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   واألحكام الرئيسية لبطاقات االئتمانشروط  ال

 

 الوضع التنظيمي  .1

، 6316ق بريد  قبل مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي ويقع عنوانه املسجل في صندو  من  ص  ُمرخ  ("كالبن ". م. ع. )بنك أبوظبي األول ش

 أبوظبي، اإلمارات العربية املتحدة.

 البنـــك مع  حامل البطاقة عالقة . 2

"( هي التي  الشروط واألحكام الرئيسية لبطاقات االئتمان  األحكام التالية، وتعديالتها من حين آلخر )"و الشروط  إن   2-1

بين   العالقة  "   بـنــك التحكم  بمصطلح  يلي  فيما  إليه  )يشار  اعتباري  أو  البطاقةوأي شخص طبيعي  يطلب  (  "حامل 

 يطرحها البنك.ت بطاقاالحصول أي خدمات 

املصطلحات  تعريفات  التحمل   2-2 قائمة  في  االئتمان  في    املوضحة  لبطاقات  الرئيسية  واألحكام  املعاني  الشروط  نفس 

لها هذه  الواردة  استخدمت  وأينما  أو  ،  املستندات  من  أي  ضمن  آخر  محل  أي  في  البـنــك  قبل  من  املصطلحات 

 . خالف ذلك ، ما لم يقتض سياق النص  املوقع االلكتروني بالبـنــكأو االتفاقيات 

" في جميع املستندات الخاصة بالبـنــك، بما  الشروط واألحكام الرئيسية لبطاقات االئتمان    إن أي إشارة إلى مصطلح "  2-3

ذل أو االتفي  أو الجداول  الكتيبات  أو  أو اإلخطارات  أو اإلعالنات  الطلبات  نماذج  فاقيات أو غيرها من املستندات  ـك 

 . هذه الشروط واألحكام الرئيسية لبطاقات االئتمان خرى، هي إشارة إلى األ 

االئتمان  تشكل   2-4 لبطاقات  الرئيسية  واألحكام  االشروط  البـنــك  اتفاقية  من  يتجزأ  ال  بجزًء  طلب  تقديم  لخاصة  أو 

، مالم يتم  بطاقاتالوفرة لحامل  خدمات البطاقة املت  كما تنطبق على جميع  إلى حامل البطاقة،    خدمات البطاقات

 استثناء ذلك صراحة.

البطاقة   2-5 وحامل  البـنــك  بين  والتعاقدية  القانونية  العالقة  علىبناتحدد  لبطاقات    ًء   الرئيسية  واألحكام  الشروط 

أي شروط  ن  االئتما أو جدول    إضافية   أو  طلب  البـنــالأو  يصدرها  توجيهات  أي  أو  أي  رسوم  وكذلك  أو    ةاتفاقيك 

 . الغرض  البـنــك لهذا مستند يحدده 

أو    إضافية    ي شروط  أو الشروط واألحكام الرئيسية لبطاقات االئتمان  بين    توافقفي حال وجود أي تعارض أو عدم   2-6

توجيهات   مستند  يه  اتفاقأي  أو  أي  بخدمات  البـنــك    يحددها  أو  يتعلق  ستكون  ةالبطاقفيما  شروط  ل  األولوية  ، 

 الخدمة   التوافق وعلى أن يقتصر على    هذا التعارض أو عدم  في حدود  وذلك  ئتمان  واألحكام الرئيسية لبطاقات اال 

 .املعنية

وأي شروط  ، ام الرئيسية لبطاقات االئتمان الشروط واألحكبووافق على االلتزام قد اطلع وتفهم يعتبر حامل البطاقة  2-7

أو قيامه بخالف ذلـك باالستفادة ألي طلب  تقديمه    أو  و استخدام البطاقةوتفعيل  قيامه بالتوقيع    بمجرد،  إضافية

 .بطاقات الخدمة من 

 البطاقات  خدمات الحصول على  طلب  .3

على املوقع االلكتروني الخاص  لتي يمكن االطالع  عليها وا البطاقات خدمات من   متنوعة  مجموعة يقوم البـنــك بطرح  3-1

 بالبنك.

السارية  ع  خض ي 3-2 وللقوانين  البنك  أيتوافلقرار  البطاقاتخدممن    ر  والشروط   ات  عليها  الحصول  أهلية  ومعايير 

لى أي فئة أخرى  إمنها  أو تحويل أي  بطاقات  ال  ات  خدممن  املطبقة بشأنها. يجوز للبـنــك القيام في أي وقت بتعديل أي  

 ألي سبب كان. الخدمات أو نوع آخر من 
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أو شرط   مسؤولية ويحتفظ البـنــك بالحق في القيام في أي وقت ودون  ،للبنك وحده طرح جميع الخدمات دير املطلقيخضع للتق   3-3

أي      جزائي   تقديم  في  االستمرار  أو  تقديم  القان البطاقات  ات خدممن  برفض  يسمح  تقديم  وحيثما  إلى  البنك  يسعى  بذلك،  به  املعمول  ون 

 لقبيل. او وقف من هذا أسباب أي رفض أ

 عهدات والت اإلقرارات .4

الستفادة من أي  بتقديم طلب لبخالف ذلـك  ها أو قيامه  اقة واستخدامبالتوقيع وتفعيل البطمل البطاقة  إن قيام حا 4-1

 ، فإنه يتعهد تجاه البـنــك ويضمن له ما يلي:من خدمات البطاقات خدمة

)إذا كان شخ 4-1-1  حسب األ   صية اعتبارية(أن حامل البطاقة 
ً
في كل    مالي سليمبوضع  صول ويتمتع  مسجال

 ؛تواجد بهااكن التي ياألم

الشروط واألحكام الرئيسية لبطاقات االئتمان  ق حامل البطاقة بمقتض ى  الواقعة على عاتلتزامات  اال  أن 4-1-2

ك االلتزامات لوأن الوفاء بتهي االلتزامات القانونية النافذة وامللزمة لحامل البطاقة    إضافيةوأي شروط  

أالبطاقات    خدماتمن  أي  وتقديم   ينتهك  أي  لن  يخرق  نو  أو عقد  أي شر قانون ساري  أو  ط آخر افذ 

 يخضع له حامل البطاقة؛ 

يتعلق   4-1-3 فيما  مطلوبة  تعليمات  أو  تصاريح  أو  موافقات  أي  على  حصل  قد  البطاقة  حامل  الشروط  أن 

 ؛ إضافية طأو أي شرو مان واألحكام الرئيسية لبطاقات االئت

جميع   4-1-4 حا  املعلومات أن  من  للبنك  ينو املقدمة  من  أو  البطاقة  عنهمل  ودقيقة  حص  ب  من  يحة  وكاملة 

دمت فيه؛ جمي
ُ
 ع الجوانب املادية كما في التاريخ التي ق

ُمنفذ من    أن حامل البطاقة ال يخضع ألي عقوبات اقتصادية أو مالية أو تجارية أو أي حظر مفروض أو 4-1-5

 و مؤ أي سلطة مختصة    قبل
ً
 أو قاوأنه ليس كائنا

ً
 أو منظما

ً
 في أيسسا

ً
 أو مقيما

ً
  و إقليم يخضع بلد أ  ئما

 ألي حظر أو عقوبات اقتصادية أو مالية أو تجارية؛ 

 أو بخالف ذلـك يعاني من أي  4-1-6
ً
 أو معسرا

ً
 مالية؛ صعوبات  أن حامل البطاقة ليس مفلسا

ا 4-1-7 قد  أن حامل  بدقة جميع    على  عاطللبطاقة  وُ   املعلوماتوتفهم  الب)إن  قدمها  التي  وكذلـك  جدت(  ـنــك 

 يقدمها البـنــك؛  ة التي البطاقات خدممن ملخاطر املرتبطة بأي م والشروط واحكاجميع األ 

ـك على أنها أو إفادات أو أي معلومات أخرى من جانب البـنـ  إقراراتأن حامل البطاقة ال يستند إلى أي   4-1-8

أوشم قانونية  ضري  ورة  أو  متنظيمية  أو  البـنــكبية  وأن  البطاق  حاسبية،  حامل  أفاد  بقد  ضرورة  ة 

وض  الحصول  وتنظيمية  قانونية  مشورة  على  بالفعل(  تحصل  قد  بأنه  مستقلة،  )أو  ومحاسبية  ريبية 

 حسب األحوال؛ وكذلـك 

 عن الغ)وليس وكي يتصرف بصفة األصيل أن حامل البطاقة  4-1-9
ً
 في جميع معامالته مع البـنــك   ير(ال

 

يقوم خاللها البـنــك بتقديم   ة يومية طوال الفترة التيه متجددة بصفالواردة أعال   لتعهداتاو   اإلقرارات  جميع  بر  تعت 4-2

 إلى حامل البطاقة.خدمات البطاقات 

  يتوجب   أي وقت،  ر صحيحة في  يأو أصبحت غحة  غير صحياملذكورة أعاله    التعهداتأو    اإلقرارات إذا كانت أي من   4-3

 بإخطار البـنــك. قة القيام على الفور على حامل البطا

 االئتمانية   للبطاقاتمة العاشروط ال .5

واملستندات  يتوجب   5-1 النماذج  جميع  للبـنــك  يقدم  أن  البطاقة  حامل  املتعلقة    واإلثباتاتعلى  بخدمات  األخرى 

يطلبالبطاقات   قد  البنك، علىوالتي  تكون    ها  الصيغة واأن  ناحية  البنك من  البن.  ملضمون مقبولة من  ك  وإذا رفض 

من هذا    لك، يسعى البنك إلى تقديم أسبابه ألي رفضقانون املعمول به بذح ال يسمالبطاقة وحيثما    تقديم خدمات

 . لقبيال
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على    يتوجب 5-2 تغيير  بأي  البنك  إخطار  البطاقة  حامل  حا  املعلوماتعلى  قدمها  البطاقة  التي  تقديم عند  ك  بنللمل 

هوية حامل البطاقة أو وثائق تتعلق   ملعلومات  ي مستندات أخرى أ  أوالطلب املبدئي للحصول على خدمات البطاقات  

دمت من    باملعلومات املطلوبة
ُ
ك، ويشمل ذلـك )ودون حصر( أي تغييرات قد تطرأ على اسم حامل ــقبل إلى البـن التي ق

املساهمة به أو  أو أرقام هواتفه أو أي من املستندات التأسيسية له أو هيكل    ته أو عنوانهالبطاقة أو مستندات هوي

أخرى إضافية    تااثباتت أو أي  على حامل البطاقة أن يقدم للبـنــك أي نماذج أو مستندا  يتوجبق امللكية النفعية.  ح

ي تغييرات ستسري فقط  . إن أكالبن من بولةاملقتغييرات وبالصيغة واملضمون  بأي  حسبما يطلبها البنك فيما يتعلق 

 ك. ا من قبل البـنــعند االستالم والقبول الفعلي له

 على حامل البطاقة القيام على الفور بإخطار البنك إذا: يتوجب  5-3

   أو؛   وظيفته أو مصدر الدخل الرئيس ي له  ةحامل البطاق  فقد 5-3-1

يعد   5-3-2 البطاقةلم       حامل 
ً
، أوامارات  لة اإل في دو   مقيما الدولة قد فقدت    لعربية املتحدة  في  إقامته  كانت 

 صالحيتها.

ـك بقيد ـ يام البـنال قفي حالبطاقة  ، في أن يخصم من حساب  البطاقة البنك    ــك بالحق، كما يفوض حامُل يحتفظ البـن 5-4

أو خلل فني أو    تر أو أي عطلنتيجة لخطأ في نظام الكمبيو   بحامل البطاقةخاص  البطاقة  مبالغ لصالح حساب    أي

اقة أو الغير أو ألي سبب أخرى، في كل حالة  ن جانب حامل البطملقاصة أو أي احتيال مخطأ بشري أو خطأ في نظام ا

 ـنــك. على الب مسؤولية على حدة ودون أي 

 ل  ، على أن تظل أرقام التعريف املميزة يص رقم تعريف مميز لحامل البطاقةللبـنــك تخصوز  جي 5-5
ً
بـنــك ويظل لهذه ملكا

 ام في أي وقت. غيير تلك األرقالبـنــك هو صاحب الحق في تعديل أو ت

 

 البطـاقـــات  .6

بتقديم   6-1 البطاقة  قيام حامل  قب  طلب عقب  حال  وفي   ، لهذابطاقة  البنك  إصدار  الطلب  ول  للبـنــك  يجوز  وارسال ، 

 خطار البـنــك به. إ متالتي بطاقة إلى آخر عنوان حامل ال وذلك  بطاقة إلى حاملهاال

إما من خالل محالت التجزئة    ،شراء السلع أو الخدماتبغرض قيامه باقة  يجوز للبـنــك إصدار بطاقة إلى حامل البط 6-2

حامل   قيامبغرض  أو في غيابها، أو    فعلية    ة  بإبراز البطاقة بصور يلة أخرى سواء  سلهاتف أو أي و أو عبر االنترنت أو ا

 ماكينات الصراف اآللي.  يات سحب منلبإجراء عم قةالبطا

للبـنــك أن يطلب ا 6-3 تسهيل أو توثيق هوية حامل البطاقة أو تعليماته سواء عبر ماكينة  لستخدام البطاقة  كما يجوز 

 أو خالفه. أو من خالل الخدمات املصرفية االلكترونية فروع البـنــك ني أو لدى أي مصراف آل

  لبطاقة.نــك إلغاء تلك اترة املحددة من قبل البـنــك، فإنه يجوز للبـقة بالطريقة أو خالل الفابطم تفعيل الفي حالة عد 6-4

 نفقة إصدار بطاقة جديدة على حامل البطاقة.أن يكون  على 

ائل اتصال  باستخدام البطاقة في شراء السلع والخدمات عبر أي قنوات أو وسالبطاقة    السماح لحامل  كيجوز للبـنــ 6-5

 .االنترنتعبر أو للبنك التفاعلية قنوات االستجابة الصوتية  من خالل استخدام زها البـنــك، بما في ذلـك ييج

 في دولة  شرو مل ت اي املعامال البطاقة ف  استخدام    البطاقة    على حامل    يتوجب  6-6
ً
وأي    اإلمارات العربية املتحدة  عة قانونا

 ألحكام هذه ــك بالحق في  ن. يحتفظ البـالبطاقة  تستخدم به    بلد آخر  
ً
 رفض أي معاملة قد يعتقد أنها قد تشكل انتهاكا

 املادة.

    يتوجب    بطاقة بصورة سليمة وآمنة، كما  أي  حفظ  على حامل البطاقة    جب  يتو  6-7
ً
أقص ى درجات    خاذ  تاعليه أيضـا

فقدان   لتفادي  الالحيطة  سرقة  نق أو  بعدم  البطاقة  حامل  يتعهد  حيازة  بطاقة.  آخر. قة  ابطالل  شخص  أي    إلى 

بطاقة ،  أو سرقة  ال  املعنية في حالة فقدان    لبـنــك والسلطاتعلى حامل البطاقة القيام على الفور بإخطار ا  يتوجب  
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 ، سيظل حامل البطاقة    املطلوب  ر اإلخطا  ـنــك  وما لم وحتى يتسلم الب
ً
  من خالل عن أي معاملة يتم تنفيذها    مسؤوال

 .البطاقة

 بأي    على سرية جميع الرموز السرية الصادرة فيما يتعلق  الحفاظعلى حامل البطاقة    يتوجب    6-8
ً
لشروط    بطاقة وفقا

 .اقات االئتمانة لبطيرئيسألحكام الالشروط وا  الواردة ضمن )الرموز السرية( 19أحكام املادة 

 أو تزوير.احتيال  ف أوتحري بأي  ح تسم بأي وسيلة قد  البطاقة ال يجوز لحامل البطاقة استخدام  6-9

بطاقة الـك على جميع املعامالت املنفذة على ضة من قبل البـنـعلى حامل البطاقة سداد جميع الرسوم املفرو  يتوجب   6-10

 أو ف
ً
ُعملة حساب البطاقة سيقوم البـنــك    فبخال   ةملبطاقة بعُ ال  تنفذ باستخدام    عاملة  مي الخارج. أي  سواء محليا

إلى  ويبتح اة  ملعُ لها  وذلـك  حساب  الصرف  لبطاقة  البـنــك  بسعر  يقرره  املعاملة  الذي  األجنبية  لة  بالعموقت خصم 

 بطاقة.المن نية املع

أي أو  اإلجمالي املنفذ باستخدام البطاقة   املبلغ  لبطاقة  االخاص بحامل    البطاقةمن حساب    يحق للبـنــك أن يخصم 6-11

 أي رسوم أو أجور )حسبما هو معمول به(. باإلضافة إلى ، بطاقة الم تخداسأخرى تمت باأي معامالت أو  ةنقديُسلفة 

إ 6-12 بطيجوز  إضافيصدار  تحظى  اقة  البـنــك.  ويعتمده  البطاقة  حامل  يحدده  شخص  أي  باسم    بطاقات الجميع  ة 

باستخدام فذة  عامالت املنصادرة باسم حامل البطاقة وجميع املال بطاقاتال املطبقة على     ة بنفس املعاملة  اإلضافي

الرئيسية لبطاقات  واألحكام    للشروطحامل البطاقة وحده، كما ستخضع    مسؤولية    أي بطاقة إضافية ستكون على  

 وأي شروط إضافية سارية. االئتمان 

تتعلق بعدد لقيود  بطاقات  الت  ال ع جميع معامخض ت 6-13 لك  املعامالت املنفذة باستخدام أي بطاقة وكذ  يومية قصوى  

 بة.  يراها البـنــك مناسامالت )سواء منفردة أو باإلجمالي( كما تخضع ألي شروط أخرى املعقيمة تلك 

 للبـنــك فيبطاقات  ال  تبقى  6-14
ً
إلى    بطاقة أو تعليق استعمالها أو طلب إعادتهاأي  إلغاء  جوز للبـنــك  ت ويجميع األوقا  ملكا

على حامل البطاقة القيام على الفور    يتوجب ،  لهابداتاسالحيتها أو  قضاء فترة صبطاقة أو ان أي  البـنــك. في حالة إلغاء  

 بطاقة.التلك تالف بإ

ال 6-15 عن  بغض  البـنــك، طبلل  إلغاءنظر  إلى  إعادتها  أو  استبدالها  أو  فترة صالحيتها  انقضاء  أو  استعمالها  تعليق  أو   اقة 

   حامل البطاقة    يبقى  
ً
أو تعليقها أو انقضاء اريخ إلغائها  ت البطاقة قبل    تلكن  أبش  تمت      التزامات    عن أي    مسؤوال

 صالحيتها أو استبدالها أو إعادتها. 

  إلى البنك    ة  بطاقاليقدم حامل  ما لم   6-16
ً
 خطيا

ً
 بستين )إشعارا

ً
 على األقل من تاريخ انقضاء صالحية أي 60مسبقا

ً
( يوما

و  مراعاة  بطاقة  االئتمان  مع  لبطاقات  الرئيسية  واألحكام  للبـنـ،  الشروط  تلك  ـ يجوز  تجديد  تاريخ  ك  عند  البطاقة 

 .ب البطاقةانقضاء صالحيتها وخصم أي رسوم تجديد من حسا

 

 حامل البطاقة  ات تعليم .7

قنا 7-1 أي  ستلم عبر 
ُ
ت أو  ُترسل  والتي  كانت  )بأي صيغة  تعليمات  أي  تنفيذ  للبـنــك  رأى يجوز  إذا  البـنــك(  لدى  مقبولة  ة 

  البـنــك أي التزام للتحقق من عاتق  من حامل البطاقة. ال يقع على    بشكل مقبول   تعليمات قد صدر البـنــك أن تلك الت

يجوز فأي تعليمات ،  أو صحة أو موثقيه    ات. إذا كان لدى البـنــك أي شك حول وضوح  عليمصالحية أي ت  صحة أو 

م التحقق  . أي تعليمات تةل حامل البطاقأن يرفض تنفيذ تلك التعليمات حتى يتم تأكيدها من قب  أن يؤخر أوللبـنــك  

طريق   عن   منها 
ُ
ت السري  تعلالرمز  أنها  قطعي  بشكل  صاعتبر  حامل  يمات  من  حامل    اقة.البطدرة  لدى  كان  حال  في 

سبب   على البطاقة  يجب  عندها  احتيالية،  أو  بها  مصرح  غير  البنك  إلى  مقدمة  تعليمات  أي  بأن  امل  ح  لالعتقاد 

ه الشروط  ، تعتبر جميع التعليمات التي تلقاها البنك والتي تمتثل لهذ كبذل  نكبطار البإخ  م على الفور البطاقة القيا

للالرئ حبأنها ص  ةمانياالئتبطاقات  يسية  هذه  ادرة عن  مثل  على  االعتماد  في  الحق  البنك  لدى  ويكون  البطاقة،  امل 

 قادر يكون  ك قد ال  نفق على أن البيقر حامل البطاقة ويوا  سار إضافي.أو استف  أي تحقق من صحتها  التعليمات دون 
ً
ا

البطاقة بإخطار البنك وفًقا حامل  ام  يقستلمة قبل  يمات املغاء أي معاملة تم تنفيذها بناًء على التعلو إلعلى عكس أ

 لهذا البند. 
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يقع على   7-2 أعاتق  ال  أو  أي شيك  لقبول  أو  تعليمات  أي  مع  التعامل  أو  لتنفيذ  التزام  أي  أدالبـنــك  أخرى  ي سندات  اء 

إلى و  ري أألي قانون ساخالفة  تلك التعليمات من وجهة نظر البـنــك املطلقة قد يؤدي إلى أي متنفيذ  كان    إذا  ةاثلمم

 أي سياسات داخلية أو إجراءات خاصة بالبـنــك. ملخالفة أي عقوبات اقتصادية أو مالية أو تجارية أو حظر أو فرض 

7-3  
ً
 م جميع املعلومات التي يطلبها البـنــك من حامل البطاقة. يتسل ىت حتأي تعليما بتنفيذ لن يكون البـنــك ملزما

 قة  لبطايكون حامل ا 7-4
ً
  ولن يكون البـنــك أو أي من مفوضيه   ،ع التعليمات املوجهة منه إلى البـنــكة جميدق  نع  مسؤوال

 
ً
 عليمات.تلك الت عن أي خطأ أو سهو أو قصور أو عطل أو تأخير يحدث في نقل مسؤوال

 خر. ين آل لبـنــك من حا اوالحدود اليومية التي يقرره لألوقات املحددة  تعليمات يتسلمها البـنــك ستخضع ي أ 7-5

ال  جردمب 7-6 قد  البـنــك  بأن  يقر  البطاقة  حامل  فإن  تعليمات،  أي  بتقديم  البطاقة  حامل  ظل    قيام  في   ظروف يكون 

 على تنفيذ أي طلب إللغاء أي دفعة أو ردها أو وقفها أو تعديل أي تعليمات سابقة. وعلى أي ح
ً
ال، إذا  محددة قادرا

البـنــك في الوقت املناسب   ايمات سابقة قد تسلمهعديل تعلتفعة أو قف الدد أو و و ر إللغاء أالبطاقة  حامل كان طلب 

، فإن البـنــك  الشروط واألحكام الرئيسية لبطاقات االئتمان    و   سارية  ك الي وشروط البنوبما يستوفي القانون السار 

 للوفاء بهذا الطلب.  العناية الالزمة  سيبذل 

 

 د الفرعي له حد االئتمان والح  .8

 إصدار البطاقة للمرة األولى. عند  ل البطاقة بحد االئتمان الخاص به ـك حامـالبـن يخطر   8-1

حام    وجبيت  8-2 العلى  يضل  أن  الرصيد  بطاقة  أن  األوقات  جميع  في  البطاقة  املستحق  من  حد في حساب  يتجاوز  ال 

 حد االئتمان.   قد ينتج عن تنفيذها تجاوز لة  مويجوز رفض أي معا .االئتمان

لبطاقة  فع إذا تجاوز الرصيد املستحق في حساب اكام جدول الرسوم ستصبح واجبة الدحتسبة وفق أحمأي رسوم   8-3

 ان املسموح به. ئتمحد اال 

 في أي وقت. حد االئتمان  تخفيضيجوز للبـنــك  8-4

  لق بنفس حساب عدرة فيما يتصاالات  البطاق  من تلك    أو أكثر واحدة  بطاقة  إخضاع  يجوز لحامل البطاقة أن يطلب   8-5

 البطاقة إلى حد ائتمان فرعي. 

طلب مماثل إلجراءات وسياسات البنك في الوقت ذي  ع أي  ويخض   مان.د االئتزيادة حأن يطلب  يجوز لحامل البطاقة    6.8

 الصلة.

 

 ت الدفعا .9

لف  ُس وال  البطاقةت  ال صة بجميع معاملخايتعين على البـنــك القيام على الفور بالخصم من حساب البطاقة املبالغ ا 9-1

  النقدية
ً
 . يسية لبطاقات االئتمانام الرئكألحوا  للشروط  وتحويالت األرصدة واي مبالغ أخرى واجبة الدفع وذلك وفقا

 غالق والحد األدنى املتوجب الدفع . رصيد اإل كشف حساب  يجب أن تتضمن كل   9-2

حالة   9-3 بفي  البطاقة  قيام حامل  ال مسداد  عدم  األدبلغ  املتأخرى  نحد  السداد  رسم  يتم خصم  السداد،  تاريخ  من    في 

 حساب البطاقة.

ستحق فائدة بشأن رصيد اإلغالق في تاريخ استحقاق السداد،  كامل  ة بسداد  بطاققيام حامل ال في حالة عدم   9-4
ُ
فست

بلغ الفائدة مسوم ويتم خصم  اب البطاقة وذلك بسعر الفائدة املحدد في جدول الر ملبلغ املستحق السداد على حسا

 من حساب البطاقة.املذكور 

م 9-5 البطاقة  دفع حامل  الرصيقل  بلغا  إذا  الختعن  تاغض  ي فامي  يد  الدفع، يستون  املبلغريخ  ذلك  للترتيب    خدم  وفًقا 

 اآلتي:
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 ولكن غير مدفوعة؛ستحقة في الوفاء بأي فائدة مأوال،   1.5.9

 و  فوعة للبنك؛اريف غير مدصكاليف أو م ت وفي الوفاء بأي رسوم أا، ثاني  2.5.9

 مي.قي من الرصيد الختاأخيرا، في بالوفاء بالجزء املتب  3.5.9

ا  ع دف   إذا  6.9 املبحامل  ويوافقلبطاقة  يقر  كشف حساب،  فترة  كل  عن  فقط  األدنى  ال  لغ  أ حامل  على  حامل  بطاقة  ن 

 ل املبالغ املستحقةء بكفالو أجل ا  ن طول مقتا أو   ةوقد يستغرق حامل البطاقئدة أو رسوم أكثر  فاالبطاقة قد يدفع  

 تاريخ الدفع. في مل االختامي بالكأكثر منه في حال تم دفع الرصيد  اقةعلى حساب البط

 

 أن يطلب السداد الفوري لرصيد اإلغالق املستحق على حساب البطاقة. في أي وقت  يجوز للبـنــك 7.9

البطاقة، وفي حالة أداء أي مبالغ بأي عملة أخرى،    بعملة حساب  لغ السداد امب  على أداء جميعيوافق حامل البطاقة   9-8

البـنــك في    ساب بمراعاة أسعار الصرف السائدة لدىالعملة إلى عملة الحتلك  في تحويل  حق  بال حتفظ  يفإن البـنــك  

في   ك، وذلفقط  ةطاقأي دفعة يتم أداؤها سوف تقيد لصالح حساب الب  حساب البطاقة.صالح  لتاريخ قيد الدفعة  

 تاريخ استالم البـنــك لألموال املطلوبة بشأن تلك الدفعة.

 له ستظل سوم  ل الر في جدو   املوضحة  الرسوم 9-9
ً
مستحقة وغير   تبقى      التزامات واجبة الدفع على أي    واملحتسبة وفقا

 . ئتمانات اال الشروط واألحكام الرئيسية لبطاقمسددة بعد ممارسة البـنــك ألي من حقوقه بموجب 

أي مبالغ مستحقة وفق  الشيك وسيلة مقبولة    يعتبر   9-10 الرئيسلسداد  االشروط واألحكام  لبطاقات  ، وأي  مان  الئتية 

 فقط عند تحصيل عوائد هذا الشيك وقيدها  
ً
مبالغ يتم سدادها بموجب شيك ستعتبر أن البـنــك قد تسلمها فعليا

اقة وفق ما هو محدد في جدول الرسوم نظير أي شيك  البط  لحام  لىرسوم ع  يجوز للبـنــك تحميل  في حساب البطاقة.

 يقدم للبـنــك.مرتجع دون صرف 

  ام حامل اقي  حالفي   9-11
ً
واألحكام الرئيسية لبطاقات االئتمان    للشروطلبطاقة بأداء أي دفعة ألي مبالغ مستحقة وفقا

ما من  أي  في  شيك  طريق  عن  أو  النقدي  اإليداع  طريق  الصراعن  املخصصةاف  كينات  البنك  آللي  قبل  لهذا    من 

   فإن البـنــك لن يكون  ،  الغرض  
ً
كما أن   .ماكينات الصراف اآللي  استخدامجم عن  نأو تأخير ي  عن أي خسارة   مسؤوال

بعد   فقط  البطاقة  لصالح حساب  تقيد  سوف  اآللي  الصرف  ماكينات  من  أي  في  تودع  شيكات  أو  نقدية  مبالغ  أي 

م منها  البـنالتحقق  دليل لصالح   ،  كــن قبل  يشكل سوى  ، وال  للبنك   
ً
ملزما اإليداع  بعد  إيصال يصدر  يعتبر إي  وال 

 ية اإليداع التي يدعي بها. لى عململ البطاقة عحا

9-12   
ً
وفقا مستحقة  مبالغ  دفعة ألي  أي  أداء  البطاقة  لحامل  االئتمان    للشروط  يجوز  لبطاقات  الرئيسية  عن  واألحكام 

الخ املباشر  طريق  من حساب  الت  أوصم  البطاقةحويل  حساب  إلى  البنك  تاريخ    . لدى  في  املخصوم    السداد   املبلغ 

هو سيكو  البطاقة    املحدداملبلغ    ن  على  الحصول  طلب  تقديم  وقت  البطاقة  حامل  قبل  خالل  من  من  أو  املعنية 

في حالة   (.البطاقة  لامح  ادرة من الص  يمات)تعل  6للبـنــك وفق أحكام املادة  حامل البطاقة    هاصدر يتعليمات مستقلة  

البطاقة و   توفر  عدم   في الحساب املحدد من قبل حامل  تنفيذ عملرصيد كاف   فإن حامل  صم املباشر،  ية الخقت 

البـنــك   البنك من تنفيذ      للمبلغ املطلوب   على املكشوف  بالسحب  البطاقة يفوض  من هذا الحساب  لغرض تمكين 

 شر.عملية الدفع بالخصم املبا

وفق  لحا  وز جي 9-13 مستحقة  مبالغ  ألي  دفعة  أي  أداء  البطاقة  لبطا مل  الرئيسية  واألحكام  االئتمانالشروط  عن    قات 

الطر  آخر.يق  بنك  التحويل من حساب    تحويل من  تؤدى عن طريق  دفعة  آخر  لدىأي  قد    بنك  البـنــك  أن  ستعتبر 

    تسلمها  
ً
إ  فعليا املدفوعة  للعوائد  مقاصة  إجراء  معند  البـنــك  اقب  نلى  بالتحويل.ل  القائم  البـنــك   لبنك  يكون    لن 

 
ً
لتنفيذ أداء تلك الدفعات إلى  تحويل على حامل البطاقة  ئم بالنك القاا البيفرضه   تكاليفعن أي رسوم أو    مسؤوال

 البـنــك. 

 حامل البطاقة    يبقى    9-14
 
  كشف يتسلم    أو لمقة تسلم  عن دفع رصيد اإلغالق بغض النظر إن كان حامل البطا  مسؤوال

 حساب.
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طاقة إلى أي حساب بطاقة حساب بمن أي  تحويل مبالغ  سبقة من البـنــك  امل وافقة  املال يجوز لحامل البطاقة بدون   9-15

كانت تلك املبالغ متوفرة في الرصيد   إذا بغض النظرلتسوية املستحقات الواجبة الدفع على حساب بطاقة آخر،  آخر

 .ل اقة األو البط لحسابالدائن 

  على وديعة و/أو تقديم   حيازي   إنشاء رهنأو  و/  ضمانمطالبة حامل البطاقة بتقديم شيك  في أي وقت  للبـنــك    وز يج 9-16

  
ً
البنك بتقديم أي    لبطاقةويخول حامل ا.  ةالبطاقبشأن خدمات  البنك  التي تكبدها    لاللتزاماتأي ضمان آخر تأمينا

 البطاقة. يك ضمان لسداد أي التزامات متكبدة فيما يتعلق بخدمات ش

 ه من حساب البطاقة:وأن يتم خصم ةحامل البطاق ةفي ذميحق للبـنــك اعتبار ما يلي على أنه دليل على وجود دين  9-17

و 9-17-1 بالبطاقة  معاملة  سجل  و/أو  بيع  إيصال  ائ/أي  إيصال  وأو  و/تمان  نقدي  تسديد  إيصال  أي  /أو  أو 

البطاقة والتي تم   ش البارز للمعلومات التي علىويحمل طبعة أو أي نسخة بالنق  رسوم  سجل آخر لقيد  

توقيع حامل البطاقة    أو ال يحمل    ذلك السجل يحمل ان  كلنظر عما إذا  حسب األصول بغض ا  اتعبئته

ذلـك   في  معاملة)بما  أي  بيانات    ودون حصر  ذلـك،  اتصال(بال  ومع  لن،  هذا  من   فإن  حال  بأي  يعفي 

ع على أي إيصال بيع أو سجل معاملة بالبطاقة أو إيصال وقيالت   مسؤولية  األحوال حامل البطاقة من  

 يطلبه الطرف املقابل؛ وكذلـك  رسوم  يد أي سجل آخر لق وتسديد نقدي أ ائتمان أو إيصال

البـنــك   9-17-2 بمعامال خاال سجالت  الُس ات  اقبطالت  صة  بمأو  النقدية  تم  لف  التي  تلك  ذلـك ودون حصر  في  ا 

 أو عبر االنترنت. الهاتفأو لبريد االلكتروني ر باأوام من خالل  تنفيذها 

 

 باتكشوفات الحسا .10

 . بنكتي يحددها الفي املدد ال ذلـك البطاقة و حساب بشأن لبـنــك تزويد حامل البطاقة بكشف حساب ن على اييتع 10-1

خال  10-2 البطاقة  حامل  يطلب  لم  االلكتما  البريد  عبر  الحساب  كشوفات  تسليم  يتم  ذلـك،  البريد  ف  عنوان  على  روني 

البط لحامل  املسجل  سجالت  االلكتروني  في  أو  اقة  الكتروعالبـنــك،  بريد  الخدمات بر  نظام  خالل  من  ر  ُمشفَّ ني 

أو   للبـنــك،  االكتر   عبر أي وسيلةاملصرفية االلكترونية  إعداد   مسؤولية    لبطاقة  ونية أخرى. ويقع على عاتق حامل 

والحفاظ ع األمنية  يتالترتيبات  فيما  منتظم  بشكل  اليها ومراجعتها  البريد  إلى  الدخول  بطريقة  لحاعلق  ل ماللكتروني 

 على أ البطاقة ونظم
ً
فق ما حساب و نه يشكل كشف االنترنت واستخدامه لها. ُيعتبر كشف الحساب املرسل الكترونيا

تسليم كشف حساب إلى حامل بنــك بالتزامات البـ سيوفي  اري، كما أنه ولجميع األغراض هو الزم بموجب القانون الس

 البطاقة.

وفق   10-3 البنك  قرر  منإذا  أنه  إلكترونية،  غير    تقديره  بصورة  البطاقة   حامل  إلى  الحساب  تسليم كشوفات  املناسب 

 مناسبة.  ت الحساب هذه بأي وسيلة أخرى يراهاكشوفا يقوم بتسليم يجوز للبنك أن

عندما يطلب واإلقرار باالستالم  )مراجعة كل كشف من كشوفات الحساب    مسؤولية  حامل البطاقة  تقع على عاتق 10-4

لحساب كشف ا  ر وإال سيعتب  من استالمه،  عمل يوم  (  30وإخطار البـنــك بأي تعارض خالل ثالثين )  (ك ذلكالبن  همن

 )مع مراعاة حق ال
ً
 لدى حامل البطاقة. ال يجوز بعد ذلـك لحصحيحا

ً
ة امل البطاقبـنــك في تصحيح أي خطأ( ومقبوال

الحساب   كشف  على  اعتراضات  أي  كشوفاتإثارة  أن  بحساب   الحساب      كما  يتعلق  فيما  البـنــك  لدى    املحفوظة 

 البطاقة. البطاقة ستكون قاطعة وملزمة لحامل

  ، على ان يخطر البنك حامل البطاقة في تاريخ التغير أو ـنــك القيام بتصحيح أي خطأ في أي كشف حساب  ق للبيح 10-5

 تاريخ 
ً
  له . الحقا

إخطار البـنــك في حال عدم تسلم حامل البطاقة لكشف الحساب أو بخالف      ةمسؤولي  بطاقة  عاتق حامل ال  يقع على 10-6

قدرت )ع على  ه على االطال ذلـك عدم  ثالثين  الحساب خالل  استالم  30كشف  يتعين فيه  كان  الذي  التاريخ   من 
ً
يوما  )

   ليه. لن يكون البـنــك  بطاقة عمل الع حاكشف الحساب أو توافره الطال 
ً
ستالم  م أو تأخر اال ال عن عدم االست    مسؤوال

 .لكشوفات الحساب من قبل حامل البطاقة
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للبـنــك   10-7  عنقف مالتو يجوز 
ً
ب  الحسابات  كشوف  تسليم  ؤقتا لديه أسباب لالعتقاد  ن حامل البطاقة ال أإذا توافرت 

 هذه.  الحسابيتسلم كشوفات 

 

 لف النقديةــالس   .11

حد    النقدية متاحة حتى    ، وتكون هذه السلفلفة نقديةللحصول على ُس   بطاقاتالخدام  يجوز لحامل البطاقة است 11-1

 للتقدير املطلق واملنفرد للبنك.  ، وتخضع السلف النقديةبـنــكال به من قبلاملسموح  االئتمان 

ستحق الفائدة على أي سلفة نقدية   11-2
ُ
 يومي اع  على أساسوتحتسب  ت

ً
دية  قفة النذه السل من تاريخ الحصول على هتبارا

 ، وتستحق الفائدة بالسعر املحدد في جدول الرسوم. تمام سدادها بالكامل ى وحت

 لجدول الرسوم وستضاف تلك الرسوم إلى الواجبة الدفع عن كل سلفة نقدية على حده    سوم  اب الر يتم احتس  11-3
ً
وفقا

 قيمة كل سلفة نقدية. 

 

 رصــيد المن تحويل ال .12

 . عقب قيام حامل البطاقة بتقديم الطلب، الرصيدمن تحويل إجراء افقة على و نــك املللبـ يجوز   12-1

إلى حساب البطاقة وفق أحكام هذه  للرصيد املستحق    حد األدنى واألعلىل ايحدد  ــك أن  للبـنيجوز   12-2 للتحويل  الصالح 

  .املادة 

  تاريخ نفاذ   حساب البطاقة في   منهذا الرسم    خصم يد ويتم  صر من التحويل    م عن كل عمليةيجوز للبـنــك تحديد رس 12-3

 .. له تاريخ الحق وأالرصيد من  تحويل العملية 

 بـنــك  ون اللن يك 12-4
ً
أو التزامات بشأن الحساب الذي يتم منه    ادعاءاتعن أي رسوم أو مصاريف أو فوائد أو    مسؤوال

   تحويل من الرصيد.فيذ عملية النتأخير في ت ي قة نتيجة أل لى حساب البطاتحويل الرصيد املستحق إ

 التقســيط  برنامج. 13

حساب    مناد املبلغ املخصوم  الرصيد املستحق على حساب البطاقة أو سد  م سدادقة على أن يتيجوز للبـنــك املواف 13-1

،  يطسللتق  برنامجب  دد بموجمن األرصدة محالبطاقة بشأن معاملة بطاقة محددة أو تحويل مالي محدد أو تحويل  

 .عقب قيام حامل البطاقة بتقديم طلبوذلك 

وفترات    بإخطار حامل البطاقة بعددالبنك  مج للتقسيط فسيقوم  ي برنامل البطاقة فإذا وافق البـنــك على إدراج حا 13-2

 . التي تشكل جزًء من برنامج التقسيطاألقساط وقيمة 

 مستحق في كل كشف حساب. ي شهر   ط قيمة كل قسيد تحدتقسيط، يتعين  عقب وضع برنامج لل 13-3

 على كل بر ويفرض    جوز للبـنــك أن يحدد  ي 13-4
ً
  في   يتم خصم هذا الرسم من حساب البطاقةلى أن  نامج تقسيط عرسما

 تاريخ نفاذ برنامج التقسيط أو تاريخ الحق له.

التي    األوقاتفي    لتقسيط املعنياموجب برنامج  بكل قسط  شـأن  الفائدة واجبة الدفع بيخصم من حساب البطاقة    13-5

 يقررها البـنــك ويخطر بها حامل البطاقة. 

للمبلغ  اقة  ل البطقيام حام  حالفي   13-6 الزمني    بالسداد املبكر  برنامج تقسيط قبل الجدول  اإلجمالي املستحق بموجب 

ساب البطاقة  ك املبلغ من حم ذلخص  واجبة الدفع ويُ  إذن سوف تكون رسوم سداد مبكراملحدد في برنامج التقسيط، 

 ر. داد املبكذي تم فيه السفي أو حوالي ذلك التاريخ ال

ل  جز حامفي حالة علك  ، وذاملبلغ املستحق بموجب برنامج التقسيط    إلجماليـنــك أن يطلب السداد الفوري  للب  ز يجو  13-7

 . ط،امج التقسيبموجب برن اأي مبالغ عند استحقاقهاد البطاقة عن سد
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 على أي معاملة بطاقة أو تحويل مالي أو تحويل منيجوز للبـنــك أن   13-8
ً
أخرى   بطاقة  خدمة    ياألرصدة أو أ  يضع قيودا

 تحول دون صالحيتها لإلدراج في برنامج للتقسيط. 

ويوافق    13-9 البطاقيقر  أ  ةحامل  ينهعلى  التي  التقسيط  برنامج  شروط  على  بناء  ع،  الوافق  أوليها  على    بنك،  باملوافقة 

برنابرن على  تعديل  أو  التقسيط  التقسيط  امج  األقسقاالمج  مبالغ  تزيد  قد  و/ئم،  الفردية  يدفأاط  قدع  حاو  مل  ع 

فائدة   و البطاقة  البطاقة  يستغرق حامل  قد  و/أو  أكثر  أكثرأو رسوم  يكو   قتا  ال مما  للو حال علن  املبالغ  يه  بكال  فاء 

 . بطاقةستحقة على حساب امل

 

 التحويالت املالية .14

 . طلب لبطاقة بتقديماب قيام حامل قع ، تحويالت مالية البطاقة بإجراء أي  يسمح لحامليجوز للبـنــك أن  14-1

 بمقتض ى أحكام هذه املادة.  ليةاالت متحوي  هل ألي للمبلغ املؤ يجوز للبـنــك أن يحدد الحد األدنى و األقص ى  14-2

للبـنــك أن يحدد رس 14-3  بشان أي  يجوز 
ً
في  ويتم خصم هذا الرسم من ح  ،تحويالت مالية  ما البطاقة  نفاذ    ساب  تاريخ 

 يخ الحق له. تار  والت املالية أالتحوي

 

 عطلة  للتأجيل السداد  .15

مبلغ الحد األدنى    سداد    تأجيلعلى  لحامل البطاقة    أن يوافق    بـنــكطلب، يجوز للعقب قيام حامل البطاقة بتقديم   15-1

ي يتم تسليه  دنى في كشف الحساب التالي الذف حساب واحد وأن يتم إدراج جزء من مبلغ الحد األ في كش  املحدد

 ألحكام املفو 
ً
 )كشوف الحسابات(. 10دة ا قا

املتأخر واجبة الدفع من قبل حامل البطاقة  وم السداد  ون رسلن تك  تأجيل عندئذلافي حالة موافقة البـنــك على هذا   15-2

   ب األصلي.على كشف الحسا

على أساس يومي    تحسب   دة  هذه املا  موفق أحكادنى  تأجيله من مبلغ الحد األ على الجزء الذي يتم  املستحقة  الفائدة   15-3

 من 
ً
  ي وحتى تسديد مبلغ الحد األدنى بالكامل. األصل ب كشف الحسابمبلغ الحد األدنى بموج استحقاق تاريخ اعتبارا

البطاقة من حساب  املستحق ويتم خصمها  الرصيد  بشـأن  دول الرسوم  حدد في جبالسعر املمستحقة  الفائدة    وتبقى  

 ويخطر به حامل البطاقة.البـنــك  قت الذي يقرره في الو 

الرسوم سيكون   15-4 احتسابه وفق جدول  يتم  الدفع عأي رسم  تأجيل  ن كل عواجب  أي جزء من  لكاململية  مبلغ    أو 

 . تاريخ نفاذ التأجيل أو تاريخ الحق له ساب البطاقة في الحد األدنى ، ويتم خصم هذا الرسم من ح

    ى أن أي تأجيللمل البطاقة عاحويوافق  يقر   15-5
ً
د  عن سدامن البنك  يقره البـنــك وفق أحكام هذه املادة ال يشكل تنازال

 دفع. ة الواجب تالتزاماأي 

و  15-6 التأجيليوايقر  على شروط  بناء  أنه،  على  البطاقة  حامل  األدنى  يوافق  التي    فق  املبلغ  زيادة  تتم  قد  البنك،  عليها 

قتا أكثر و/أو قد يستغرق حامل البطاقة و ئدة أو رسوم  البطاقة فا  يدفع حاملقد    في كشف حساب و/أو  املستحق

 حساب البطاقة.الغ املستحقة على بكل املباء لوفي اال عليه فقد يكون الحمما طول أ

 

 الدائمةالتعليمات  .16

 .طلب  عقب قيام حامل البطاقة بتقديم، وذلك دائمةأن يقبل أي تعليمات بـنــك يجوز لل 16-1

مات  بموجب تعلي  ةمن حساب البطاق  على حامل البطاقة ضمان أن التاريخ الذي يتم فيه خصم أي ُدفعة  ب  يتوج  16-2

 في حساب املستفيد.  التاريخ الذي يتم فيه قيد املبالغ مسبقة  عن( أيام 7سبعة )  يكون على األقل أن  ئمة دا
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أي  16-3 بموجب  السداد  استحقاق  تاريخ  صادف  دائم  إذا  يو   ة تعليمات  على  أي  يتعين  الرسمية،  العمل  أيام  بخالف  م 

 ريخ. لتاك الذلل السابق البـنــك أن يقوم بالسداد في يوم العم 

 بإلغائها عن  نافذه   الدائمة    التعليمات    تبقى  16-4
ً
طريق تقديم إشعار خطي مسبق إلى    حتى يقوم حامل البطاقة صراحة

 البـنــك. 

البـنــكلن يقع على ع 16-5 لي  أ  اتق  أداء مبلغ التزام  إذا عجز حامل البطاقة عن  تعليمات دائمة  التعامل مع أي    تنفيذ أو 

 تاريخ السداد.  بحلول  الحد األدنى

 

 املبالغ املسترجعة    .17

ـنــك  بمجرد استالم الب  بشـأن أي معاملة بطاقة وذلكالبطاقة    في الرصيد الدائن لحسابمسترجع  يتم قيد أي مبلغ   

 املعني.  اآلخرالطرف من  سترجع ملاللمبلغ 

 

 الخدمات املصرفية االلكترونية  .18

إلى حامل البطاقة، ويتم تقديم تلك الخدمات إلى حامل البطاقة    دمات املصرفية االلكترونيةير الخك توفللبـنــيجوز   18-1

ا  همسؤوليت  على   اتباع  على  البطاقة  حامل  يوافق  ا  الصادرة   لتوجيهات الخاصة.  اإل بشـأ  بـنــكلمن  جراءات  ن 

 .املصرفية االلكترونية خدمات ال واالحتياطات األمنية الستخدام 

بالرغم من استخدام أي رموز سرية وغيرها من اإلجراءات األمنية املعقدة فقد  ق  ويواف   يقر 18-2 أنه  البطاقة على  حامل 

الخ  يكون  خالل  من  إليه  أو  البـنــك  من  موجه  اتصال  املصرفيةأي  لي  دمات  وسااللكترونية  منة  اآل تصال  االيلة  س 

 الخاصة.  مسؤوليتهلـك على طريقة، فإنه يقوم بذهذه الالبـنــك ب عم التعامل فإذا اختار حامل البطاقة   ،سريةالو 

بة  سكترونية املنابرامج االلظ األجهزة واملعدات االلكترونية والعلى حامل البطاقة وحده في حيازة وحف املسؤولية تقع  18-3

يلواملتوافقة   ب بما  أي  ذلـك  في  بما  االلكترونية،  املصرفية  الخدمات  إلى  للوصول  مضادة زم  أو  للفير   رمجيات  وسات 

س ذلـك،  إلى   
ً
إضافة األمنية.  الحماية  برمجيات  أو  معدات  أو  أجهزة  من  البطاقة  غيرها  حامل   مسؤ   يكون 

ً
عن   وال

 بحامل البطاقة. ةية الخاصلكتروناالتصاالت اال وخدمة الهاتف أالتكاليف التي يتم فرضها من قبل مزود  

البطاقة   18-4    يكون حامل 
ً
التي يقدمه  ميع املدقة وصحة ج  نع  مسؤوال الهاتف أو من خالل أي  علومات  البـنــك عبر  إلى 

  ن أي قب تنجم ععن أي عوا  مسؤوال  على أن البـنــك لن يكون    وسيلة اتصال الكترونية، كما يوافق حامل البطاقة

حامعلوم قدمها  خاطئة  بالدخول  ات  شخص  ألي  يسمح  أن  البطاقة  لحامل  يجوز  ال  البطاقة.  جهاز  مل  أي  إلى 

ن هذا الشخص من الدخول إلى الخدمات املصرفية الكترو
ّ
مك  االلكترونية.ني خاص بحامل البطاقة بطريقة تُ

غيله، أو اعتقد حامل درة على تشبة عليه أو القااص به أو الرقاقة حيازة الجهاز االلكتروني الخحامل البطإذا فقد   18-5

أي شخص آخر   قيام  كان  االبطاقة ألي سبب  االلكترونية،   لبطاقة بخالف حامل  املصرفية  الخدمات  إلى    بالدخول 

للبـنــك القيام  على حامل البطاقة القيام على الفور بإخطار البـنــك، وبم  يتوجب تلك    بوقف  جرد حدوث ذلـك يجوز 

ــك  بإخطار البـنمعينة قد يقررها البـنــك. ما لم وحتى يقوم حامل البطاقة    بموجب شروط   فترة معينة أولالخدمات  

ستعبخ الخدمات  تلك  ومصدرها  البـنــك  يتلقاها  التي  التعليمات  جميع  فإن  ذلـك،  حامل  الف  من  صادرة  أنها  تبر 

حامل البطاقة  ويوافق  قر  يكما  صاء.  ي تحري أو استق أات دون إجراء  لك التعليم، ويحق للبـنــك االستناد إلى تالبطاقة

 
ً
 إلى التعليمات التي تلقاها قبل قيام  إبطال  على عكس أو    على أن البـنــك قد ال يكون قادرا

ً
أي معاملة تم تنفيها استنادا

 ذه املادة.حامل البطاقة بإخطار البـنــك وفق أحكام ه

على 18-6 البطاقة  حامل  ا  يوافق  الخدمات  االملأن  عصرفية  مقدمة  الطبيعة  لكترونية  وأن  االنترنت  خالل  من  أو  بر 

وااللكترون لإلنترنت  املفتوحة  يتو ية  كما  قد  مطالبات،  أو  أضرار  أو  أو خسائر  أخطاء  أو  فيروسية  عنها هجمات  لد 

أ تنفيذها منيوافق  يتم  بان أي معاملة   
ً
  ة ومخاطر   ةمسؤولي  م على  ستت  خالل الخدمات املصرفية االلكترونية  يضـا
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لن   البطاقة.  البـنــك  حامل     يكون 
ً
البطاق  مسؤوال حامل  يتكبدها  خسائر  أي  الستعن  نتيجة  اة  لخدمات  خدام 

 املصرفية االلكترونية.

أ على بيانات الهاتف الجوال أو مزود على حامل البطاقة القيام على الفور بإخطار البـنــك بأي تغييرات تطر   يتوجب  18-7

 لبطاقة.الخاص بحامل ا تدمات االتصاال خ

 

 لرموز السرية ا .19

البطاقة    يتوجب 19-1 ا  ةاملحافظعلى حامل  للغير، كما  السرية وعدم اإلفلرموز  على سرية  إتاحتها   يتوجب  صاح عنها أو 

 ة.رموز سريو استخدام غير مشروع ألي  ملنع أي فقدان أو سرقة أ أخذ الحذر الالزم على حامل البطاقة 

من    وثيقهالبطاقة وتم تق من صحة أي تعليمات يتلقاها البـنــك من حامل اعاتق البـنــك أي واجب للتحق قع على  يلن   19-2

 خالل أي رمز سري وفق اإلجراءات املتبعة لدى البـنــك. 

مل حا  ىعل  يتوجب  ير،  صنته من أو الكشف عنه إلى الغفي حال فقدان الرمز السري أو سرقته أو بخالف ذلـك تم قر  19-3

   لبطاقة  حامل اإخطار، سيظل  ر البـنــك، وما لم وحتى يتسلم البـنــك هكذا  البطاقة القيام على الفور بإخطا
ً
 مسؤوال

 عن أي تعليمات أو معامالت يتم تنفيذها من خالل استخدام الرمز السري. 

 تحاملي البطاقامن الفئات الخاصة  .20

للبـنــك   20-1 البنك مع  األميين    حاملي البطاقات من إلى  اقات  بطلاتوفير خدمات  يجوز  القانون الساري وسياسات  مراعاة 

 حين آلخر.  تها منرية، وتعديالالسا

م و/أو البكم  املكفوفين  حاملي البطاقات من  إلى  البطاقات  يجوز للبـنــك توفير خدمات   20-2   مع مراعاة القانون و/أو الصُّ

 ن آلخر. عديالتها من حيتنك السارية، و لبالساري وسياسات ا

 

 الضــرائب .21

   يكون حامل البطاقة وحده  21-1
ً
 به. الخاصة  يبيةضر ال الشؤون  نع مسؤوال

، فإن جميع املبالغ املقرر أنها مستحقة الدفع من قبل حامل البطاقة ستكون   21-2
ً
ما لم يرد نص يتعارض مع ذلـك صراحة

دلة((. كما أن البـنــك  بة القيمة املضافة )أو أي ضريبة معاك ودون حصر ضريـقة )بما في ذلأي ضرائب مطب  باستثناء

الب  قبلمن    مفوض   ذلـك  البطاقة  ن يخصم من حساب  أ بطاقة  حامل  أي ضريبة سارية  أن  أو بخالف  مبلغ  يحجب 

مفروضة، فيحق    ةبدفع أي ضريب  حامل البطاقة  مطلوب تحميلها أو حجبها من قبل البـنــك. إذا قام البـنــك نيابة عن

 ر هذا املبلغ. للبـنــك الخصم من حساب البطاقة نظي

 من البـقد يكون مطل 21-3
ً
ع السلطات الضريبية املختصة رفع تقارير تضمن  مقتض ى القانون أو بموجب االتفاق منــك بوبا

االعت بشـأن    املعلومات   بعض   الجهات  حالة  في  )أو  البطاقة  امل  بشأنبارية،  حامل  اباملالكين  غير  أو  ملباشرين  اشرين 

ــك بما في ذلـك معلومات متعلقة  البـن  ل البطاقة معمنتفعيه( وكذلـك حول عالقة حام  لحامل البطاقة أو أوصيائه أو

 األخرى املقدمة من قبل البـنــك إلى حامل البطاقة، وذلك إلى:البطاقات البطاقة وخدمات  بحساب

الضري السلطا 21-3-1 البيت  البلد  في  حسابات  ي  ذة  البـنــك  فيه  البطاقالبطاقة  يحفظ  والتي لصالح حامل  ة، 

تلك   إلبدورها قد ترسل  بلد آخر يكون حامل البطاقة خاضعى السلاملعلومات  في   فيه طات الضريبية 
ً
ا

 للضرائب؛ أو 

جن 21-3-2 البطاقة  يحمل حامل  الذي  البلد  في  الضريبية  السلطات  إلى  أو مباشرة  أو    سيته  فيه  لبلدان ايقيم 

 يبة هناك. أن حامل البطاقة خاضع  للضر حيث يقرر أو يفترض البـنــك بصورة معقولة األخرى 

يوافق حامل البطاقة على أن يزود البـنــك بأي معلومات )بما في ذلـك اإلقرارات، الشهادات، املستندات، تفاصيل أي   21-4

اص التي ينتمي إليها حامل البطاقة( والتي ة أو فئة األشخمالجنسية العا  ق علىأحكام قضائية خاصة أو معاملة ُتطب
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)أو بخال   قد البـنــك  طليطلبها 
ُ
ت ذلـك  بأي ضريبة أو موقف ضريبي أو أي    ب منه(ف  يتعلق  شروط أخرى سارية فيما 

حيحة صلى البـنــك،  مها إعلى حامل البطاقة ضمان أن تلك املعلومات، عند تقدي  يتوجب   بشأن إعداد ورفع التقارير.  

ت الصلة  دية ذاعلومات املا حوال وتنطوي على جميع امل لة بأي حال من األ جميع الجوانب، وليست ُمضل    وسليمة من

في السابق غير دقيقة أو غير مكتملة،    ، بموضوع الطلب باتت أي معلومات قدمها حامل البطاقة  على  يتوجب  فإذا 

 . كالبـنــك بذلـخطار حامل البطاقة القيام على الفور بإ

 

 دفع إجمالي املبالغ املستحقة بدون خصم  شرط  .22

بالُعملة املحددة وبدون أي استقطاعات )وخالية من أي خصومات(  نك  قة للببالغ املستحشترط أن تدفع إجمالي املي  21-1

 . مقاصة أي ضريبة( أو خصومات أو تسويات أو  مبلغ )بما في ذلـك 

لب من حام 22-2
ُ
 عليه  حقة مست التزامات  انون خصم أي مبلغ على حساب أي ضريبة من أي ى القض البطاقة بمقت لإذا ط

املبلغ املستحق الدفع إلى البـنــك بحيث يكون املبلغ النهائي الذي    إضافةلبطاقة  امل اعلى ح  يتوجب  نــك،  لصالح البـ

البـنــك   على  كان  الذي  املبلغ  يعادل  االستقطاع  بعد  البنك  يكتتسلمه  لم  لو  االستقطاع  نسلمه  في   هذا   
ً
مطلوبا

 األساس.

 

 اليف األسعار والرسوم والتك  .23

ف واألجور واملصروفات املعمول بها لدى البـنــك فيما يتعلق  ن يدفع جميع الرسوم والتكاليعلى أ اقةحامل البطيوافق  23-1

أي خدمة وا  وتوضح،  البطاقة   من خدمات    بتقديم  الرسوم  تلك  واألجاليلتكتفاصيل  وامل و ف  في جدول  ر  صروفات 

ف املوقع االلكتروني للبـنــك أو بخال وعلى    وع البـنــك،هذا متوفر  في فر الرسوم الخاص بالبـنــك، كما أن جدول الرسوم  

 ذلـك عند الطلب.  

حا 23-2 الفائدة إن  بدفع  ملزم   البطاقة  مسوأي    مل  اتعمولة  إلى  الوقحقة  في  السائدة  باألسعار  حالة لبـنــك  في  املعني.  ت 

 تحميم ُيدفالبـنــك ول  أي مبلغ لصالح  استحقاق
ً
املستحقة  التأخيرية   سعر الفائدة  ل  ع عند استحقاقه، يجوز أيضـا

تعديل سعر الفائدة   ى العميل،ر إلإشعاخالل توجيه    طلق، منوفًقا لتقدير املنفرد وامل  ، كما يجوز للبـنــكعن التأخير 

 . املعمول بهوفق أحكام القانون   في أي وقتحقة املست أو أسعار العموالت 

و أجور أو مصروفات أو فوائد أو عموالت معمول بها لصالح البـنــك، فإن حامل عند استحقاق أي رسوم أو تكاليف أ 23-3

البـنــك   يالبطاقة يفوض  املصروفات أو ك  لتمبلغ  لبطاقة  من حساب اخصم  بأن  أو  أو األجور  التكاليف  أو  الرسوم 

 ة منطبقة خالفه املحددة في أي شروط إضافي أو لبـنــكخاص باول الرسوم ال وائد أو العموالت الواردة في جدالف

التي   23-4 املبالغ  أنها رصيدجميع  للرد وال يجوز استخدامها على  قابلة  للبـنــك ستكون غير  دفع  مبلغ آخر    دائن نظير أي   تُ

 لصالح البـنــك. على حامل البطاقة مستحق

 

 اإلرسال و  املراســالت .24

يتم تسليمهسالت مإن أي مرا 24-1 بأي  وجهة أو  يتعلق  للبـنــك و   ،يجب أن تكون خطية  البطاقة  خدمات  من  ا فيما  يحق 

بصيغتسلي ذلـك  في  )بما  مناسبة  يراها  بأي صيغة  املراسالت  تلك  الم  أو  ورقية  على ،  ترونية(كة  االتفاق  يتم  لم  ما 

 . خالف ذلـك

املساس 24-2 س  دون  ما  فإنهبعمومية  تسليم    بق،  مرايجوز  البريد أي  خالل  من  ذلـك  في  )بما  الكترونية  بصورة  سالت 

االلكترونيةاال املصرفية  الخدمات  أو  أل لكتروني  بالنسبة  للتسليم  محددة  وسيلة  البـنــك  يقرر  لم  ما  خدمة    ي(، 

رسلت أو    محددة   بطاقات
ُ
سيلة يتم اتباع و   ُسلمت بشكل سليم ما لم، وفي هذه الحالة، لن تكون تلك املراسالت قد أ

"ا
ً
"خطيا  

ً
تسليما ستشكل  الكترونية  بصيغة  تسلم  مراسالت  أي  أن  كما  البـنــك.  قبل  من  املقرر      لتسليم 

ً
تسليما أو 

لها ألغراض   ا"بصيغة خطية"  لبطاقالشروط واألحكام  االرئيسية  قوانين  هذه، وأي شروط إضافية  الئتمان  ت  وأي 
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بها سمعمول  كما  ن،  الق تحمل  األثر  صيغانوني  فس  في  ُسلمت  كانت  لو  كما   
ً
حامل  تماما قبل  من  وموقعة  ورقية  ة 

يجوز  ال  األحوال(.  )حسب  البـنــك  أو  مراسال   البطاقة  أي  على صالحية  االعتراض  البطاقة  أنلحامل  أساس  على  ا  هت 

 كترونية.تمت بصيغة ال

،  نةوإبقاء تلك املراسالت آم  قبل البـنــك  سلة من ملرسالت املر يع اعلى حامل البطاقة بشأن مراجعة جم  املسؤولية  تقع   24-3

على أن    افق حامل البطاقةوال يقدم البـنــك أية ضمانات بأن املراسالت االلكترونية آمنة أو خالية من األخطاء، كما يو 

 يمكن أن تتعرض لالختراق أو الفقدان أو التأخير أو اإلصابةسال اأي مر 
ً
 روسات.بفي ت ترسل الكترونيا

 تتم من قبل البـنــك تعتبر أنها ُبلغت بشكل صحيح، وفق الحاالت التالية:راسالت أي م 24-4

إلى 24-4-1 ، عند إرسالها 
ً
الكترونيا ُسلمت  أو  البري  في حال تمت  أو رقم و  أ  د االلكترونيعنوان  الهاتف املتحرك 

ك من حين آلخر( أو  لبـنــمل البطاقة االفاكس الخاص بحامل البطاقة )في كل حالة وفق ما يخطر به حا

 عند توافرها عبر الخدمات املصرفية االلكترونية بصيغة مقروءة، حسب األحوال؛ وكذلـك 

 إرسالها. ريخ ان تأيام عمل م( 5خمسة ) في جميع الحاالت األخرى، بعد 24-4-2

ط عند استالمها بصورة فعلية  ليم فقكل س ت بشُبلغأي مراسالت تسلم من قبل حامل البطاقة إلى البـنــك تعتبر أنها   24-5

 ــك لهذا الغرض. من قبل البـنــك، في املكان وبالطريقة التي يحددها البـن

ل  املسؤولية   تقع   24-6 البطاقة  حامل  جميلقيام  على  األوقفي  بتزويداع  متحرك    ت  هاتف  ورقم  بريدي،  بعنوان  البـنــك 

االتصال التي قدمها   معلومات  غييرات تطرأ على  البـنــك بأي تإخطار  لـك  كذو   ،  ثةوعنوان بريد الكتروني وجميعها حدي

 
 
 بل إلى البـنــك. من ق

ا 24-7 املوجهة من  املراسالت  أن جميع  البطاقة على  و ــك  لبـنيوافق حامل  هي  بأإليه  بالنسبة  ي مرفقات  بالسرية  تتسم  ها 

وأنه   البطاقة  القييتوجب  لحامل  بحذف  على حامل البطاقة  ب ام  أي مراسالت وجهت  طريقة  أو  التخلص من  أخرى 

 خطأ من قبل البـنــك أو معنونة إلى مرسل إليه آخر بخالف حامل البطاقة. إليه بال 

، وال يقع على عاتق البـنــك أي التزام إلثبات صحة  بطاقةنه إلى حامل المراسالت موجهة  يحق للبـنــك االستناد إلى أي م 24-8

 ت. سال تلك املرا أو دقة أي من

لك الهاتف  بما في ذس بعمومية ما سبق، يجوز للبنك التواصل مع حامل البطاقة عن طريق الهاتف )املسامع عدم   24-9

ــك قد تكون مسجلة، كما يوافق على أن أي ـنبينه وبين الب  ةادثات الهاتفييوافق حامل البطاقة على أن املح.  (املحمول 

 أو أي إجراءات أخرى. تحكيممة أو إجراءات أي محكها دليل لدى عتبر مقبولة بصفتتسجيالت ت

  على   لت التوصي من خالل البريد العادي أو شركا   على سبيل املثال البطاقات  بإرسال فعلي  للطلبات  قد يقوم البنك          24-10

البنك  عنوان ل لدى  البطاقة املسج  البطاقةمن قبل    يحددأو أي عنوان آخر     حامل  ية  ؤولذلك على مسو   ،  حامل 

 حامل البطاقة.

 

 الســرية  .25

نك بالكشف  ام الببطاقة على قييوافق حامل الك الحفاظ على سرية جميع املعلومات السرية ولكن  يجب على البن 25-1

 : السرية، على أساس السريةومات عن جميع هذه املعل

 إلى أي عضو في مجموعة بنك أبوظبي األول؛  25-1-1

أ 25-1-2 ا إلى  إلى  البـنــك  مفوض ي  من  لتي  الالزم  البـنــملحد  خدمات  كين  تقديم  من  حامل البطاقات  ك  إلى 

 ؛ كل مباشر أو غير مباشر، بشالبطاقة

 ؛ص تابع للبـنــك منهي متخص ارمستشأي  25-1-3
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ستودع أو أي م  املعلومات  تودع تبادل  إلى أي هيئة صرف أو إيداع أو دار مقاصة أو نظام تسوية أو مس 25-1-4

أو   البـنــك  من   
ً
مطلوبا يكون  ( حيث 

ً
عامليا أو   

ً
محليا )سواء  اإل تداول  تلكمفوضه  املعلومات    فصاح عن 

 السرية.

25-1-5 ( أو محتمل  فعلي  إليه مجاز  متنازل  أو  إليه  أي محال  أو  إلى  أي من وكالئهم  في كل حالة على حدة،  أو 

املهنيين و (  مستشاريهم  البـنــك  حقوق  لبطاقات  بموجب    التزاماتهبشأن  الرئيسية  واألحكام  الشروط 

إضافية  االئتمان   شروط  أي  أو  أو  دمجها  أو  فيها  تصرف  أو  األعمال  عن  تنازل  بأي  يتعلق  فيما  أو 

 ك؛االستحواذ عليها أو توليها من قبل البـنــ

أو 25-1-6 تصنيف  وكالة  أي  مزود مؤمنا  إلى  أو  تأمين  لخمبا  وسيط  مباشر  غير  أو  حماية  شر  االئتمان  دمات 

 ـنــك؛املقدمة من البالبطاقات لصالح البـنــك فيما يتعلق بخدمات 

االتحا 25-1-7 ائتإلى شركة  أو مكتب  ائتمان مخولة  وكالة  أي  االئتمانية أو  للمعلومات  إلى شر   ان آخرم د  كة أو 

املت للسجالت  ويقر  اإلمارات  تمامكاملة،  البطاقة  املتر حامل  باآلثار   
ً
اإلفصاا ذلك  عن  قدرة تبة  على  ح 

أي طرف بنك أو من  ، سواء من الى منتجات أو خدمات مالية في املستقبلى الوصول إلل البطاقة علحام

 آخر؛

 بموجب ما هو مطلوب بمقتض ى أي قانون ساري؛  25-1-8

أو بموجب   25-1-9 إشرافية  أو  تنظيمية  سلطة  أو  تحكيم  هيئة  أو  محكمة  أي  أمر  بمقتض ى  مطلوب  هو  ما 

عقاب أو  سلطةضريبية  أو  الب  ية  يرى  أو  البـنــك  على  اختصاص  صاحبة  حكومية  شبه  أو  ـنــك  حكومية 

 لى حامل البطاقة؛ صاحبة اختصاص عبشكل معقول أنها 

 بغية حفظ أي حقو  25-1-10
ً
ق خاصة بالبـنــك أو تدابير تعويضية أو تنفيذها تجاه حامل  وفق ما يكون مطلوبا

 البطاقة؛ أو 

محدد   25-1-11 هو  ما  في  بخالف  وفق  االئتمان  ذلـك  لبطاقات  الرئيسية  واألحكام  أيالشروط  في  شروط    أو 

 إضافية.

التحاد للمعلومات االئتمانية ا  شركة   ، مندائمـنــك في الحصول على املعلومات، على أساس  فوض حامل البطاقة البي 25-2

اإلمارات   ومصرف  وشركة  املتكاملة،  الللسجالت  ااإلمارات  املعربية  املؤسسا   ركزي ملتحدة  من  وغيرها  ت  والبنوك 

، ح  ، أو املراجععمل حامل البطاقة  صاحب  املالية، وكذلك  
ً
 الشؤون   ول  أو أي جهة أخرى وفق ما يراه البـنــك مناسبا

املصرفا بالتسهيالت  الخاصة  التفاصيل  حصر  دون  ذلـك  ويشمل  البطاقة،  لحامل  املالية  وغير  لحامل ملالية  ية 

بما فيها  )  رى تتعلق بحامل البطاقةوأي معلومات أخ  االتصاللومات  عوم  الي له، الدخل خاصته،البطاقة، املركز امل

 بة دون أي رجوع إلى حامل البطاقة. والتي يراها البـنــك مناس  (الشخصية املعلومات

بالبـنــك،    والستيفاء بعض الشروط  25-3 تداول التنظيمية والقانونية الخاصة  ُيمركز  للبـنــك أن  املعلومات الخاصة   يجوز 

 سواء داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة أو خارجها.  قة في مقر واحد أو أكثر بحامل البطا

معلوما 25-4 معالجة  على  البطاقة  حامل  البيوافق  حامل  وفقت  عنها  والكشف  قياطاقة  وعلى  البند  لهذا  البا  أو نكم   ،

عن البنك. وفي    أخرى ملعالجتها بالنيابةأو بلدان  طاقة إلى بلد  بومات حامل البتحويل معلنيابة عن البنك،  مندوبيه بال

جراءات القانونية خارج ه قد يتم الوصول إليها بموجب اإل ت املتعلقة ب، يقر حامل البطاقة أن املعلوماياقهذا الس

 تلك األحوال.  في اإلمارات العربية املتحدة 

نــك أو أي جهة  ة للبـعالمة تجاريبإلى أي شريك  ة به واإلفصاح عنها  املعلومات الخاصيوافق حامل البطاقة على تداول   25-5

ن أو وكيل أو مفوض  ف العالمة التجارية للبـنــك أو بريك  لشلرعية أو تابعة أو فرع أو محال إليه أو مزود خدمة أو مؤّم 

ا العالمة  شريك  أو  البـنــك  لتمكين   
ً
مناسبا البـنــك  يراه  آخر  طرف  الوفأي  من  بلتجارية  يتعلق  فيما  بالتزاماته  أي  اء 

 مشتركة.بطاقة 

الف 25-6 قيام  كي حال  يتعين عليه، حيثما  املادة،  هذه  أي معلومات سرية وفق أحكام  باإلفصاح عن    بـنــك 
ً
ذلـك عمليا ان 

 بصورة معقولة، اتخاذ خطوات لضمان أن متلقي تلك املعلومات السرية سيحافظ على سريتها. 
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 لشخصية ا املعلوماتحماية  .26

بتوفي 26-1 ملتزم   البـنــك  تداول  املستوى    ر حماية عاليةإن  الشخصيةبشأن  استيفاًء    املعلومات  البطاقة  بحامل  الخاصة 

 السارية.املعلومات ألحكام قوانين ولوائح حماية 

القيام   26-2 للبـنــك  تخزين   بتحميليجوز  أو  استخدام  تداول    أو  ذلـك  بخالف  أو  عن  اإلفصاح  الشخصية  مات  املعلو أو 

 ض التالية:غرالأل  ة بحامل البطاقةالخاص

امل البطاقة وأداء  ، بما في ذلـك تقييم مدى جدارة حالبطاقات التعامل مع طلبات الحصول على خدمات  26-2-1

 ؛  املراجعات وإجراءات تقييم املخاطر الالزمة

خدم 26-2-2 الخدمات  البطاقات  ات  توفير  ذلـك  في  االلكتر )بما  الدفاملصرفية  عمليات  تنفيذ  مثل  أو ونية(  ع 

 املعامالت واستكمال التعليمات أو الطلبات؛  

 ك هو ومحتواه؛ رصد وتحسين املوقع االلكتروني الخاص بالبـنــ 26-2-3

 وإدارتها؛ توطيد العالقات والحسابات املصرفية   26-2-4

بهدف  إج 26-2-5 وذلك  السوقية  واالستبيانات  البحوث  و راء  املنتجات  متحسين  املطروحة  قبل  الخدمات  ن 

 البـنــك؛

م املندوبين املشاركين  التسويق والترويج )بما في ذلك التسويق املباشر( ، يتم إجراؤه بدعم أو بدون دع 26-2-6

 ؛ من قبل البنك ؛ 

 ة التنافسية وتطوير وتحسين منتجات وخدمات البنك، الحفاظ على القدر  7-2-26

والتقص ي 26-2-8 وكشفها  الجرائم  بشأنه  منع  اإلرهاب، واملقاضاة  األموال،  غسل  حصر  ودون  ذلـك  في  )بما  ا 

وال االحتيا األخرى(  ل  املالية  إجراء  جرائم  أو  الهوية  من  التحقق  خالل  من  قضائي  اختصاص  أي  في 

بالعقوبات املتعلق  العناية   الفحص  إجراءات  بموجب  والفحوصات  املراجعات  إلى   
ً
إضافة الحكومية 

 الواجبة؛ 

القاستيف 26-2-9 أحكام  الاء  التشريعات  أحكام  وكذلك  السارية  والسياسات  واللوائح  األحكام طوانين  أو  وعية 

تنظيم أوالقضائ إلى أي طلب من قبل أي سلطة أو جهة   
ً
أو أوامر املحكمة السارية إضافة أو    ية  وكالة 

 جهة تنفيذية بشأن أي عضو من أعضاء مجموعة بنك أبوظبي األول؛ 

الحقوق  26-2-10 و القانون  ترسيخ  القضائية  باإلجراءات  يتعلق  فيما  عنها  والدفاع  في  القاية وممارستها  )بما  نونية 

يتع  ذلـك فيما  القانونية  أو  املهنية  املشورة  على  والحصول  محتملة(  قضائية  إجراءات  بتلك أي  لق 

 اإلجراءات القضائية؛ وكذلـك  

 آللي(. ف امراقبة املقرات )بما في ذلـك مراقبة ماكينات الصرا 26-2-11

الشخصية  اإن   26-3 ضروري  التيملعلومات  البـنــك  للقياميطلبها  خدمات  ة  تلك البطاقات  بتقديم  تقديم  يتم  لم  فإن   .

البـنــك،  املعلومات تقديم   إلى  على  أو  التنظيمية  أو  القانونية  التزاماته  استيفاء  على  قادر  غير  يكون  قد  البـنــك  فإن 

 قة.إلى حامل البطاقات البطاخدمات 

الشخصية  يتم حفظ   26-4 ي املعلومات  في صيغالتي  بمعالجتها  البـنــك  لفترة ال  قوم  البطاقة  بتحديد هوية حامل  ة تسمح 

ع تلك  تزيد  تداول  أجلها  من  يتم  التي  لألغراض  الزم  هو  الشخصية  ما  االلتزامات  املعلومات  القانونية بموجب 

الفترات، تلك  انقضاء  وعند  والتشريعية.  الشخيتم حذف    والتنظيمية  أو  صية  املعلومات  البطاقة  بحامل  الخاصة 

 . و وفق فترات التقادم املعمول بهافظ القانوني أتزامات التح أرشفتها الستيفاء ال

ة الحق في القيام في أي وقت أن يطلب من أي عضو في مجموعة ، فإن لحامل البطاقاملعلومات  فيما يتعلق بموضوع   26-5

خول  ية، بالدو مجاز بموجب القوانين و/أو اللوائح و/أو توجيهات القطاع املصرفي السار ه   أبوظبي األول وفق ما  بنك
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 الخاصة بحامل البطاقة. كما يحق  املعلومات الشخصية  إلى وكذلـك تصحيح أو حذف أي من  
ً
لحامل البطاقة أيضـا

 . .ض على طريقة تداولهاالخاصة به أو أن يعتر املعلومات الشخصية وعلى أسانيد مشروعة أن يطلب حصر تداول 

ته على قيام البنك بمعالجة معلوماته الشخصية.  موافقت، قد يكون لحامل البطاقة الحق في سحب  في بعض الحاال   26-6

عالجة  ستمرار في ماال بنك بمعالجة معلوماته الشخصية، يجوز للبنك ام الة موافقته على قيالبطاقحامل إذا سحب و 

لن يؤثر أي سحب للموافقة في املستقبل على  و ه التجارية.  راض عملياتالقتضاء ألغمات الشخصية عند ااملعلو   ذه ه

 الجة مسبقة للمعلومات الشخصية من قبل البنك.صحة أي مع

املختصة بخصوص مدى التزام أي عضو من مجموعة املعلومات  هيئة حماية    ل البطاقة رفع شكوى لدىيحق لحام 26-7

 .  املعلوماترية بشأن حماية ألول بالقوانين السابنك أبوظبي ا

ي  26-8 التي  الطريقة  الإن  املعلومات  بجمع  البنك  بها  ل قوم  ومشاركتها حاشخصية  وتخزينها  واستخدامها  البطاقة  مل 

و تهاوحماي البط،  حامل  حقوق  فيماكذلك  به  اقة  ااملع  ذه يتعلق  مشروحلومات   لشخصية 
 
ب  ة في  يان  بالتفصيل 

االخصوصية   إيجاذي  يمكن  الذي  الخصوص ]ده  لصلة  األول  سياسة  أبوظبي  بنك   | االمارات   -ية 

(bankfab.com)]. نطبق شروط بيان الخصوصية على ، تالصلة على خالفهذات الشروط اإلضافية تنص  ومالم

ال وفجو وي  بطاقةجميع خدمات  البنك  قبل  من  تحديثها  لهذه  ز  أجل  الرئيسية  الشروط  قا  من  االئتمانية  للبطاقات 

 ا. عمول بهات املظمة حماية البيانأناالمتثال لقوانين و 

 بــ :قة االتصال امل البطاقة، يتعين على حامل البطالحة املعلومات الشخصيبالنسبة ألي طلبات تتعلق بتداول  26-9

 وماتاملعلحماية  مسؤول 

 بنك أبوظبي األول ش.م.ع.  

 ، دولة اإلمارات العربية املتحدة  أبوظبي 

 privacy@bankfab.comالبريد االلكتروني:  

 

 و فقدانه لألهلية أو إعسارهوفاة حامل البطاقة أ .27

السه أو في حالة وقوع حالة مماثلة انه لألهلية القانونية أو حله أو إعساره أو إفوصول إخطار بوفاة حامل البطاقة أو فقدفي حالة 

البطاقة حامل  على  مرا،  تؤثر  ومع  السارية،  القوانين  ألحكام   
ً
وفقا سيتصرف  البـنــك  بفإن  املعمول  القوانين  ها،  عاة 

 فسيحق للبـنــك ما يلي:

 ة أو جزئية(؛ أو )سواء بصورة كليالبطاقات ديم خدمات وقف تق 27-1-1

 البطاقة )سواء بصورة كلية أو جزئية(؛ أو حساب و البطاقة أحجب أو تجميد  27-1-2

 البطاقة وإنهائه.حساب إغالق  27-1-3

يتم فيه حجب    للبـنــك قبول عمليات  ،  البطاقة  حساب  تجميد    أووفي أي وقت  بطاقة  الحساب  على  االئتمان  يجوز 

  
ً
ال  للشروطوفقا االئتمان  واألحكام  لبطاقات  أي  ،  رئيسية  إجراء  يتم  لن  الملة  معاولكن  ُسلفة  من خالل  أو  بطاقة 

 ألحكام البخالف  أو منه  حساب  و تحويل مالي أو تعليمات دائمة على هذا ال نقدية أو تحويل رصيد أ
ً
قانون  ما يتم وفقا

 لألمر الصادر من املحكمة 
ً
 اص على البـنــك. املختصة أو السلطة صاحبة االختصالساري أو وفقا

 

 التحصيل  .28

في داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة أو تفويض أي من مفوضيه )  زيارة أو  البـنــك في  حقعلى  يوافق حامل البطاقة   

مكر لزيا  خارجها( البطاقة  ة  حامل  إقامة  أوان   / و  ملناقشة  عمله  مكان  من    تحصيل  أو  على أي  مستحقة    التزامات 

ت أو مستندات تتعلق بحامل البطاقة يد مفوضيه بأي معلوماامل البطاقة. كما يفوض حامل البطاقة البنك  لتزوح

https://www.bankfab.com/ar-ae/privacy-policy
https://www.bankfab.com/ar-ae/privacy-policy
mailto:privacy@bankfab.com
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اتخاذ  و  املناسب  كذلك  البـنـ اإلجراء  لتحصيل هذه  نيابة عن  البطاقة  ماتااللتزا  ـك  يظل حامل   . 
ً
عن سداد    مسؤوال

 بما في ذلـك األتعاب القضائية.  جميع التكاليف املتعلقة بعمليات التحصيل

 لبطاقاتا املقاصة وعدم تجزئة حسابات .29

لل 29-1 يعاميجوز  أن  حسابات  بـنــك  جميع  بعالبطاقات  ل  كانت  سواء  البطاقة،  لحامل  بعمالت  العائدة  أو  واحدة  ملة 

قابل    غير واحد  بطاقة  ب  تلفة أو سواء كانت من نفس النوع أو من أنواع مختلفة، على أنها عناصر تشكل حسامخ

 للتجزئة. 

للمقا 29-2 آخر  أي حق عام  إلى  أباإلضافة  أخرى  أي حقوق  أو  القانو صة  أعضاء  ناطها  لكل عضو من  يحق  العقد،  أو  ن 

 ي: لقيام في أي وقت بما يلمجموعة بنك أبوظبي األول ا

دى البـنــك أو أي عضو آخر  دمج أو توحيد جميع أو أي من الحسابات املحفوظة باسم حامل البطاقة ل 29-2-1

 أو مقومة؛ و/  ابات وبأي ُعملة كانتمن أعضاء بنك أبوظبي األول أينما تقع تلك الحس

ل 29-2-2 أي حساب محفوظ  في  دائنة  أرصدة  أي عضو  إجراء مقاصة ألي  أو  البـنــك  بنك  دى  آخر من أعضاء 

ــك أو أي عضو آخر من أعضاء بنك أبوظبي األول أو أي مبالغ أخرى مستحقة لحامل البطاقة من البـن

 االلتزاماتُعملة كانت تلك  اقة )بأي  حامل البط  التزامات  أبوظبي األول وذلك نظير جميع أو أي جزء من  

 مقومة(.

مرتبطة ببعضها البعض والتي يتوالها حامل البطاقة مع أي عضو    أنها  ى أن  عامل جميع املعامالت عل يحق للبـنــك أن ي 29-3

 بات مختلفة.بنك أبوظبي األول، بصرف النظر عن حقيقة أنه يمكن تولي تلك املعامالت عبر حسا من أعضاء

 

 

 ثـــال المتـا .30

يخضعويوافق  يقر   30-1 البـنــك  أن  على  البطاقة  وتنظيمي  حامل  قانونية  خدمات لشروط  بتقديم  يتعلق  فيما  صارمة  ة 

هذه أو أي شروط  الشروط واألحكام الرئيسية لبطاقات االئتمان  ، ولم يرد في  البطاقات  وتشغيل حساباتالبطاقات  

إلى انتهاك أي  عن القيام بذلـك أو أي ش يء من قد يرقى من وجهة نظر البـنــك  اع  أو االمتنـك للقيام  إضافية ما يلزم البـنـ

 مما يلي:

 أي من أحكام القانون؛  30-1-1

ة أخرى صاحبة اختصاص على البـنــك أو على أي عضو  أي أمر صادر من أي محكمة مختصة أو سلط 30-1-2

 امل البطاقة نفسه؛حوض من املفوضين أو من أعضاء بنك أبوظبي األول، أو أي مف

 ؛ أو التزام ببذل عناية  30-1-3

 تصادية أو املالية أو التجارية أو أي حظر.أي من العقوبات االق 30-1-4

كما يتعهد بمواصلة استيفاء جميع االلتزامات القانونية والتنظيمية التي يخضع لها،    يؤكد حامل البطاقة أنه يستوفي 30-2

ذل في  حصربما  )ودون  اـك  تلك  األمو (  وغسل  واالحتيال  والفساد  الرشاوى  بمنع  تتعلق  اإلرهابية لتي  واألنشطة  ال 

 عة لعقوبات. وكذلـك تقديم الخدمات املالية أو الخدمات األخرى إلى أشخاص أو جهات قد تكون خاض

 مه 30-3
ً
للبـنــك اتخاذ أي إجراء يراه مناسبا أنه يجوز  لتزامات، سواء داخل فاء بأي اما كان للو يوافق حامل البطاقة على 

لعالم، يتعلق بمنع الرشاوى والفساد واالحتيال وغسل األموال  أو في أي مكان آخر في ادولة اإلمارات العربية املتحدة  

اإلرهابية   خاضعة  واألنشطة  تكون  قد  جهات  أو  أشخاص  إلى  األخرى  الخدمات  أو  املالية  الخدمات  تقديم  وكذلـك 

، وقد يشمل ذلـك، ولكن  وبات اقتصادية أو مالية أو تجارية أو حظر أو خالفه(ى هيئة عقاء كانت عللعقوبات )سو 

أي حساب  في  األموال  تجميد  بطاقاتدون حصر،  املبالغات  بشأن  التقص ي  ا  ،  أو  أي حسابات  املودعة  من  ملسحوبة 

تلك أي أموال  شأن مصدر  ك التقص ي بأو اعتراضها )وخاصة في حالة عمليات تحويل األموال الدولية( وكذلـبطاقات  
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أن   يجوز  املقصود. كما  إليه  املرسل  إجراءأو   
ً
أيضـا ذلـك  كان أي شخص يخضع    يشمل  إن  ما  للتأكد  أي استقصاء 

 تنفيذ تعليمات حامل البطاقة أو استالم املبالغ التي تمت مقاصتها. لعقوبات، وقد يؤدي ذلـك إلى تأخير في

عل 30-4 البطاقة  حامل  اتخاذ  يوافق  الخطواى  من  جميع  البـنــك  يطلبها  التي  منأت  البـنــك  تمكين  بمتطلباته   جل  الوفاء 

 ملا ورد أعاله.القا
ً
 نونية والتنظيمية وفقا

طة أو معامالت مشبوهة أو غير قانونية وذلك إلى السلطات املختصة سواء في دولة  يجوز للبـنــك اإلبالغ عن أي أنش 30-5

 آخر.و في أي مكان تحدة أاإلمارات العربية امل

مس 30-6 فائدة  على  فائدة  فرض  للبنك  يحق  ال تحقة  ال  وال  بحكم  هذه  قانون  في  اش يء  للبطاقات  لر الشروط  ئيسية 

 كل. ل أو يطبق بذلك الشيؤو نية أو أي شروط إضافية يفسر أو  مااالئت

 

 االستعانة بالغير  .31

أي   31-1 بإنابة  آلخر  حين  من  للقيام  مفوض   البـنــك  لبطاقات  ب  بموج  مسؤولياتهمن  إن  الرئيسية  واألحكام  الشروط 

.  هذه وأي شروط إضافيةان االئتم
ً
 إلى أي مفوض يراه البـنــك مناسبا

 يقر حامل البطاقة بما يلي:  31-2

 ألحكام القوانين السارية في االختصاص الذي يضم هذا املفوض؛ أن أ 31-2-1
ً
 ي مفوض سيتصرف وفقا

رة واجبة  للبـنــك أي حقوق مباش  املنوطة به من قبل البـنــك ولن يكون ألي مفوض إنابة املهام    أنه يجوز  31-2-2

 النفاذ ضد املفوض النهائي؛ وكذلـك 

 قدية فقط ضد أي مفوض. ك حقوق تعا أنه يجوز أن يكون للبـنــ 31-2-3

قة أو إحالته مباشرة ة للقيام( بتقديم حامل البطايجوز للبـنــك القيام )كما أن البـنــك مفوض  من قبل حامل البطاق 31-3

 . له بصورة مباشرة  البطاقاتات ملفوضين بغية تقديم خدمإلى هؤالء ا

البـ 31-4 باسم  )سواء  حسابات  فتح  للبـنــك  ح يجوز  باسم  أو   نــك 
ً
وفقا معين  مفوض  أي  لدى  البطاقة(    للشروط   امل 

 . واألحكام الرئيسية لبطاقات االئتمان

  يظل حامل البطاقة  31-5
ً
 ض من املفوضين. واجبة الدفع إلى أي مفو رسوم أو تكاليف أو مصروفات   عن أي مسؤوال

 

 التعارض  .32

أو أي هذه  واألحكام الرئيسية لبطاقات االئتمان    الشروطلبـنــك بموجب  املقدمة من االبطاقات  تعتبر أحكام خدمات   32-1

 أنها حصرية.  شروط إضافية على

إشعار   32-2 إلى  الحاجة  دون  للبـنــك،  البيجوز  حامل  إلى  يوجه  خدآخر  بتقديم  القيام  تنفيذ البطاقات  مات  طاقة،  أو 

 املعامالت مع حامل البطاقة أو لصالحه والتي:

 أو غير مباشرة؛ بـنــك فيها مصلحة مباشرة لل 32-2-1

ع  آخر بما يؤدي أو قد يؤدي إلى نشوء تعارض م   تكون في الظروف التي يكون للبـنــك فيها عالقة مع طرف 32-2-2

 امل البطاقة؛ستحق من البـنــك إلى حأي التزام قد يُ 

حتفاظ لحسابه ومنفعته  املزيد من اإلفصاح، قبول واال إلى أقص ى حد يجيزه القانون، يحق للبـنــك، دون الحاجة إلى   32-3

أو  عموالت و/أو رسوم و/أو مكاسب و/أو حسومات و/  الخاصة بأي أرباح و/أو خصومات و/أو عموالت وساطة و/أو

 أو في فيما يتعلق بأي منها.قات البطاأ عن أي من خدمات امتيازات تنش
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 املسؤولية ضمان التعويض وتحديد  .33

  على حامل البطاقة ضمان   يتوجب    ال جسيم أو قصور متعمد من قبل البـنــك،  استثناء في حالة أي احتيال أو إهمب 33-1

ائية أو قضايا أو إجراءات  أو دعاوى قض  التزاماتو  أو أضرار أ  تعويض البـنــك عن أي مطالبات أو طلبات أو خسائر

أتعاب قضا ذلـك أي  في  )بما  تكاليف ومصروفات  أو  أتعاب استشارات مهنية أقضائية  أو أي  التزام ئية  أو أي  خرى( 

لغير لتي رفعها اها والتي تكبدها البـنــك نتيجة ألي من الدعاوى اآخر مهما كانت طبيعته أو وصفه أو الكيفية التي نشأ ب

فيما   البـنــك  يلي: )ضد  بما  بتقديم خدمات  1يتعلق  البـنــك  قيام  أو  البطاقات  (  البطاقة،  البـنــك  2) إلى حامل  قيام   )

 حامل البطاقة. بتنفيذ تعليمات

   لن يكون البـنــك   33-2
ً
أو  أو قضايا  أو دعاوى قضائية    التزاماتات أو خسائر أو أضرار أو  عن أي مطالبات أو طلب  مسؤوال

أو أي    كاليف ومصروفات )بما في ذلـك أي أتعاب قضائية أو أي أتعاب استشارات مهنية أخرى( إجراءات قضائية أو ت

كانت طبيعته مهما  آخر  بأي واقعة خارج  التزام  يتعلق  أو فيما  بسبب  بها  نشأ  التي  الكيفية  أو  إرادة أو وصفه  ة عن 

ال ذلـك دون حصر( حاالت  )ويشمل  والقالبـنــك  الشغ قضاء  أعمال  الحروب،  اإلرهابية،  در،  العمليات  العدوان،  ب، 

اإلضراب، األوامر القضائية،    لكوارث الطبيعية، االنفجارات، أعمالحاالت الطوارئ املحلية أو الوطنية، الحرائق، ا

قصور أو عطل  نية أو أيقانون أو أي خلل في املعدات أو البرمجيات االلكترو القيود القانونية، أي تغيير يطرأ على أي

 ت الفنية أو شبكات الطاقة أو شبكات االتصال. في الشبكا

من حس 33-3 بالخصم  البـنــك  يتكبيقوم  أو مصروفات  تكاليف  أي  البطاقة  بتنفيذ  اب  قيامه  تنشأ عن  والتي  البـنــك  دها 

 .لبطاقات االئتمان الشروط واألحكام الرئيسية

 لن يكون البـنــك   33-4
ً
 فيها بصورة نهائية بأنها مل البطاقة إال على الخاه حاتج  مسؤوال

ً
سارة املباشرة التي تم البت قضائيا

 البـنــك. ل أو إهمال جسيم أو قصور متعمد من جانب ناجمة عن أي احتيا
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   لن يكون البـنــك   33-5
ً
، بما في ذلـك خسار   عن أي خسارة أو ضرر   مسؤوال

ً
 أو تبعيا

ً
 أو عرضيا

ً
لربح مهما  ة اسواء كان مباشرا

 كان سببه وسو 
ً
 فعليا

ً
 أم ال وبغض النظر عما إذا كان البـنــك قد تلقى إشعارا

ً
 بذلـك.اء كان متوقعا

ً
 أو حكميا

 أي التزام عن أي خسارة أو ضرر قد تلحق بحامل البطاقة: )يستثني البـنــك صر  33-6
ً
( خالل قيام البـنــك بالتصرف  1احة

( ناجمة عن عدم  2هذه وأي قوانين سارية، أو )ات االئتمان  األحكام الرئيسية لبطاقو الشروط  بُحسن نية واستيفاًء  

 ذه. هلشروط واألحكام الرئيسية لبطاقات االئتمان اب التزام حامل البطاقة

 لن يكون البـنــك   33-7
ً
صدرت من شريك بعالمة تجارية بشأن أي  ترويجية أو التزامات  حمالت    أوعن أي تعهدات    مسؤوال

 ري هذا فيما يتعلق بالبطاقات املشتركة. ع يقدمها الشريك التجافمنا

سؤولية البنك ممانية يعتبر على أنه يحد من أو يستثني لبطاقات االئتلالرئيسية  بند أو هذه الشروطال ش يء في هذا ال 33-8

 مول به. املع مول به، باستثناء ما يسمح به القانون قانون املعطاقة بموجب البه لحامل البن واجب يدي عن

 

 تعديالتال .34

للبـنــك في أي وقت  به،  مع مراعاة القانون املعمول   34-1 على أي حساب    طبقةط واألحكام املإدخال تغيير في الشرو يجوز 

  أو أي شروط إضافية )كما ألحكام الرئيسية لبطاقات االئتمان  وا  الشروطجدول الرسوم أو  ،  أو خدمة بطاقة  قةابط

الت  التعديالت فرض التزامات إضافية على حامل البطاقة(. يتم توجيه إخطار بهكذا تعدي  تلكيجوز أن يتم بموجب  

إلى التعديالت، ويش ذلـك )ودون  مل  من قبل البـنــك بالطريقة التي يراها البـنــك وافية كي توجه عناية حامل البطاقة 

من   نسخ مطبوعة  أي  تحديث  يتم عن طريق  ما  أو  أو    كامالشروط واألحثل هذه  محصر(  الرسوم  الشروط  جدول 

االئتمان   لبطاقات  الرئيسية  إضافواألحكام  شروط  أي  أو  أو  البـنــك  فروع  في  متوفرة  و   تحميلية  األحكام  الشروط 

أو   أو  املعدلة  املعدل  الرسوم  واألحكامجدول  االئتمان    الشروط  لبطاقات  الشروط  الرئيسية  أو   اإلضافية املعدلة 

يقر  و   ترونية.وني للبـنــك أو بخالف ذلـك إتاحة تلك األحكام املعدلة لالطالع عليها بصورة الككتر دلة على املوقع االلعامل

في جميع الحاالت،   . ومع ذلك،غيير قد تختلف تبعا لطبيعة التى أن فترة اإلشعار بالتغيير  بطاقة ويوافق علحامل ال

 رة اإلشعار املقدم. تبما في ذلك ف ر، ه عند تنفيذ أي تغييمول بللقانون املعنك االمتثال يجب على الب

 لهذا اوفقأي تعديالت تتم من قبل البـنــك  34-2
ً
 من التاريخبند لا

ً
 الذي يحدده البـنــك. اعتبارا

الشروط واألحكام  يعتبر حامل البطاقة أنه قد قبل  أو خدمة بطاقة  بطاقة  حساب  استخدام  االستمرار في    موجبب 34-3

 .ي الوقت ذي الصلةف ك التي تكون سارية املفعول طاقة تلدمة البأو خ ةاملطبقة على حساب البطاق

وأحكاإذا   34-4 أي شروط  بتغيير  البنك  وفققام  مطبقة    م 
ً
لكلهذا  ا الب البنك  تلك    (أ)  طاقةن حامل  مثل  على  يوافق  لم 

طاقة البلحامل    ك التغيير، يجوز امل البطاقة بمثل ذليوما من إشعار ح  30نك في غضون  أخطر الب  (بالتغييرات و)

بح فيه  التاريخ الذي تص (2أو ) (ب) حددة في الفقرة انتهاء الفترة امل (1املتأثرة قبل ) أو إنهاء خدمة البطاقة قطلب إغال 

املفلتغييرات  ا أيسارية  يحث الحقعول،  تقهما  يمكن  البنك،  إلى  مستحقة  التزامات  وجود  . وشريطة عدم 
ً
ذلك  ا ديم 

 طلب دون مقابل. ال

 

 هـــاء  اإلن .35

هذه  الشروط واألحكام الرئيسية لبطاقات االئتمان  قدمة من قبل البـنــك بموجب  امل   اقات بطالات  خدممن    خدمةأي   35-1

 ون متاحكتس
ً
ة  التقدير املطلق واملنفرد للبـنــك ويجوز إيقافها سواء بصورة كلية أو جزئية وبصورة مستديمبمحض    ة

ويت كان،  أي وقت وألي سبب  في  توج أو مؤقتة  البـنــك  إشعار معقول عين على  بهذا  إلى حام  يه  البطاقة  أو  غالق  اإل ل 

اإلنهاء.  أو  ال   اإليقاف  يسمح  بهوحيثما  املعمول  الب  قانون  يسعى  وقف  ذلك،  أو  إغالق  ألي  أسبابه  تقديم  إلى  بنك 

 مماثل.

املادة   35-2 أحكام  مراعاة  إعساره   وفاة )  27مع  أو  لألهلية  فقدانه  أو  البطاقة  وجودو   ( حامل  عدم    التزامات أي    شريطة 

و  أي خدممتأخرة  إنهاء  طلب  البطاقة  لحامل  يجوز  البـنــك،  لصالح  بطاقاتمستحقة  بم  ات  ط الشرو وجب  مقدمة 
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ا لم يتم االتفاق م و بموجب تقديم إشعار مسبق إلى البـنــك،  وذلك  في أي وقت  واألحكام الرئيسية لبطاقات االئتمان  

 على خالف ذلـك،  
ً
  ار  إشع  أن يقدم للبنكطاقة  على حامل الب  جبيتو   صراحة

ً
  ا

ً
 على 45)  خمسة وأربعينمسبقا

ً
( يوما

 .هاء اإلغالق أو اإلنعلى األقل 

 :("حاالت التقصير لي حالة من حاالت التقصير بشان أي بطاقة )ويشار إليها بعبارة "يشكل كل مما ي 35-3

تحق وواجب الدفع بموجب  اء أي دفعة ألي مبلغ مسدبأ  السدادعجز حامل البطاقة عن القيام في تاريخ   35-3-1

 ضافية؛ أو أي شروط إالشروط واألحكام الرئيسية لبطاقات االئتمان 

ال 35-3-2 حامل  تعهدانتهاك  أي  بانتهاك  تهديده  أو  ضمان  اتبطاقة  شر   ات أو  نصوص  أحكام  أو    وطأو  أو 

انتهاك أو  أو عجزه عن عالج هكذا    أو أي شروط إضافيةلشروط واألحكام الرئيسية لبطاقات االئتمان  ا

 البـنــك؛املنصوص عليها من قبل تهديد خالل الفترة الزمنية 

بمقتض ى أي  نصوص  أحكام أو  ط أو  و أو شر   اتأو ضمان  اتأي تعهد  انتهاك أي ضامن أو تهديده بانتهاك 35-3-3

أو أي شروط  ئتمان  اال   الشروط واألحكام الرئيسية لبطاقاتبصالح البـنــك فيما يتعلق  ضمان ممنوح ل

  عليها من قبل   املنصوصعن عالج هكذا انتهاك أو تهديد خالل الفترة الزمنية    الضامن   ضافية أو عجز إ

 البـنــك؛

 ضامن؛ أي إفالس أو إعسار أو تصفية حامل البطاقة أو  عالنإ 35-3-4

  ارت 35-3-5
ً
ة أو الس حامل البطاقعالن إفالتماس إل كاب حامل البطاقة أو أي ضامن ألي تصرف يشكل أساسا

ملنف تنازل عام  أو إجراء  أو تسوية  تدابير صلح  في  أو لدخول أي منهم  عة أي من دائني حامل  أي ضامن 

 أولئك الضامنين؛  البطاقة أو أي من

 لم يعد حامل البطاقة أو أي ضامن    35-3-6
 
 ؛ في دولة اإلمارات العربية املتحدة  مقيما

البط 35-3-7 حامل  ضعجز  أي  أو  القياقة  عن  أي  امن  بسداد  االستحقاق  تاريخ  في  وواجب  ام  مستحق  مبلغ 

أو تدابير أخرى مع البـنــك   اتفاقية أو تسهيل    الضامن هذا بموجب أي    الدفع من قبل حامل البطاقة أو

 أو مع أي دائن آخر؛ 

 ي ضامن؛ أي أمر حجز على أي ممتلكات أو أصول خاصة بحامل البطاقة أو بأصدور  35-3-8

امل البطاقة  ة أي إجراءات قانونية أو دعاوى أو قضايا من أي نوع كانت )مدنية أو جنائية( ضد حمباشر  35-3-9

 أو أي ضامن؛ 

فقإذا أصبح حام 35-3-10 أو  وفاته  في حالة  أو  بدون وظيفة  أي ضامن  أو  البطاقة  أو  ل  القانونية  لألهلية  دانه 

 خسارته ملصدر دخل األساس ي؛ 

من   35-3-11 يتعلق    لحةمصأي  انتقاص  فيما  االئتمان  بضمان  لبطاقات  الرئيسية  واألحكام  أي  الشروط  أو 

إضافي نفاذهأو  ة  شروط  من  االنتقاص  أو  الكامل  سريانها  من  إنشاء  الحد  عن  العجز  أو  التام  أي  ا 

 أن تنشئها بالفئة واألولية املاملقررة ـك من ضمان لصالح البـنـ  مصلحة
ً
 بموجبها؛قررة صراصراحة

ً
 حة

ر على أو تنتقص من  أي حالة أو سلسلة من الحاالت التي تقع وتكون من وجهة نظر البـنــك أنها قد تؤث 35-3-12

أو   ضامن  أي  أو  البطاقة  حامل  بموجب  قدرة  حدة  على  بالتزاماته  الوفاء  في  وارغبته  ألحكام  الشروط 

 أو أي شروط إضافية؛ وكذلـكالرئيسية لبطاقات االئتمان 

بات   35-3-13 بموجقانوني    غير إذا  حدة  على  بالتزاماته  الوفاء  أو  بأداء  ضامن  أي  أو  البطاقة  حامل  ب  قيام 

 وط إضافية. أو أي شر الشروط واألحكام الرئيسية لبطاقات االئتمان 

كام املادتين  ت التقصير" أو عند إنهاء خدمات البطاقات بموجب إشعار وفق أحعند وقوع واحدة أو أكثر من "حاال  35-4

 يكون للبـنــك الحق في القيام بما يلي:، 2-35و 35-1

 قة؛ و/أو حامل البطاقة التي ال تزال مستح التزاماتية لجميع أو أي جزء من أن يطلب التسوية الفور  35-4-1
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بت 35-4-2 الفور  على  يقوم  ب أن  حقوقه  من  أي  وبممارسة  للبـنــك  مقدم  تأمين  أو  ضمان  أي  ذلك  نفيذ  شأن 

 مين؛ و/أو  الضمان أو التا

لبـنــك إلى أن يتيقن البـنــك من أن بأي موجودات خاصة بحامل البطاقة موجودة في حوزة اأن يحتفظ   35-4-3

)أاملستحقة من ح  االلتزاماتجميع   البـنــك قد تم  نهائي  و سيتم( مخالصتها بش امل البطاقة لصالح  كل 

 غير مشروط وال رجعة فيه؛ و/أو

 في حالة وقوع أي حالة تقصير ،  البطاقة دمات وري بوقف تقديم خبأثر فأن يقوم  35-4-4

شكلي آخر، سواء  مي أو  رسعلى حدة، إلى اللجوء إلى أي إجراء  من الحاالت املذكورة  في كل حالة    دون الحاجة،ذلك  و  

 
ً
 أو خالفه. كان قانونيا

-34و  1-34كام املادتين  ات البطاقات وفق أحمن خدمإنهاء أي  أو عند  وقوع أي من حاالت التقصير  عند  في أي وقت و  35-5

 ا يلي: على حامل البطاقة القيام بم يتوجب ، 2

 ؛ وكذلـك  بطاقةإلغاء جميع الدفعات إلى أو من أي حساب  35-5-1

 تالف أي بطاقات. إ 35-5-2

سيكون  ت التقصير(  قب وقوع أي حالة من حاال البطاقات )سواء بموجب إنذار أو عخدمات  خدمة من  إن إنهاء أي   35-6

 إلنهاء. أخرى للبـنــك قبل تاريخ ذلـك امستحقة ملساس بأي حقوق بدون ا

أو قيود لتحديد    من أو تتعلق بأي مخالصاتتتضالشروط واألحكام الرئيسية لبطاقات االئتمان  وردت في  أي أحكام   35-7

معلو   املسؤولية عن  إفصاح  أو  تعويض  ضمانات  أو  أو  تحفظ  حقوق  أو  أو مين  تأمات  موجودات  أي  على    ضمان 

)سواء بموجب إنذار أو  ألحكام الرئيسية لبطاقات االئتمان  الشروط وا تسوية أو ضرائب ستظل سارية حتى بعد إنهاء  

 .ت التقصير(  عقب وقوع أي حالة من حاال 

    يكون البـنــك    لن 35-8
 
اقات )سواء بموجب إنذار  إنهاء أي من خدمات البطالقيام برد أي رسوم عضوية سنوية عند  ملزما

 ب وقوع أي حالة من حاالت التقصير(.أو عق

)سواء  تلك  البطاقة  لدى البـنــك وتم إنهاء أي من حسابات حيازة حامل البطاقة لحساب بطاقة واحد أو أكثر  في حالة  35-9

التقصير( حاالت  من  حالة  أي  وقوع  عقب  أو  إنذار  يبموجب  عندئذ  اختي،  بمحض  للبـنــك  املطلقجوز  أو   اره  دمج 

ا مع  توحيد حساب  هذا  إنهاؤه  تم  الذي  بصرف  لبطاقة  البـنــك،  لدى  البطاقة  يملكه حامل  آخر  بطاقة  أي حساب 

البـنــك بموجبه بدمج وتوحيد أي من كما  .    بات البطاقاتحساُعملة  اختالف  النظر عن   أن حامل البطاقة يفوض 

 البـنــك وفق قراره املطلق.  أسعار الصرف السائدة لدى البـنــك والتي سيحددها بات البطاقات هذه بموجبحسا
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 في تقديم خدماتية املقبولة عاملجميع املمارسات املصرفالتباع يفوض حامل البطاقة البـنــك  36-1
ً
 .البطاقات يا

البطاقة عل 36-2 أو عدم شرعييوافق حامل  بطالن  أن  من  ى  أي جزء  نفاذ  قابلية  أو عدم  الرئيسة  ية  الشروط واألحكام 

في اختصاص قضائي محدد لن يشكل أي    هذه لبطاقات االئتمان   أو أي شروط إضافية بمقتض ى أحكام أي قانون 

 : لى أي مما يليمساس أو يؤثر ع

أو سية لبطاقات االئتمان  الشروط واألحكام الرئي  صالحية أو شرعية أو قابلية نفاذ أي أحكام أخرى في 36-2-1

 ؛ أو تلك الشروط الخاصة

أو الشروط واألحكام الرئيسية لبطاقات االئتمان  ابلية نفاذ أي أحكام أخرى في  الحية أو شرعية أو قص 36-2-2

 وانين أي اختصاص قضائي آخر.  بموجب ق كتل اإلضافيةالشروط 

على   36-3 البطاقة  حامل  الحقيوافق  سيملك  البـنــك  بموجب    أن  والتزاماته  حقوقه  عن  التنازل  أو  إحالة  الشروط  في 

الرئيسية لبطاواألح إلى الحصول على  قات االئتمان  كام  إلى أي طرف آخر دون الحاجة  أو أي من الشروط الخاصة 



 

 عربي  - 0.2النسخة  -[ 2022 فبراير] -الشروط واألحكام الرئيسية لبطاقات االئتمان  -بنك أبوظبي األول 

 
 

من   مسبقة  الموافقة  حقحامل  من  أي  عن  التنازل  في  حق  أي  البطاقة  لحامل  يكون  ولن  التزاماته بطاقة،  أو  وقه 

االئتمان    بموجب لبطاقات  الرئيسية  واألحكام  إضافيالشروط  شروط  أي  خطيأو  موافقة  بدون  من  ة  مسبقة  ة 

 البـنــك. 

الشروط واألحكام الرئيسية  ردت في  كما و إن كل حق من الحقوق أو تدبير من التدابير التعويضية الخاصة بالبـنــك   36-4

 تستثني أي حقوق أو تدابير تعويضية أخرى يمنحها القانون. ط إضافية هي تراكمية وال أو أي شرو لبطاقات االئتمان  

هذه أو أي شروط إضافية من شأنه أن يكون له أثر  روط واألحكام الرئيسية لبطاقات االئتمان  الش د أي ش يء في  لم ير 

أي تأخير أو مقتض ى القانون. كما أن  ء أو الحد من أي حقوق أو تدابير تعويضية تؤول إلى البـنــك بستثناإلسقاط أو ا

بصور  )سواء  تنفيذ  أو  ممارسة  في  البـنــك  من طرف  أو جزئيةسهو  كلية  التعويضية ة  التدابير  أو  الحقوق  من  أي   )

 عن هذا الحق أو ذل
ً
للبـنــك لن ُيفسر على أنه تخليا دبير التعويض ي، كما أن ممارسة وحيدة أو جزئية  ك التاملتاحة 

. ر تعويض لن يحول دون ممألي حق أو تدبي
ً
 ارسة أي حقوق أو تدابير تعويضية أخرى الحقا

أو أي شروط إضافية أو الحقوق الناشئة  لشروط واألحكام الرئيسية لبطاقات االئتمان  اول عن أي من  ال يجوز العد 36-5

ل فقط للغرض الذي  خطية موقعة من قبل حامل البطاقة والبـنــك، ويسرى هذا العدو   ورة بموجب أي منها إال بص

 ن أجله.صدر م

كان 36-6 )سواء  البـنــك  أن سجالت  البطاقة على  أو  ت بصيغة ورقيوافق حامل  الكترونية  أو  أي صيغة   معلومات    ية  أو 

هي دليل قطعي على محتواها أو استالم البـنــك أو   ت أخرى( الخاصة باملراسالت أو التقارير أو الكشوفات أو املعامال 

غ مستحق  ن أي شهادة صادرة أو قرار متخذ من البـنــك بشأن أي مسألة أو أي مبله لها، كما يوافق على أعدم استالم

 الشروط واألحكام الرئيسية لبطاقات االئتمان  بفع فيما يتعلق الد
ً
 وملزما

ً
 . هذه أو أي شروط إضافية سيكون قاطعا

. فإن قرار البـنــك سيكو إذا نشب أي نزاع فيما يتعلق بمحتوى سجالت البـنــك،  36-7
ً
 وملزما

ً
 ن قاطعا
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نها أو فيما  هذه، بما في ذلـك أي التزامات غير تعاقدية تنشأ علشروط واألحكام الرئيسية لبطاقات االئتمان  اتخضع   37-1

 دة.لقوانين دولة اإلمارات العربية املتح يتعلق بها،

م 37-2 كل   على  يوافق  والبـنــك  البطاقة  حامل  الحصري    الخضوع  ن  القضائي  القضائية  لالختصاص  للدعاوى للجنة 

واألحكام الرئيسية الشروط  بلتسوية أي نزاع ينشأ عن أو فيما يتعلق  مركز دبي املالي العاملي  ملحاكم  ة التابعة  الصغير 

لة أو مسألة أخرى فيما بين البـنــك وحامل  أو أي معامبطاقات  خدمة  أو أي  بطاقة  أو أي حساب  ت االئتمان  لبطاقا

للبـنــك أن قضائية لدى أي اختصاص قضائي آخر )داخل دولة اإلمارات يرفع إجراءات    البطاقة، شريطة أنه يجوز 

خارجها أو  املتحدة  و العربية  في  ،  عبما  الحصرذلك،  ال  املثال  سبيل  العامللى  أبوظبي  سوق  ملي،   
ً
وفقا البـنــك  (  يراه  ا 

.مناسب
ً
 ا

الصغيرة التابعة ملحاكم   القضائية للدعاوى اللجنة  أمام  الخضوع  بامل البطاقة بصورة نهائية ال رجعة فيها  يتعهد ح 37-3

ويتخلى عن   عامليمحاكم سوق أبوظبي ال  في  الصغيرة   ئرة الدعاوى كان ذلك منطبقا، داأو، إن    مركز دبي املالي العاملي

ع تنظر في اللجنة القضائية للدعاوى الصغيرة التابعة ملحاكم مركز دبي املالي له لالعتراض على أي نزاأي حق يؤول  

 على أساس أنها جهة تملك محاكم سوق أبوظبي العاملي    في  الصغيرة ذلك منطبقا، دائرة الدعاوى  أو، إن كان    ياملالع

 حق املحكمة في الرفض(.مبدأ حق رفض نظر الدعوى )

نيتخل 37-4 بصورة  البطاقة  حامل  بها  ى  يتمتع  أو خالفه(  السيادة  أساس  على  )سواء  أي حصانة  فيها عن  رجعة  ال  هائية 

 ائي وذلك ضد: ن موجودات حامل البطاقة أو عائداته أو خالفه لدى أي اختصاص قضمل البطاقة أو أي محا

 ة؛بليغ أي دعوى قضائية ضد حامل البطاقة أو موجودات حامل البطاقت 37-4-1

د حامل قضائية )سواء أمر منع أو أداء محدد أو تعويضات أو خالفه( قد يرفعها البـنــك ض  أي إجراءات 37-4-2

 دات حامل البطاقة؛البطاقة أو موجو 
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   و بعد صدور حكم قضائي(؛ وكذلـكبطاقة )سواء قبل أأي إجراءات حجز على موجودات حامل ال 37-4-3

 ي ضد حامل البطاقة،أي تنفيذ لحكم قضائ 37-4-4

ة مسألة هذه الحصانة  ي كل حالة سيضمن حامل البطاقة بأنه لن يقوم هو أو أي شخص يتصرف نيابة عنه بإثار وف 

 املذكورة.راءات القضائية  طالبة بها أو الدفع بها في أو بشأن أي من تلك الدعاوى أو اإلجأو امل
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 قائـمــة املصــطلحات 

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

ر أو  ك أو ألي بنك آخ)سواء تابعة للبـنــ أو أي جهاز أو ماكينة تعمل بالبطاقة  آلي    ماكينة صرافأي  تعني   : آللي الصراف اماكينة 

 امل البطاقة.مؤسسة مالية أخرى( والتي تقبل أي من البطاقات الخاصة بح

مل البطاقة لدى أي بنك على أي بطاقة ائتمان يملكها حا  يعني تحويل كل الرصيد املستحق أو جزء منه : رصيد تحويل ال

دولة  آخر   داخل  أخرى  مالية  مؤسسة  املتحدة أو  العربية  وفإلى    اإلمارات  البطاقة  الشروط  ق  حساب 

 . واألحكام الرئيسية لبطاقات االئتمان

يتمتع  تع : املنافع التي  املنافع  والء  ني  برنامج  مثل  البطاقات  خدمات  من  خدمة  كل  بموجب  البطاقة  حامل  بها 

 برنامج مكافآت العمالء. العمالء أو 

 مفتوحة ألداء أعمالها. ون فيه املصارف يعني أي يوم عمل في دولة اإلمارات العربية املتحدة تك : م عمل يو 

مل البطاقة ويشمل ذلـك أي بطاقة ائتمان بديلة أو ة من البـنــك لصالح حاتعني أي بطاقة ائتمان صادر  : البطاقة

دة.   ُمجد 

ل البطاقة  وح لدى البـنــك بغرض قيد جميع املبالغ الدائنة واملدينة لحامحساب بطاقة االئتمان املفت يعني : حساب البطاقة 

 يخص بطاقة من البطاقات. فيما 

أي   : خدمة البطاقة أو  منتج  أي  قبتعني  من  مطروحة  أخرى  وقت خدمة  أي  في  البطاقة  حامل  إلى  البـنــك  بمقتض ى    ل 

 .ت االئتمانالشروط واألحكام الرئيسية لبطاقا

 تعني شراء السلع أو الخدمات باستخدام البطاقة. : ة معاملة البطاق

الشروط واألحكام  ق غ نقدي يحصل عليه حامل البطاقة ويتم خصمه من حساب البطاقة وفتعني أي مبل : ة سلفة نقدي 

 . يسية لبطاقات االئتمانالرئ

 لفاتورة املعنية.ة في آخر يوم لدورة إصدار ايعني املبالغ املستحق على حساب البطاق : رصيد اإلغالق  

 اون مع شريك عالمة تجارية آخر.البـنــك بالتع تعني أي بطاقة صادرة من : البطاقة املشتركة

 ك في شراكة لتوفير البطاقات املشتركة.ي أي شخص يدخل معه البنيعن : شريك العالمة التجارية 

أو تعاقد، أنها ذات  لتي تعتبر، بموجب أي مسألة قانون  املتعلقة بحامل البطاقة وا  تعني جميع املعلومات : املعلومات السرية

 معلومات تكون:  أنه بالرغم من أي ش يء يتعارض مع ذلـك في أي مستند آخر أو أي ابع سري، شريطة ط

يتم متا )أ( ما  بخالف  للعامة  متاحة  أصبحت  ذلـك  بعد  أو  تقديمها  وقت  العام  املجال  في  حة 

 ؛ى السرية من قبل البـنــكتيجة ألي انتهاك اللتزام الحفاظ علن

للبـنــك ) )ب( البطاقة( قبل قيام بدون أي التزام  كانت معروفة  بالحفاظ على السرية تجاه حامل 

 ة باإلفصاح عنها؛ حامل البطاق

حات )ج( أفصح  التي  املعلومات  إلى  الرجوع  دون  البـنــك  قبل  من  مستقلة  بصورة  تطويرها  مل  م 

 البطاقة عنها؛ أو

خالف لحامل عليها بصورة مشروعة على أساس غير سري من أي شخص آخر ب   تم الحصول  )د(
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 للبـنــك أنه ملزم بموجالبط
ً
ب أي التزام بالحفاظ  اقة، شريطة أن هذا الشخص ليس معلوما

 ى السرية فيما يتعلق بتلك املعلومات،  عل

هذه، وبالتالي لن  ئتمان  شروط واألحكام الرئيسية لبطاقات اال الفإنها لن تعتبر "معلومات سرية" ألغراض  

 السرية. تخضع ألي التزام بالحفاظ على 

 طاقة.فيما يتعلق بأي حساب ب الحد األقص ى للرصيد املدين الذي يجيزه البـنــكيعني  : ئتمانحد اال 

أو موزع أو مرشح أو خبير أسواق  يعني أي وكيل أو مستشار أو مصرفي أو سمسار أو مراسل أو متعاون   : املفوض 

ين به  أو أي طرف خارجي يستعأو وص ي    (التابعون لهباطن  اقدون من البما في ذلك املتعأو بائع )  متعهدأو  

ت في  أيالبـنــك  ال  قديم  خدمات  ابطاقات  من  قيام  تسهيل  أي  أو  بتقديم  البطاقة منها  لبـنــك  حامل    إلى 

 .رته التنافسيةظ على قدرة، أو للحفابصورة مباشرة أو غير مباش

ا ملصرفية  الخدمات 

 االلكترونية 

لهاتف املتحرك أو من خالل املوقع االلكتروني للبـنــك أو تعني الخدمات املصرفية املتاحة عبر الهاتف أو ا :

ل التي تسمح لحامل البطاقة استخدام بعض خدمات ملصرفية عبر الجواخالل تطبيقات الخدمات امن  

 الكترونية.حة من قبل البـنــك من خالل وسائل املطرو البطاقات 

للسجالت  اإلمارات  شركة  

 ملة ملتكاا

اإلما  : لدولة  االتحادي  القانون  بموجب  تأسست  التي  املتكاملة  للسجالت  اإلمارات  العربية  شركة  رات 

 . أو أي جهة تخلفها 2020لسنة  (4املتحدة رقم )

للمعلومات  ركة  ش االتحاد 

 االئتمانية 

شركة : االئتمانية    تعني  للمعلومات  تأسيسهاالتحاد  تم  أ  االذي  لدولة  بمقتض ى  االتحادي  القانون  حكام 

 له. أو أي قوانين الحقة  2010لسنة  6رقم  اإلمارات العربية املتحدة 

 3-35يحمل هذا املصطلح املعنى الوارد له في املادة  : لتقصير حالة ا

أبوظبي   بنك  مجموعة 

 ألول ا

ــك حق الرقابة عليه أو أي  و أي شخص خر يملك البـنتعني البـنــك، وفروعه واي شركة فرعية تابعة له أ :

البـنــك، حسب األحوال، سواء بصورة مباش العامة مع  للرقابة  مباشرة وسواء   رة أو غير شخص خاضع 

 .داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة أو خارجها

 املستحقة من حامل البطاقة.لاللتزامات من يعني أي ضا : الضامن 

يجو  : طبرنامج التقسي تدابير  أي  لحساب يعني  املدين  الرصيد  في  مبلغ  أي  من  دفعة  أي  أقساط  على  السداد  بموجبها  ز 

 ويل مالي أو تحويل رصيد معين. اقة أو تحالبطاقة بشأن معاملة بط

دم سداد  لرسوم واملقيد في الرصيد املدين لحساب البطاقة في حالة عرسم املحتسب وفق جدول ايعني ال : رسم السداد املتأخر 

 نى املستحق في تاريخ استحقاقه.مبلغ الحد األد

واملست : االلتزامات  الحالية  وااللتزامات  املديونيات  جميع  )وي تعني  التزامات  قبلية  أي  حصر(  )ودون  ذلـك  شمل 

 33بعنوان )األسعار والرسوم والتكاليف( واملادة    23فيما يتعلق باملادة    مستحقة من قبل حامل البطاقة

( واملستحقة في أي وقت من حامل البطاقة لصالح البـنــك أو  املسؤولية حديد )ضمان التعويض وت بعنوان 

ك أبوظبي األول، سواء كانت فعلية أو مشروطة وسواء تم تكبدها بن  أي عضو آخر من أعضاء مجموعة

بالتضا أو  منفردة  جمي بصورة   
ً
أيضـا يشمل  وبما  أخرى  صفة  بأي  أو  ضامن  أو  أصيل  بصفة  أو  ع  من 

 م املستحقة عليها.الفوائد والرسو 

بحل : مبلغ الحد األدنى  سداده  البطاقة  حامل  على  يتعين  الذي  اإلغالق  رصيد  من  الصلة  ول  الجزء  ذي  االستحقاق  تاريخ 

 تأخر. لتفادي سداد أي من رسوم السداد امل
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 حدده حامل البطاقة.املستفيد الذي ي يعني األموال التي يتم خصمها من حساب البطاقة وتحويلها إلى : د الرصيمن تحويل 

 يعني تاريخ استحقاق السداد املحدد في كشف الحساب املعني.  : تاريخ السداد

ه. وألغراض هذا  طبيعي يمكن التعرف علي  شخصتتعلق بمحدد، أو  أي معلومات تتعلق بشخص طبيعي   : الشخصية  املعلومات

"التعريف الذي  الشخ،  الطبيعي  التعر ص  عليهيمكن  يمكن  " ف  شخص  أي  عليالت  هو  بشكل  عرف  ه 

بين املعلومات، من خالمباشر أو   الربط  التعريف  ل استخدغير مباشر من خالل  أو   هكاسمام عناصر 

افي أو صفة أو أكثر من صفاته الشكلية  عه الجغر لخاص به أو موقا  لكترونيعرف اإلرقمه التعريفي أو امل 

 . عيةأو االجتما  و الثقافيةأو االقتصادية أأو الفسيولوجية 

سيا : بيان الخصوصية الخابيان  الخصوصية  بالبنكسة  و ص  آلخر  حين  من  عليه  يطرأ  تعديل  وأي  يتوف،  سياسة  ر  الذي 

bankfab.com)(  االمارات -الخصوصية | بنك أبوظبي األول 

ن : الطلب  أو  طلب  أي  ايعني  طلب  لدى موذج  مقبولة  قناة  أي  عبر  استالمه  أو  إرساله  وتم  صيغة  )بأي  عتيادي 

في  لالبـنــك(   البـنــك من  م  بطاقات  خدمةأي  الشتراك  بالصيغة املقررة من قبل  تعليمات  لتقديم  أو  عينة 

 حين آلخر. 

 من حين    ديه وفق مالالبطاقات  خدمات  ة  الخاص بالبـنــك أو لوحة تعرفيعني جدول الرسوم   : جدول الرسوم 
ً
يكون ساريا

 آلخر واملتاحة إلى حامل البطاقة.

 أو خالفه( أو كلمة سر أو معلومات أمنية سرية، أوبطاقة  ق بأي  يعني أي رقم تعريف مميز )سواء يتعل : الرمز السري 

رق أو  بيولوجية  املح بيانات  السرية  األسئلة  على  إجابة  أي  أو  شخص ي  تعريف  حسب  م  للدخول،  ددة 

 ء تم توليدها من قبل البـنــك أو قام حامل البطاقة باختيارها. حوال، سوااأل 

 .يقره البـنــك ألداء دفعات معينة إلى مستفيد البـنــكرها حامل البطاقة إلى تعليمات يصدتعني أي  : التعليمات الدائمة

للرصيد املدين الذي يجيز البـنــك   لحد األقص ىئتمان والذي يكون ايعني الحد الفرعي ضمن نطاق حد اال  : ئتمان الفرعي حد اال 

 أن يتم استهالكه بشان بطاقة محددة. 

 ملتحدة ا دولة اإلمارات العربية : ا.ع.م 

العربية   اإلمارات  مصرف 

 املتحدة املركزي 

ولة اإلمارات العربية ي لدظم بموجب القانون االتحاددة املركزي املنتحاإلمارات العربية املمصرف دولة   :

املاليةتنظيم املنشآت واألنفي شأن املصرف املركزي و   2018نة  لس  (14)تحدة رقم  امل أو أي ممن ،  شطة 

 يخلفه. 

   

 

https://www.bankfab.com/ar-ae/privacy-policy
https://www.bankfab.com/ar-ae/privacy-policy
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 ــيرالتفس

 

 : ية لبطاقات االئتمانالشروط واألحكام الرئيسما لم تظهر أي داللة تتعارض مع ذلـك، فإن أي إشارة في 

 ن أي نوع كانت سواء الحالية أو املستقبلية؛والحقوق م " ستشمل املمتلكات والعائداتاملوجوداتإلى " )أ(

خلف كل منهما على حدة في األهلية )بما في ذلـك ودون حصر  " سُتفسر على أنها تشمل حامل البطاقة" أو "البـنــكإلى " )ب(

 ا؛ ل كل منهمبج أو بإعمال القانون( واملحال إليهم واملتنازل إليهم املصرح لهم من قف في األهلية بفعل الدمالخل

م فيما يتعلق بأي خدمة املراسالتإلى " )ج(
ّ
سل

ُ
أو توجيهات أو   سُتفسر على أنها تشمل أي تعليماتبطاقة " التي تصدر أو ت

 ؛ تلكخدمة البطاقة تعلق ب رى تصدر أو تسلم فيما يإشعارات أو مطالبات أو مستندات أو معلومات أخ

أو املنقح أو املستكمل أو املستبدل أو املعاد صياغته بأي طريقة د املعدل  ن" ستكون إشارة إلى نفس املستمستندإلى " ـ(د)

 البـنــك؛من حين آلخر، حسب األحوال، وفق ما يفسره 

أو  شخصإلى " (هـ) أو أي هيئة أو مشروع جهة عمل أو حكومة أو وك" ستشمل أي فرد أو مؤسسة أو شركة  الة وطنية 

سسة فردية أو أي كيان آخر )سواء له ذمة قانونية مستقلة أم  اكة أو مؤ ر مشترك أو اتحاد شركات كونسورتيوم أو ش

 ال(؛

" (و) قواعدالئحةإلى  أو  لوائح  أي  ستشمل  أو  "  شروط  أو  رسمية  تعليمات  أومعاي  أو  تحمل    ير  )سواء  قوة توجيهات 

الص ال(  أم  جالقانون  أي  أو  دائرة  أو  وكالة  أو  سيادية  أو  وطنية  أو  أي جهة حكومية  من  تنظيميةادرة  ذاتية   هة  أو 

 التنظيم أو أي سلطة أو هيئة أخرى؛

و أجنبي أو الئحة أو مرسوم أو أمر أو معاهدة معدلة أو " ستكون إشارة إلى أي قانون محلي أقانون حكم "نص  إلى أي   (ز)

 اك؛ّنها واملعمول بها آنـذمعاد س

ء أي رأي أو االقتناع أو ممارسة أي حق أو اراء أو إبدإلى أن البـنــك مطالب باتخاذ أي قرار أو حكم أو اتخاذ أي إج (ح)

 لبـنــك وفق تقديره املطلق واملنفرد؛ وكذلـكتدبير تعويض ي ستكون جميعها إشارة إلى أي إجراء ُيتخذ من قبل ا

 لى توقيت أبوظبي. ت في أي يوم هي إشارة إإلى أي توقي (ط)
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