عنهــا وفــق أحــكام هــذه المــادة.
24-5  يوافــق حامــل البطاقــة علــى تــداول المعلومــات الخاصــة بــه واإلفصــاح عنهــا وفــق أحــكام هــذه المــادة وكذلـــك قيام البـنــــك بنقــل المعلومــات الخاصة 

بحامــل البطاقــة إلــى أي بلــد أو بلــدان أخــرى لمعالجتهــا نيابــة عــن البـنــــك.
24-6  يوافــق حامــل البطاقــة علــى تــداول المعلومــات الخاصــة بــه واإلفصــاح عنهــا إلــى أي شــريك بعالمــة تجاريــة للبـنــــك أو أي جهــة فرعيــة أو تابعــة أو فــرع 
ــن أو وكيــل أو مفــوض للشــريك بالعالمــة التجاريــة للبـنــــك أو أي طــرف آخــر يــراه البـنــــك مناســبً لتمكيــن البـنــــك  أو محــال إليــه أو مــزود خدمــة أو مؤمِّ

أو شــريك العالمــة التجاريــة مــن الوفــاء بالتزاماتــه فيمــا يتعلــق بــأي بطاقــة مشــتركة.
24-7  فــي حــال قيــام البـنــــك باإلفصــاح عــن أي معلومــات ســرية وفــق أحــكام هــذه المــادة، يتعيــن عليــه، حيثمــا كان ذلـــك عمليــً بصــورة معقولــة، اتخــاذ 

خطــوات لضمــان أن متلقــي تلــك المعلومــات الســرية ســيحافظ علــى ســريتها.

حماية المعلومات الشخصية  .25
25-1  إن البـنــــك ملتــزٌم بتوفيــر حمايــة عاليــة المســتوى بشــأن تــداول المعلومــات الشــخصية الخاصــة بحامــل البطاقــة اســتيفاًء ألحــكام قوانيــن ولوائــح 

ــة المعلومــات الســارية. حماي
يجوز للبـنــك القيام بتحميل أو استخدام أو تخزين أو اإلفصاح عن أو بخالف ذلـك تداول المعلومات الشخصية الخاصة بحامل البطاقة.  2-25

25-3  يجوز للبـنــك تداول المعلومات الشخصية الخاصة بحامل البطاقة لألغراض التالية:
25-3-1  التعامــل مــع طلبــات الحصــول علــى خدمــات البطاقــات، بمــا فــي ذلـــك تقييــم مــدى جــدارة حامــل البطاقــة وأداء المراجعــات وإجــراءات تقييــم 

المخاطــر الالزمــة؛ 
25-3-2  توفيــر خدمــات البطاقــات )بمــا فــي ذلـــك الخدمــات المصرفيــة االلكترونيــة( مثــل تنفيــذ عمليــات الدفــع أو المعامــالت واســتكمال التعليمــات 

أو الطلبــات؛ 
25-3-3  رصد وتحسين الموقع االلكتروني الخاص بالبـنــك هو ومحتواه؛

توطيد العالقات والحسابات المصرفية وإدارتها؛  4-3-25
إجراء البحوث واالستبيانات السوقية وذلك بهدف تحسين المنتجات والخدمات المطروحة من قبل البـنــك؛  5-3-25

إرسال معلومات إلى حامل البطاقة حول خدمات البطاقات المقدمة من البـنــك ألغراض التسويق أو الترويج؛  6-3-25
ــة  ــم المالي ــال والجرائ ــاب، االحتي ــوال، اإلره ــل األم ــر غس ــك ودون حص ــي ذلـ ــا ف ــأنها )بم ــاة بش ــي والمقاض ــفها والتقص ــم وكش ــع الجرائ 25-3-7  من
األخــرى( فــي أي اختصــاص قضائــي مــن خــالل التحقــق مــن الهويــة أو إجــراء الفحــص المتعلــق بالعقوبــات الحكوميــة إضافــًة إلــى المراجعــات 

ــة الواجبــة؛ والفحوصــات بموجــب إجــراءات العناي
25-3-8  اســتيفاء أحــكام القوانيــن واللوائــح والسياســات الســارية وكذلــك أحــكام التشــريعات الطوعيــة أو األحــكام القضائيــة أو أوامــر المحكمــة 
الســارية إضافــًة إلــى أي طلــب مــن قبــل أي ســلطة أو جهــة تنظيــم أو وكالــة أو جهــة تنفيذيــة بشــأن أي عضــو مــن أعضــاء مجموعــة بنــك 

ــي األول؛ أبوظب



25-3-9  ترســيخ الحقــوق القانونيــة وممارســتها والدفــاع عنهــا فيمــا يتعلــق باإلجــراءات القضائيــة والقانونيــة )بمــا فــي ذلـــك أي إجــراءات قضائيــة 
ــك  ــة؛ وكذلـ ــة فيمــا يتعلــق بتلــك اإلجــراءات القضائي ــة أو القانوني ــة( والحصــول علــى المشــورة المهني محتمل

25-3-10  مراقبة المقرات )بما في ذلـك مراقبة ماكينات الصراف اآللي(.

25-4  إن المعلومــات الشــخصية التــي يطلبهــا البـنــــك ضروريــة للقيــام بتقديــم خدمــات البطاقــات. فــإن لــم يتــم تقديــم تلــك المعلومــات إلــى البـنــــك، فإن 
البـنــــك قــد يكــون غيــر قــادر علــى اســتيفاء التزاماتــه القانونيــة أو التنظيميــة أو علــى تقديــم خدمــات البطاقــات إلــى حامــل البطاقــة.

25-5  يتــم حفــظ المعلومــات الشــخصية التــي يقــوم البـنــــك بمعالجتهــا فــي صيغــة تســمح بتحديــد هويــة حامــل البطاقــة لفتــرة ال تزيــد عمــا هــو الزم 
ــداول تلــك المعلومــات الشــخصية بموجــب االلتزامــات القانونيــة والتنظيميــة والتشــريعية. وعنــد انقضــاء تلــك  لألغــراض التــي يتــم مــن أجلهــا ت
ــادم  ــرات التق ــق فت ــي أو وف ــظ القانون ــات التحف ــتيفاء التزام ــفتها الس ــة أو أرش ــل البطاق ــة بحام ــخصية الخاص ــات الش ــذف المعلوم ــم ح ــرات، يت الفت

المعمــول بهــا.
ــي  ــك أبوظب ــة بن ــي مجموع ــو ف ــن أي عض ــب م ــت أن يطل ــي أي وق ــام ف ــي القي ــق ف ــة الح ــل البطاق ــإن لحام ــات ، ف ــوع المعلوم ــق بموض ــا يتعل 25-6  فيم
األول وفــق مــا هــو مجــاز بموجــب القوانيــن و/أو اللوائــح و/أو توجيهــات القطــاع المصرفــي الســارية، بالدخــول إلــى وكذلـــك تصحيــح أو حــذف أي مــن 
ــداول المعلومــات  ــً وعلــى أســانيد مشــروعة أن يطلــب حصــر ت المعلومــات الشــخصية الخاصــة بحامــل البطاقــة. كمــا يحــق لحامــل البطاقــة أيضـ

ــً فــي نقــل المعلومــات الشــخصية. ــة الحــق أيضـ ــه أو أن يعتــرض علــى طريقــة تداولهــا، كمــا أن لحامــل البطاق الشــخصية الخاصــة ب
ــي األول  ــك أبوظب ــة بن ــن مجموع ــو م ــزام أي عض ــدى الت ــوص م ــة بخص ــات المختص ــة المعلوم ــة حماي ــدى هيئ ــكوى ل ــع ش ــة رف ــل البطاق ــق لحام 25-7  يح

بالقوانيــن الســارية بشــأن حمايــة المعلومــات .
بالنسبة ألي طلبات تتعلق بتداول المعلومات الشخصية لحامل البطاقة، يتعين على حامل البطاقة االتصال بــ :  8-25

رئيس قسم حماية المعلومات
بنك أبوظبي األول ش. م. ع.

أبوظبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة 
privacy@bankfab.com :البريد االلكتروني

وفاة حامل البطاقة أو فقدانه لألهلية أو إعساره  .26
26-1  فــي حالــة وصــول إخطــار بوفــاة حامــل البطاقــة أو فقدانــه لألهليــة القانونيــة أو حلــه أو إعســاره أو إفالســه أو فــي حالــة وقــوع حالــة مماثلــة تؤثــر علــى 

حامــل البطاقــة، فــإن البـنــــك ســيتصرف وفقــً ألحــكام القوانيــن الســارية، ومــع مراعــاة القوانيــن المعمــول بهــا، فســيحق للبـنــــك مــا يلــي:
وقف تقديم خدمات البطاقات )سواء بصورة كلية أو جزئية(؛ أو   1-1-26

حجب أو تجميد البطاقة أو حساب البطاقة )سواء بصورة كلية أو جزئية(؛ أو   2-1-26
26-1-3  إغالق حساب البطاقة وإنهائه.

ــك قبــول عمليــات االئتمــان علــى حســاب البطاقــة وفقــً لشــروط بطاقــات  وفــي أي وقــت يتــم فيــه حجــب أو تجميــد حســاب البطاقــة ، يجــوز للبـنــ
ماســتر االئتمانيــة ، ولكــن لــن يتــم إجــراء أي معاملــة مــن خــالل البطاقــة أو ُســلفة نقديــة أو تحويــل رصيــد أو تحويــل مالــي أو تعليمــات دائمــة علــى 
هــذا الحســاب أو منــه بخــالف مــا يتــم وفقــً ألحــكام القانــون الســاري أو وفقــً لألمــر الصــادر مــن المحكمــة المختصــة أو الســلطة صاحبــة االختصــاص 

ــك. على البـنــ

التحصيل  .27
  يوافــق حامــل البطاقــة علــى حــق البـنــــك فــي تفويــض أي مــن مفوضيــه )فــي داخــل دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة أو خارجهــا( للقيــام بتحصيــل أي مــن 
التزامــات مســتحقة علــى  حامــل البطاقــة. كمــا يفــوض حامــل البطاقــة البنــَك لتزويــد مفوضيــه بــأي معلومــات أو مســتندات تتعلــق بحامــل البطاقــة وكذلــك 
ــات  ــة بعملي ــف المتعلق ــع التكالي ــداد جمي ــن س ــؤوالً ع ــة مس ــل البطاق ــل حام ــات. يظ ــذه  االلتزام ــل ه ــك لتحصي ــن البـنــ ــة ع ــب نياب ــراء المناس ــاذ اإلج اتخ

التحصيــل بمــا فــي ذلـــك األتعــاب القضائيــة.

المقاصة وعدم تجزئة حسابات البطاقات  .28
28-1  يجــوز للبـنــــك أن يعامــل جميــع حســابات البطاقــات العائــدة لحامــل البطاقــة، ســواء كانــت بعملــة واحــدة أو بعمــالت مختلفــة أو ســواء كانــت مــن 

ــة. ــل للتجزئ ــر قاب ــواع مختلفــة، علــى أنهــا عناصــر تشــكل حســاب بطاقــة واحــد غي نفــس النــوع أو مــن أن
28-2  باإلضافــة إلــى أي حــق عــام آخــر للمقاصــة أو أي حقــوق أخــرى أناطهــا القانــون أو العقــد، يحــق لــكل عضــو مــن أعضــاء مجموعــة بنــك أبوظبــي األول 

القيــام فــي أي وقــت بمــا يلــي:
28-2-1  دمــج أو توحيــد جميــع أو أي مــن الحســابات المحفوظــة باســم حامــل البطاقــة لــدى البـنــــك أو أي عضــو آخــر مــن أعضــاء بنــك أبوظبــي األول 

أينمــا تقــع تلــك الحســابات وبــأي ُعملــة كانــت مقومــة؛ و/أو 
ــغ أخــرى  ــك أو أي عضــو آخــر مــن أعضــاء بنــك أبوظبــي األول أو أي مبال ــدى البـنــ 8-2-2  إجــراء مقاصــة ألي أرصــدة دائنــة فــي أي حســاب محفــوظ ل
مســتحقة لحامــل البطاقــة مــن البـنــــك أو أي عضــو آخــر مــن أعضــاء بنــك أبوظبــي األول وذلــك نظيــر جميــع أو أي جــزء مــن  التزامــات حامــل 

البطاقــة )بــأي ُعملــة كانــت تلــك االلتزامــات مقومــة(.
28-3  يحــق للبـنــــك أن يعامــل جميــع المعامــالت علــى أن أنهــا  مرتبطــة ببعضهــا البعــض والتــي يتوالهــا حامــل البطاقــة مــع أي عضــو مــن أعضــاء بنــك 

أبوظبــي األول، بصــرف النظــر عــن حقيقــة أنــه يمكــن تولــي تلــك المعامــالت عبــر حســابات مختلفــة.

االمتـثـــال  .29
29-1  يقــر ويوافــق حامــل البطاقــة علــى أن البـنــــك يخضــع لشــروط قانونيــة وتنظيميــة صارمــة فيمــا يتعلــق بتقديــم خدمــات البطاقــات وتشــغيل حســابات 
البطاقــات، ولــم يــرد فــي الشــروط واألحــكام الرئيســية لبطاقــات االئتمــان هــذه أو أي شــروط إضافيــة مــا يلــزم البـنــــك للقيــام أو االمتنــاع عــن القيــام 

بذلـــك أو أي شــيء مــن قــد يرقــى مــن وجهــة نظــر البـنــــك إلــى انتهــاك أي ممــا يلــي:
أي من أحكام القانون؛  1-1-29



29-1-2  أي أمــر صــادر مــن أي محكمــة مختصــة أو ســلطة أخــرى صاحبــة اختصــاص علــى البـنــــك أو علــى أي عضــو مــن أعضــاء بنــك أبوظبــي األول، أو 
أي مفــوض مــن المفوضيــن أو حامــل البطاقــة نفســه؛

التزام ببذل عناية؛ أو   3-1-29
أي من العقوبات االقتصادية أو المالية أو التجارية أو أي حظر.  4-1-29

29-2  يؤكــد حامــل البطاقــة أنــه يســتوفي كمــا يتعهــد بمواصلــة اســتيفاء جميــع االلتزامــات القانونيــة والتنظيميــة التــي يخضــع لهــا، بمــا فــي ذلـــك )ودون 
حصــر( تلــك التــي تتعلــق بمنــع الرشــاوى والفســاد واالحتيــال وغســل األمــوال واألنشــطة اإلرهابيــة وكذلـــك تقديــم الخدمــات الماليــة أو الخدمــات األخــرى 

إلــى أشــخاص أو جهــات قــد تكــون خاضعــة لعقوبــات.
29-3  يوافــق حامــل البطاقــة علــى أنــه يجــوز للبـنــــك اتخــاذ أي إجــراء يــراه مناســبً مهمــا كان للوفــاء بــأي التزامــات، ســواء داخــل دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة أو فــي أي مــكان آخــر فــي العالــم، يتعلــق بمنــع الرشــاوى والفســاد واالحتيــال وغســل األمــوال واألنشــطة اإلرهابيــة وكذلـــك تقديــم الخدمــات 
الماليــة أو الخدمــات األخــرى إلــى أشــخاص أو جهــات قــد تكــون خاضعــة لعقوبــات )ســواء كانــت علــى هيئــة عقوبــات اقتصاديــة أو ماليــة أو تجاريــة أو 
حظــر أو خالفــه(، وقــد يشــمل ذلـــك، ولكــن دون حصــر، تجميــد األمــوال فــي أي حســابات بطاقــات، التقصــي بشــأن المبالــغ المودعــة أو المســحوبة مــن 
أي حســابات بطاقــات أو اعتراضهــا )وخاصــة فــي حالــة عمليــات تحويــل األمــوال الدوليــة( وكذلـــك التقصــي بشــأن مصــدر تلــك أي أمــوال أو المرســل 
إليــه المقصــود. كمــا يجــوز أن يشــمل ذلـــك أيضـــً إجــراء أي اســتقصاء للتأكــد مــا إن كان أي شــخص يخضــع لعقوبــات، وقــد يــؤدي ذلـــك إلــى تأخيــر فــي 

تنفيــذ تعليمــات حامــل البطاقــة أو اســتالم المبالــغ التــي تمــت مقاصتهــا.
29-4  يوافــق حامــل البطاقــة علــى اتخــاذ جميــع الخطــوات التــي يطلبهــا البـنــــك مــن أجــل تمكيــن البـنــــك مــن الوفــاء بمتطلباتــه القانونيــة والتنظيميــة 

وفقــً لمــا ورد أعــاله.
29-5  يجــوز للبـنــــك اإلبــالغ عــن أي أنشــطة أو معامــالت مشــبوهة أو غيــر قانونيــة وذلــك إلــى الســلطات المختصــة ســواء فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة 

أو فــي أي مــكان آخــر.

االستعانة بالغير  .30
30-1  إن البـنــــك مفــوٌض للقيــام مــن حيــن آلخــر بإنابــة أي مــن مســؤولياته بموجــب الشــروط واألحــكام الرئيســية لبطاقــات االئتمــان هــذه وأي شــروط إضافية 

إلــى أي مفــوض يــراه البـنــــك مناســبً.
يقر حامل البطاقة بما يلي:  2-30

30-2-1  أن أي مفوض سيتصرف وفقً ألحكام القوانين السارية في االختصاص الذي يضم هذا المفوض؛
ــك أي حقــوق مباشــرة واجبــة النفــاذ ضــد المفــوض  ــك ولــن يكــون للبـنــ ــة المهــام المنوطــة بــه مــن قبــل البـنــ ــه يجــوز ألي مفــوض إناب 30-2-2  أن

ــك  النهائــي؛ وكذلـ
30-2-3  أنه يجوز أن يكون للبـنــك حقوق تعاقدية فقط ضد أي مفوض.

30-3  يجــوز للبـنــــك القيــام )كمــا أن البـنــــك مفــوٌض مــن قبــل حامــل البطاقــة للقيــام( بتقديــم حامــل البطاقــة أو إحالتــه مباشــرة إلــى هــؤالء المفوضيــن 
بغيــة تقديــم خدمــات البطاقــات بصــورة مباشــرة لــه.

يجوز للبـنــك فتح حسابات )سواء باسم البـنــك أو باسم حامل البطاقة( لدى أي مفوض معين وفقً لشروط بطاقات ماستر االئتمانية.  4-30
يظل حامل البطاقة  مسؤوالً عن أي رسوم أو تكاليف أو مصروفات واجبة الدفع إلى أي مفوض من المفوضين.  5-30

التعارض  .31
ــك بموجــب الشــروط واألحــكام الرئيســية لبطاقــات االئتمــان هــذه أو أي شــروط إضافيــة علــى  31-1  تعتبــر أحــكام خدمــات البطاقــات المقدمــة مــن البـنــ

أنها حصرية.
31-2  يجــوز للبـنــــك، دون الحاجــة إلــى إشــعار آخــر يوجــه إلــى حامــل البطاقــة، القيــام بتقديــم خدمــات البطاقــات أو تنفيــذ المعامــالت مــع حامــل البطاقــة أو 

لصالحــه والتــي:
للبـنــك فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة؛  1-2-31

31-2-2  تكــون فــي الظــروف التــي يكــون للبـنــــك فيهــا عالقــة مــع طــرف آخــر بمــا يــؤدي أو قــد يــؤدي إلــى نشــوء تعــارض مــع أي التــزام قــد ُيســتحق 
مــن البـنــــك إلــى حامــل البطاقــة؛

31-3  إلــى أقصــى حــد يجيــزه القانــون، يحــق للبـنــــك، دون الحاجــة إلــى المزيــد مــن اإلفصــاح، قبــول واالحتفــاظ لحســابه ومنفعتــه الخاصــة بــأي أربــاح و/أو 
خصومــات و/أو عمــوالت وســاطة و/أو عمــوالت و/أو رســوم و/أو مكاســب و/أو حســومات و/أو امتيــازات تنشــأ عــن أي مــن خدمــات البطاقــات أو فــي فيمــا 

يتعلــق بــأي منهــا.

ضمان التعويض وتحديد المسؤولية  .32
32-1  باســتثناء فــي حالــة أي احتيــال أو إهمــال جســيم أو قصــور متعمــد مــن قبــل البـنــــك،  يتوجــب  علــى حامــل البطاقــة ضمــان تعويــض البـنــــك عــن أي 
مطالبــات أو طلبــات أو خســائر أو أضــرار أو التزامــات أو دعــاوى قضائيــة أو قضايــا أو إجــراءات قضائيــة أو تكاليــف ومصروفــات )بمــا فــي ذلـــك أي أتعــاب 
قضائيــة أو أي أتعــاب استشــارات مهنيــة أخــرى( أو أي التــزام آخــر مهمــا كانــت طبيعتــه أو وصفــه أو الكيفيــة التــي نشــأ بهــا والتــي تكبدهــا البـنــــك 
نتيجــة ألي مــن الدعــاوى التــي رفعهــا الغيــر ضــد البـنــــك فيمــا يتعلــق بمــا يلــي: )1( قيــام البـنــــك بتقديــم خدمــات البطاقــات إلــى حامــل البطاقــة، أو 

)2( قيــام البـنــــك بتنفيــذ تعليمــات حامــل البطاقــة.
32-2  لــن يكــون البـنــــك  مســؤوالً عــن أي مطالبــات أو طلبــات أو خســائر أو أضــرار أو التزامــات أو دعــاوى قضائيــة أو قضايــا أو إجــراءات قضائيــة أو تكاليــف 
ومصروفــات )بمــا فــي ذلـــك أي أتعــاب قضائيــة أو أي أتعــاب استشــارات مهنيــة أخــرى( أو أي التــزام آخــر مهمــا كانــت طبيعتــه أو وصفــه أو الكيفيــة التــي 
نشــأ بهــا بســبب أو فيمــا يتعلــق بــأي واقعــة خارجــة عــن إرادة البـنــــك )ويشــمل ذلـــك دون حصــر( حــاالت القضــاء والقــدر، الحــروب، أعمــال الشــغب، 
العــدوان، العمليــات اإلرهابيــة، حــاالت الطــوارئ المحليــة أو الوطنيــة، الحرائــق، الكــوارث الطبيعيــة، االنفجــارات، أعمــال اإلضــراب، األوامــر القضائيــة، القيــود 
القانونيــة، أي تغييــر يطــرأ علــى أي قانــون أو أي خلــل فــي المعــدات أو البرمجيــات االلكترونيــة أو أي قصــور أو عطــل فــي الشــبكات الفنيــة أو شــبكات 

الطاقــة أو شــبكات االتصــال.



32-3  يقــوم البـنــــك بالخصــم مــن حســاب البطاقــة أي تكاليــف أو مصروفــات يتكبدهــا البـنــــك والتــي تنشــأ عن قيامــه بتنفيذ الشــروط واألحكام الرئيســية 
لبطاقــات االئتمــان.

32-4  لــن يكــون البـنــــك مســؤوالً تجــاه حامــل البطاقــة إال علــى الخســارة المباشــرة التــي تــم البــت قضائيــً فيهــا بصــورة نهائيــة بأنهــا ناجمــة عــن أي احتيــال 
أو إهمــال جســيم أو قصــور متعمــد مــن جانــب البـنــــك.

 32-5  لــن يكــون البـنــــك  مســؤوالً عــن أي خســارة أو ضــرر ســواء كان مباشــرًا أو عرضيــً أو تبعيــً، بمــا فــي ذلـــك خســارة الربــح مهمــا كان ســببه وســواء كان 
متوقعــً أم ال وبغــض النظــر عمــا إذا كان البـنــــك قــد تلقــى إشــعارًا فعليــً أو حكميــً بذلـــك.

32-6  يســتثني البـنــــك صراحــًة أي التــزام عــن أي خســارة أو ضــرر قــد تلحــق بحامــل البطاقــة: )1( خــالل قيــام البـنــــك بالتصرف بُحســن نية واســتيفاًء الشــروط 
واألحــكام الرئيســية لبطاقــات االئتمــان هــذه وأي قوانيــن ســارية، أو )2( ناجمــة عــن عــدم التــزام حامــل البطاقــة بالشــروط واألحــكام الرئيســية لبطاقــات 

االئتمــان هــذه.
ــة بشــأن أي منافــع يقدمهــا الشــريك  ــك مســؤوالً عــن أي تعهــدات أو حمــالت ترويجيــة أو التزامــات صــدرت مــن شــريك بعالمــة تجاري ــن يكــون البـنــ 32-7  ل

ــتركة. ــات المش ــق بالبطاق ــا يتعل ــذا فيم ــاري ه التج

التعديالت  .33
33-1  يجــوز للبـنــــك فــي أي وقــت القيــام بتعديــل جــدول الرســوم أو الشــروط واألحــكام الرئيســية لبطاقــات االئتمــان أو أي شــروط إضافيــة )كمــا يجــوز أن 
يتــم بموجــب تلــك التعديــالت فــرض التزامــات إضافيــة علــى حامــل البطاقــة(. يتــم توجيــه إخطــار بهكــذا تعديــالت مــن قبــل البـنــــك بالطريقــة التــي 
يراهــا البـنــــك وافيــة كــي توجــه عنايــة حامــل البطاقــة إلــى التعديــالت، ويشــمل ذلـــك )ودون حصــر( مــا يتــم عــن طريــق تحديــث أي نســخ مطبوعــة مــن 
جــدول الرســوم أو الشــروط واألحــكام الرئيســية لبطاقــات االئتمــان أو أي شــروط إضافيــة متوفــرة فــي فــروع البـنــــك أو تحميــل جــدول الرســوم المعــدل 
أو الشــروط واألحــكام الرئيســية لبطاقــات االئتمــان المعدلــة أو الشــروط اإلضافيــة المعدلــة علــى الموقــع االلكترونــي للبـنــــك أو بخــالف ذلـــك إتاحة تلك 

األحــكام المعدلــة لالطــالع عليهــا بصــورة الكترونيــة.
33-2  أي تعديــالت تتــم مــن قبــل البـنــــك علــى جــدول الرســوم الخــاص بــه أو الشــروط واألحــكام الرئيســية لبطاقــات االئتمــان أو أي شــروط إضافيــة ستســري 

اعتبــارًا مــن التاريــخ الــذي يحــدده البـنــــك.
ــه قــد قبــل جــدول الرســوم والشــروط واألحــكام الرئيســية لبطاقــات  33-3  بموجــب االســتمرار فــي اســتخدام أي حســاب بطاقــة يعتبــر حامــل البطاقــة أن

ــة. ــات المعني ــي األوق ــارية ف ــا س ــى أنه ــارية عل ــة الس ــروط اإلضافي ــان والش االئتم

اإلنهـــاء   .34
34-1  أي خدمــة مــن خدمــات البطاقــات المقدمــة مــن قبــل البـنــــك بموجــب الشــروط واألحــكام الرئيســية لبطاقــات االئتمــان هــذه ســتكون متاحــًة بمحــض 
التقديــر المطلــق والمنفــرد للبـنــــك ويجــوز إيقافهــا ســواء بصــورة كليــة أو جزئيــة وبصــورة مســتديمة أو مؤقتــة فــي أي وقــت وألي ســبب كان، ويتعيــن 

علــى البـنــــك توجيــه إشــعار معقــول إلــى حامــل البطاقــة بهــذا اإلغــالق أو اإليقــاف أو اإلنهــاء. 
ــح  ــة أو إعســاره( وشــريطة عــدم وجــود أي التزامــات  متأخــرة ومســتحقة لصال ــه لألهلي ــة أو فقدان ــاة حامــل البطاق ــاة أحــكام المــادة 26 )وف 34-2  مــع مراع
البـنــــك، يجــوز لحامــل البطاقــة طلــب إنهــاء أي خدمــات بطاقــات مقدمــة بموجــب الشــروط واألحــكام الرئيســية لبطاقــات االئتمــان فــي أي وقــت وذلــك 
بموجــب تقديــم إشــعار مســبق إلــى البـنــــك، ومــا لــم يتــم االتفــاق صراحــًة علــى خــالف ذلـــك،  يتوجــب علــى حامــل البطاقــة أن يقــدم للبنــك إشــعار ًا 

مســبقً بثالثيــن )30( يومــً علــى األقــل علــى اإلغــالق أو اإلنهــاء.
34-3  يشكل كل مما يلي حالة من حاالت التقصير بشان أي بطاقة )ويشار إليها بعبارة »حاالت التقصير«(:

34-3-1  عجــز حامــل البطاقــة عــن القيــام فــي تاريــخ الســداد بــأداء أي دفعــة ألي مبلــغ مســتحق وواجــب الدفــع بموجــب الشــروط واألحــكام الرئيســية 
لبطاقــات االئتمــان أو أي شــروط إضافيــة؛

34-3-2  انتهــاك حامــل البطاقــة أو تهديــده بانتهــاك أي تعهــدات أو ضمانــات أو شــروط أو أحــكام أو نصــوص الشــروط واألحــكام الرئيســية لبطاقــات 
االئتمــان أو أي شــروط إضافيــة أو عجــزه عــن عــالج هكــذا انتهــاك أو تهديــد خــالل الفتــرة الزمنيــة المنصــوص عليهــا مــن قبــل البـنــــك؛

34-3-3  انتهــاك أي ضامــن أو تهديــده بانتهــاك أي تعهــدات أو ضمانــات أو شــروط أو أحــكام أو نصــوص بمقتضــى أي ضمــان ممنــوح لصالــح البـنــــك 
فيمــا يتعلــق بالشــروط واألحــكام الرئيســية لبطاقــات االئتمــان أو أي شــروط إضافيــة أو عجــز الضامــن عــن عــالج هكــذا انتهــاك أو تهديــد خــالل 

الفتــرة الزمنيــة المنصــوص عليهــا مــن قبــل البـنــــك؛
34-3-4  إعالن إفالس أو إعسار أو تصفية حامل البطاقة أو أي ضامن؛

34-3-5  ارتــكاب حامــل البطاقــة أو أي ضامــن ألي تصــرف يشــكل أساســً التمــاس إلعــالن إفــالس حامــل البطاقــة أو أي ضامــن أو لدخــول أي منهــم فــي 
تدابيــر صلــح أو تســوية أو إجــراء تنــازل عــام لمنفعــة أي مــن دائنــي حامــل البطاقــة أو أي مــن أولئــك الضامنيــن؛

34-3-6  لم يعد حامل البطاقة أو أي ضامن مقيمَا في دولة اإلمارات العربية المتحدة؛
34-3-7  عجــز حامــل البطاقــة أو أي ضامــن عــن القيــام فــي تاريــخ االســتحقاق بســداد أي مبلــغ مســتحق وواجــب الدفــع مــن قبــل حامــل البطاقــة أو 

الضامــن هــذا بموجــب أي  اتفاقيــة أو تســهيل  أو تدابيــر أخــرى مــع البـنــــك أو مــع أي دائــن آخــر؛
34-3-8  صدور أي أمر حجز على أي ممتلكات أو أصول خاصة بحامل البطاقة أو بأي ضامن؛

34-3-9  مباشرة أي إجراءات قانونية أو دعاوى أو قضايا من أي نوع كانت )مدنية أو جنائية( ضد حامل البطاقة أو أي ضامن؛
إذا أصبح حامل البطاقة أو أي ضامن بدون وظيفة أو في حالة وفاته أو فقدانه لألهلية القانونية أو خسارته لمصدر دخل األساسي؛  10-3-34

34-3-11  انتقــاص مــن أي مصلحــة ضمــان فيمــا يتعلــق بالشــروط واألحــكام الرئيســية لبطاقــات االئتمــان أو أي شــروط إضافيــة أو الحــد مــن ســريانها 
الكامــل أو االنتقــاص مــن نفاذهــا التــام أو العجــز عــن إنشــاء أي مصلحــة ضمــان لصالــح البـنــــك مــن المقــررة صراحــًة أن تنشــئها بالفئــة 

واألوليــة المقــررة صراحــًة بموجبهــا؛
34-3-12  أي حالــة أو سلســلة مــن الحــاالت التــي تقــع وتكــون مــن وجهــة نظــر البـنــــك أنهــا قــد تؤثــر علــى أو تنتقــص مــن قــدرة حامــل البطاقــة أو أي 
ضامــن أو رغبتــه فــي الوفــاء بالتزاماتــه علــى حــدة بموجــب الشــروط واألحــكام الرئيســية لبطاقــات االئتمــان أو أي شــروط إضافيــة؛ وكذلـــك

34-3-3 1  إذا بــات غيــر قانونــي قيــام حامــل البطاقــة أو أي ضامــن بــأداء أو الوفــاء بالتزاماتــه علــى حــدة بموجــب الشــروط واألحــكام الرئيســية لبطاقــات 
االئتمــان أو أي شــروط إضافيــة.



34-4  عنــد وقــوع واحــدة أو أكثــر مــن »حــاالت التقصيــر« أو عنــد إنهــاء خدمــات البطاقــات بموجــب إشــعار وفــق أحــكام المادتيــن 34-1 و34-2، يكــون 
للبـنــــك الحــق فــي القيــام بمــا يلــي:

أن يطلب التسوية الفورية لجميع أو أي جزء من التزامات حامل البطاقة التي ال تزال مستحقة؛ و/أو   1-4-34
أن يقوم على الفور بتنفيذ أي ضمان أو تأمين مقدم للبـنــك وبممارسة أي من حقوقه بشأن ذلك الضمان أو التامين؛ و/أو   2-4-34

34-4-3  أن يحتفــظ بــأي موجــودات خاصــة بحامــل البطاقــة موجــودة فــي حــوزة البـنــــك إلــى أن يتيقن البـنــــك مــن أن جميــع االلتزامات المســتحقة من 
حامــل البطاقــة لصالــح البـنــــك قــد تــم )أو ســيتم( مخالصتهــا بشــكل نهائــي غيــر مشــروط وال رجعــة فيــه؛ و/أو

34-4-4  أن يقوم بأثر فوري بوقف تقديم خدمات البطاقة  في حالة وقوع أي حالة تقصير ،
وذلك دون الحاجة، في كل حالة من الحاالت المذكورة على حدة، إلى اللجوء إلى أي إجراء رسمي أو شكلي آخر، سواء كان قانونيً أو خالفه.  

34-5  فــي أي وقــت وعنــد وقــوع أي مــن حــاالت التقصيــر أو عنــد إنهــاء أي مــن خدمــات البطاقــات وفــق أحــكام المادتيــن 34-1 و34-2،  يتوجــب علــى حامــل 
البطاقــة القيــام بمــا يلــي:

إلغاء جميع الدفعات إلى أو من أي حساب بطاقة؛ وكذلـك   1-5-34
إتالف أي بطاقات.  2-5-34

34-6  إن إنهــاء أي خدمــة مــن خدمــات البطاقــات )ســواء بموجــب إنــذار أو عقــب وقــوع أي حالــة مــن حــاالت التقصيــر( ســيكون بــدون المســاس بــأي حقــوق 
مســتحقة أخــرى للبـنــــك قبــل تاريــخ ذلـــك اإلنهــاء.

ــات  ــد المســؤولية أو ضمان ــأي مخالصــات أو قيــود لتحدي ــات االئتمــان تتضمــن أو تتعلــق ب 34-7  أي أحــكام وردت فــي الشــروط واألحــكام الرئيســية لبطاق
تعويــض أو إفصــاح عــن معلومــات أو حقــوق تحفــظ أو تأميــن ضمــان علــى أي موجــودات أو تســوية أو ضرائــب ســتظل ســارية حتــى بعــد إنهــاء الشــروط 

واألحــكام الرئيســية لبطاقــات االئتمــان )ســواء بموجــب إنــذار أو عقــب وقــوع أي حالــة مــن حــاالت التقصيــر(  .
34-8  لــن يكــون البـنــــك  ملزمــَا القيــام بــرد أي رســوم عضويــة ســنوية عنــد إنهــاء أي مــن خدمــات البطاقــات )ســواء بموجــب إنــذار أو عقــب وقــوع أي حالــة مــن 

حــاالت التقصيــر(.
34-9  فــي حالــة حيــازة حامــل البطاقــة لحســاب بطاقــة واحــد أو أكثــر لــدى البـنــــك وتــم إنهــاء أي مــن حســابات  البطاقــة تلــك )ســواء بموجــب إنــذار أو عقــب 
وقــوع أي حالــة مــن حــاالت التقصيــر(، عندئــذ يجــوز للبـنــــك بمحــض اختيــاره المطلــق وبــدون إشــعار مســبق دمــج أو توحيــد حســاب البطاقــة الــذي تــم 
إنهــاؤه هــذا مــع أي حســاب بطاقــة آخــر يملكــه حامــل البطاقــة لــدى البـنــــك، بصــرف النظــر عــن اختــالف ُعملــة حســابات البطاقــات . كمــا أن حامــل 
البطاقــة يفــوض البـنــــك بموجبــه بدمــج وتوحيــد أي مــن حســابات البطاقــات هــذه بموجــب أســعار الصــرف الســائدة لــدى البـنــــك والتــي ســيحددها 

البـنــــك وفــق قــراره المطلــق.

أحكــام منـــوعة  .35
يفوض حامل البطاقة البـنــك التباع جميع الممارسات المصرفية المقبولة عالميً في تقديم خدمات البطاقات.  1-35

35-2  يوافــق حامــل البطاقــة علــى أن بطــالن أو عــدم شــرعية أو عــدم قابليــة نفــاذ أي جــزء مــن الشــروط واألحــكام الرئيســية لبطاقــات االئتمــان هــذه أو أي 
شــروط إضافيــة بمقتضــى أحــكام أي قانــون فــي اختصــاص قضائــي محــدد لــن يشــكل أي مســاس أو يؤثــر علــى أي ممــا يلــي:

صالحية أو شرعية أو قابلية نفاذ أي أحكام أخرى في الشروط واألحكام الرئيسية لبطاقات االئتمان أو الشروط الخاصة تلك؛ أو   1-2-35
35-2-2  صالحيــة أو شــرعية أو قابليــة نفــاذ أي أحــكام أخــرى فــي الشــروط واألحــكام الرئيســية لبطاقــات االئتمــان أو الشــروط اإلضافيــة تلــك بموجــب 

قوانيــن أي اختصــاص قضائــي آخــر. 
35-3  يوافــق حامــل البطاقــة علــى أن البـنــــك ســيملك الحــق فــي إحالــة أو التنــازل عــن حقوقــه والتزاماتــه بموجــب الشــروط واألحــكام الرئيســية لبطاقــات 
االئتمــان أو أي مــن الشــروط الخاصــة إلــى أي طــرف آخــر دون الحاجــة إلــى الحصــول علــى موافقــة مســبقة مــن حامــل البطاقــة، ولــن يكــون لحامــل 
ــه بموجــب الشــروط واألحــكام الرئيســية لبطاقــات االئتمــان أو أي شــروط إضافيــة بــدون  البطاقــة أي حــق فــي التنــازل عــن أي مــن حقوقــه أو التزامات

موافقــة خطيــة مســبقة مــن البـنــــك.
35-4  إن كل حــق مــن الحقــوق أو تدبيــر مــن التدابيــر التعويضيــة الخاصــة بالبـنــــك كمــا وردت فــي الشــروط واألحــكام الرئيســية لبطاقــات االئتمــان أو أي 
شــروط إضافيــة هــي تراكميــة وال تســتثني أي حقــوق أو تدابيــر تعويضيــة أخــرى يمنحهــا القانــون. لــم يــرد أي شــيء فــي الشــروط واألحــكام الرئيســية 
لبطاقــات االئتمــان هــذه أو أي شــروط إضافيــة مــن شــأنه أن يكــون لــه أثــر إلســقاط أو اســتثناء أو الحــد مــن أي حقــوق أو تدابيــر تعويضيــة تــؤول إلــى 
البـنــــك بمقتضــى القانــون. كمــا أن أي تأخيــر أو ســهو مــن طــرف البـنــــك فــي ممارســة أو تنفيــذ )ســواء بصــورة كليــة أو جزئيــة( أي مــن الحقــوق أو 
التدابيــر التعويضيــة المتاحــة للبـنــــك لــن ُيفســر علــى أنــه تخليــً عــن هــذا الحــق أو ذلــك التدبيــر التعويضــي، كمــا أن ممارســة وحيــدة أو جزئيــة ألي 

حــق أو تدبيــر تعويــض لــن يحــول دون ممارســة أي حقــوق أو تدابيــر تعويضيــة أخــرى الحقــً.
35-5  ال يجــوز العــدول عــن أي مــن الشــروط واألحــكام الرئيســية لبطاقــات االئتمــان أو أي شــروط إضافيــة أو الحقــوق الناشــئة بموجــب أي منهــا إال بصــورة 

ــك، ويســرى هــذا العــدول فقــط للغــرض الــذي صــدر مــن أجلــه. خطيــة موقعــة مــن قبــل حامــل البطاقــة والبـنــ
35-6  يوافــق حامــل البطاقــة علــى أن ســجالت البـنــــك )ســواء كانــت بصيغــة ورقيــة أو الكترونيــة أو  معلومــات  أو أي صيغــة أخــرى( الخاصــة بالمراســالت 
أو التقاريــر أو الكشــوفات أو المعامــالت هــي دليــل قطعــي علــى محتواهــا أو اســتالم البـنــــك أو عــدم اســتالمه لهــا، كمــا يوافــق علــى أن أي شــهادة 
صــادرة أو قــرار متخــذ مــن البـنــــك بشــأن أي مســألة أو أي مبلــغ مســتحق الدفــع فيمــا يتعلــق بالشــروط واألحــكام الرئيســية لبطاقــات االئتمــان هــذه أو 

أي شــروط إضافيــة ســيكون قاطعــً وملزمــً.
إذا نشب أي نزاع فيما يتعلق بمحتوى سجالت البـنــك، فإن قرار البـنــك سيكون قاطعً وملزمً.  7-35

القانون المطبق واالختصاص القضائي  .36
36-1  تخضــع الشــروط واألحــكام الرئيســية لبطاقــات االئتمــان هــذه، بمــا فــي ذلـــك أي التزامــات غيــر تعاقديــة تنشــأ عنهــا أو فيمــا يتعلــق بهــا، لقوانيــن دولة 

اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
36-2  يوافــق كٌل مــن حامــل البطاقــة والبـنــــك علــى  الخضــوع لالختصــاص القضائــي الحصــري للجنــة القضائيــة للدعــاوى الصغيــرة التابعــة لمحاكــم مركــز 
دبــي المالــي العالمــي لتســوية أي نــزاع ينشــأ عــن أو فيمــا يتعلــق بالشــروط واألحــكام الرئيســية لبطاقــات االئتمــان أو أي حســاب بطاقــة أو أي خدمــة 



   بطاقــات أو أي معاملــة أو مســألة أخــرى فيمــا بيــن البـنــــك وحامــل البطاقــة، شــريطة أنــه يجــوز للبـنــــك أن يرفــع إجــراءات قضائيــة لــدى أي اختصــاص 
ــبً.  ــك مناس ــراه البـنــ ــا ي ــً لم ــا( وفق ــدة أو خارجه ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــل دول ــر )داخ ــي آخ قضائ

36-3   يتعهــد حامــل البطاقــة بصــورة نهائيــة ال رجعــة فيهــا بالخضــوع أمــام اللجنــة القضائيــة للدعــاوى الصغيــرة التابعــة لمحاكــم مركــز دبــي المالــي 
العالمــي ويتخلــى عــن أي حــق يــؤول لــه لالعتــراض علــى أي نــزاع تنظــر فــي اللجنــة القضائيــة للدعــاوى الصغيــرة التابعــة لمحاكــم مركــز دبــي المالــي 

العالمــي علــى أســاس أنهــا جهــة تملــك حــق رفــض نظــر الدعــوى )مبــدأ حــق المحكمــة فــي الرفــض(.
36-4  يتخلــى حامــل البطاقــة بصــورة نهائيــة ال رجعــة فيهــا عــن أي حصانــة )ســواء علــى أســاس الســيادة أو خالفــه( يتمتــع بهــا حامــل البطاقــة أو أي مــن 

ــه أو خالفــه لــدى أي اختصــاص قضائــي وذلــك ضــد: موجــودات حامــل البطاقــة أو عائدات
تبليغ أي دعوى قضائية ضد حامل البطاقة أو موجودات حامل البطاقة؛  1-4-36

ــك ضــد حامــل البطاقــة أو موجــودات حامــل  36-4-2  أي إجــراءات قضائيــة )ســواء أمــر منــع أو أداء محــدد أو تعويضــات أو خالفــه( قــد يرفعهــا البـنــ
ــة؛ البطاق

أي إجراءات حجز على موجودات حامل البطاقة )سواء قبل أو بعد صدور حكم قضائي(؛ وكذلـك   3-4-36
أي تنفيذ لحكم قضائي ضد حامل البطاقة،  4-4-36

وفــي كل حالــة ســيضمن حامــل البطاقــة بأنــه لــن يقــوم هــو أو أي شــخص يتصــرف نيابــة عنــه بإثــارة مســألة هــذه الحصانــة أو المطالبــة بهــا أو الدفــع 
بهــا فــي أو بشــأن أي مــن تلــك الدعــاوى أو اإلجــراءات القضائيــة المذكــورة.

 



بنـك أبوظبي األول ش.م.ع قائـمــة المصــطلحات

تعني أي شروط أو أحكام إضافية أو تكميلية يحددها البـنــك فيما يتعلق بمختلف أنواع البطاقات.الشروط اإلضافية

تعنــي أي ماكينــة صــراف آلــي أو أي جهــاز أو ماكينــة تعمــل بالبطاقــة )ســواء تابعــة للبـنــــك أو ألي بنــك آخــر أو مؤسســة ماكينة الصراف اآللي
ماليــة أخــرى( والتــي تقبــل أي مــن البطاقــات الخاصــة بحامــل البطاقــة.

يعنــي تحويــل كل الرصيــد المســتحق أو جــزء منــه علــى أي بطاقــة ائتمــان يملكهــا حامــل البطاقــة لــدى أي بنــك آخــر أو تحويل الرصيد
ــق الشــروط واألحــكام الرئيســية  ــة وف ــى حســاب البطاق ــة المتحــدة إل ــارات العربي ــة اإلم ــة أخــرى داخــل دول مؤسســة مالي

ــات االئتمــان. لبطاق

تعنــي المنافــع التــي يتمتــع بهــا حامــل البطاقــة بموجــب كل خدمــة مــن خدمــات البطاقــات مثــل برنامــج والء العمــالء أو المنافع
برنامــج مكافــآت العمــالء.

يعني أي يوم عمل في دولة اإلمارات العربية المتحدة تكون فيه المصارف مفتوحة ألداء أعمالها.يوم عمل

تعني أي بطاقة ائتمان صادرة من البـنــك لصالح حامل البطاقة ويشمل ذلـك أي بطاقة ائتمان بديلة أو ُمجَددة.البطاقة

يعنــي حســاب بطاقــة االئتمــان المفتــوح لــدى البـنــــك بغــرض قيــد جميــع المبالــغ الدائنــة والمدينــة لحامــل البطاقــة فيمــا حساب البطاقة
يخــص بطاقــة مــن البطاقــات.

ــروط خدمة البطاقة ــى الش ــت بمقتض ــي أي وق ــة ف ــل البطاق ــى حام ــك إل ــل البـنــ ــن قب ــة م ــرى مطروح ــة أخ ــج أو أي خدم ــي أي منت تعن
واألحــكام الرئيســية لبطاقــات االئتمــان.

تعني شراء السلع أو الخدمات باستخدام البطاقة.معاملة البطاقة

تعنــي أي مبلــغ نقــدي يحصــل عليــه حامــل البطاقــة ويتــم خصمــه مــن حســاب البطاقــة وفــق الشــروط واألحــكام الرئيســية سلفة نقدية
ــات االئتمان. لبطاق

يعني المبالغ المستحق على حساب البطاقة في آخر يوم لدورة إصدار الفاتورة المعنية.رصيد اإلغالق 

تعني أي بطاقة صادرة من البـنــك بالتعاون مع شريك عالمة تجارية آخر.البطاقة المشتركة

يعني أي شخص يدخل معه البنك في شراكة لتوفير البطاقات المشتركة.شريك العالمة التجارية

تعنــي جميــع المعلومــات المتعلقــة بحامــل البطاقــة والتــي تعتبــر، بموجــب أي مســألة قانــون أو عــرف أو تعاقــد، أنهــا ذات المعلومات السرية
طابــع ســري، شــريطة أنــه بالرغــم مــن أي شــيء يتعــارض مــع ذلـــك فــي أي مســتند آخــر أو أي معلومــات تكــون: 

)أ(  متاحــة فــي المجــال العــام وقــت تقديمهــا أو بعــد ذلـــك أصبحــت متاحــة للعامــة بخــالف مــا يتــم نتيجــة ألي انتهــاك 
ــك؛ ــل البـنــ ــى الســرية مــن قب ــاظ عل ــزام الحف اللت

)ب(  كانــت معروفــة للبـنــــك )بــدون أي التــزام بالحفــاظ علــى الســرية تجــاه حامــل البطاقــة( قبــل قيــام حامــل البطاقــة 
ــا؛ ــاح عنه باإلفص

)ج(  تــم تطويرهــا بصــورة مســتقلة مــن قبــل البـنــــك دون الرجــوع إلــى المعلومــات التــي أفصــح حامــل البطاقــة عنهــا؛ 
أو

)د(  تــم الحصــول عليهــا بصــورة مشــروعة علــى أســاس غيــر ســري مــن أي شــخص آخــر بخــالف لحامــل البطاقــة، شــريطة 
أن هــذا الشــخص ليــس معلومــً للبـنــــك أنــه ملــزم بموجــب أي التــزام بالحفــاظ علــى الســرية فيمــا يتعلــق بتلــك 

المعلومــات، 
فإنهــا لــن تعتبــر »معلومــات ســرية« ألغــراض الشــروط واألحــكام الرئيســية لبطاقــات االئتمــان هــذه، وبالتالــي لــن تخضــع 

ألي التــزام بالحفــاظ علــى الســرية.

يعني الحد األقصى للرصيد المدين الذي يجيزه البـنــك فيما يتعلق بأي حساب بطاقة.حد االئتمان

يعنــي أي وكيــل أو مستشــار أو مصرفــي أو سمســار أو مراســل أو متعــاون أو مــوزع أو مرشــح أو خبيــر أســواق أو متعهــد أو المفوض
وصــي أو أي طــرف خارجــي يســتعين بــه البـنــــك فــي تقديــم أي مــن خدمــات البطاقــات أو تســهيل قيــام البـنــــك بتقديــم 

أي منهــا إلــى حامــل البطاقــة.

تعنــي الخدمــات المصرفيــة المتاحــة عبــر الهاتــف أو الهاتــف المتحــرك أو مــن خــالل الموقــع االلكترونــي للبـنــــك أو مــن خــالل الخدمات المصرفية االلكترونية
تطبيقــات الخدمــات المصرفيــة عبــر الجــوال التــي تســمح لحامــل البطاقــة اســتخدام بعــض خدمــات البطاقــات المطروحــة 

مــن قبــل البـنــــك مــن خــالل وســائل الكترونيــة.

شــركة اإلمــارات لتســجيل األصــول 
المنقولــة والمرهونــة

 تعنــي الشــركة المعنيــة بتســجل األصــول المنقولــة والمرهونــة الــذي تــم تأسيســها بمقتضــى أحــكام القانــون االتحــادي 
لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة رقــم 20 لســنة 2016 أو أي قوانيــن الحقــة لــه.

للمعلومــات  االتحــاد  شــركة 
نيــة ئتما ال ا

تعنــي شــركة االتحــاد للمعلومــات االئتمانيــة الــذي تــم تأسيســها بمقتضــى أحــكام القانــون االتحــادي لدولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة  رقــم 6 لســنة 2010 أو أي قوانيــن الحقــة لــه.

يحمل هذا المصطلح المعنى الوارد له في المادة 34-3حالة التقصير



التفســير

ما لم تظهر أي داللة تتعارض مع ذلـك، فإن أي إشارة في الشروط واألحكام الرئيسية لبطاقات االئتمان:
إلى »الموجودات« ستشمل الممتلكات والعائدات والحقوق من أي نوع كانت سواء الحالية أو المستقبلية؛ )أ( 

إلــى »البـنــــك« أو »حامــل البطاقــة« سُتفســر علــى أنهــا تشــمل خلــف كل منهمــا علــى حــدة فــي األهليــة )بمــا فــي ذلـــك ودون حصــر الخلــف في األهليــة بفعل  )ب( 
الدمــج أو بإعمــال القانــون( والمحــال إليهــم والمتنــازل إليهــم المصــرح لهــم مــن قبــل كل منهمــا؛

إلــى »المراســالت« التــي تصــدر أو ُتســّلم فيمــا يتعلــق بــأي خدمــة بطاقــة سُتفســر علــى أنهــا تشــمل أي تعليمــات أو توجيهــات أو إشــعارات أو مطالبــات أو  )ج( 
مســتندات أو معلومــات أخــرى تصــدر أو تســلم فيمــا يتعلــق بخدمــة البطاقــة تلــك؛

إلــى »مســتند« ســتكون إشــارة إلــى نفــس المســتند المعــدل أو المنقــح أو المســتكمل أو المســتبدل أو المعــاد صياغتــه بــأي طريقــة مــن حيــن آلخــر، حســب  )دـ( 
األحــوال، وفــق مــا يفســره البـنــــك؛

إلى »شــخص« ستشــمل أي فرد أو مؤسســة أو شــركة أو جهة عمل أو حكومة أو وكالة وطنية أو أي هيئة أو مشــروع مشــترك أو اتحاد شــركات كونســورتيوم  )هـ( 
أو شــراكة أو مؤسســة فرديــة أو أي كيــان آخــر )ســواء لــه ذمــة قانونيــة مســتقلة أم ال(؛

إلــى »الئحــة« ستشــمل أي لوائــح أو قواعــد أو تعليمــات رســمية أو شــروط أو توجيهــات )ســواء تحمــل قــوة القانــون أم ال( الصــادرة مــن أي جهــة حكوميــة أو  )و( 
ــرى؛ ــة أخ ــلطة أو هيئ ــم أو أي س ــة التنظي ــة أو ذاتي ــة تنظيمي ــرة أو أي جه ــة أو دائ ــيادية أو وكال ــة أو س وطني

إلــى أي نــص حكــم »قانــون« ســتكون إشــارة إلــى أي قانــون محلــي أو أجنبــي أو الئحــة أو مرســوم أو أمــر أو معاهــدة معدلــة أو معــاد ســّنها والمعمــول بهــا  )ز( 
آنـذاك؛

إلــى أن البـنــــك مطالــب باتخــاذ أي قــرار أو حكــم أو اتخــاذ أي إجــراء أو إبــداء أي رأي أو االقتنــاع أو ممارســة أي حــق أو تدبيــر تعويضــي ســتكون جميعهــا إشــارة  )ح( 
إلــى أي إجــراء ُيتخــذ مــن قبــل البـنــــك وفــق تقديــره المطلــق والمنفــرد؛ وكذلـــك

إلى أي توقيت في أي يوم هي إشارة إلى توقيت أبوظبي.  )ط( 

مجموعة بنك أبوظبي األول
تعنــي البـنــــك، وفروعــه واي شــركة فرعيــة تابعــة لــه أو أي شــخص خــر يملــك البـنــــك حــق الرقابــة عليه أو أي شــخص خاضع 
للرقابــة العامــة مــع البـنــــك، حســب األحــوال، ســواء بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة وســواء داخــل دولــة اإلمــارات العربيــة 

المتحــدة أو خارجهــا.

يعني أي ضامن لاللتزامات المستحقة من حامل البطاقة.الضامن

برنامج التقسيط
ــن لحســاب البطاقــة  ــر يجــوز بموجبهــا الســداد علــى أقســاط أي دفعــة مــن أي مبلــغ فــي الرصيــد المدي يعنــي أي تدابي

ــل رصيــد معيــن. ــي أو تحوي ــل مال ــة أو تحوي ــة بطاق بشــأن معامل

رسم السداد المتأخر
يعنــي الرســم المحتســب وفــق جــدول الرســوم والمقيــد فــي الرصيــد المديــن لحســاب البطاقــة فــي حالــة عــدم ســداد 

مبلــغ الحــد األدنــى المســتحق فــي تاريــخ اســتحقاقه.

االلتزامات

تعنــي جميــع المديونيــات وااللتزامــات الحاليــة والمســتقبلية )ويشــمل ذلـــك )ودون حصــر( أي التزامــات مســتحقة مــن قبل 
حامــل البطاقــة فيمــا يتعلــق بالمــادة 22 بعنــوان )األســعار والرســوم والتكاليــف( والمــادة 32 بعنــوان )ضمــان التعويــض 
وتحديــد  المســؤولية( والمســتحقة فــي أي وقــت مــن حامــل البطاقــة لصالــح البـنــــك أو أي عضــو آخــر مــن أعضــاء مجموعــة 
بنــك أبوظبــي األول، ســواء كانــت فعليــة أو مشــروطة وســواء تــم تكبدهــا بصــورة منفــردة أو بالتضامــن أو بصفــة أصيــل 

أو ضامــن أو بــأي صفــة أخــرى وبمــا يشــمل أيضـــً جميــع الفوائــد والرســوم المســتحقة عليهــا.

مبلغ الحد األدنى
الجــزء مــن رصيــد اإلغــالق الــذي يتعيــن علــى حامــل البطاقــة ســداده بحلــول تاريــخ االســتحقاق ذي الصلــة لتفــادي ســداد أي 

مــن رســوم الســداد المتأخــر. 

يعني األموال التي يتم خصمها من حساب البطاقة وتحويلها إلى المستفيد الذي يحدده حامل البطاقة.تحويل من الرصيد

يعني تاريخ استحقاق السداد المحدد في كشف الحساب المعني.تاريخ السداد

الطلب
يعنــي أي طلــب أو نمــوذج طلــب اعتيــادي )بــأي صيغــة وتــم إرســاله أو اســتالمه عبــر أي قنــاة مقبولــة لــدى البـنــــك( 
لالشــتراك فــي أي خدمــة بطاقــات معينــة أو لتقديــم تعليمــات بالصيغــة المقــررة مــن قبــل البـنــــك مــن حيــن آلخــر.

جدول الرسوم
يعنــي جــدول الرســوم الخــاص بالبـنــــك أو لوحــة تعرفــة خدمــات البطاقــات لديــه وفــق مــا يكــون ســاريً مــن حيــن آلخــر 

ــى حامــل البطاقــة. والمتاحــة إل

الرمز السري
ــات  ــرية، أو بيان ــة س ــات أمني ــر أو معلوم ــة س ــه( أو كلم ــة أو خالف ــأي بطاق ــق ب ــواء يتعل ــز )س ــف ممي ــم تعري ــي أي رق يعن
بيولوجيــة أو رقــم تعريــف شــخصي أو أي إجابــة علــى األســئلة الســرية المحــددة للدخــول، حســب األحــوال، ســواء تــم 

ــا. ــة باختياره ــل البطاق ــام حام ــك أو ق ــل البـنــ ــن قب ــا م توليده

تعني أي تعليمات يصدرها حامل البطاقة إلى البـنــك ألداء دفعات معينة إلى مستفيد يقره البـنــك.التعليمات الدائمة

حد االئتمان الفرعي
يعنــي الحــد الفرعــي ضمــن نطــاق حــد االئتمــان والــذي يكــون الحــد األقصــى للرصيــد المديــن الــذي يجيــز البـنــــك أن يتــم 

اســتهالكه بشــان بطاقــة محــددة.




