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اجلزء ال أول

� أحكام و�شروط بطاقات ال إئتمان اخلا�صة ب� أ�صحاب ال أعمال من بنك � أبوظبي التجاري

هــام :قبل � إ�ستخدام البطاقة (كما هي معرفة � أدناه) ،يرجى ال إطالع بعناية على ال أحكام
وال�شروط الواردة � أدناه («ال أحكام وال�شروط») � ،إذ بتوقيع � أو تفعيل � أو ا�ستخدام البطاقة تكون قد
وافقت على ال إلتزام بهذه ال أحكام وال�شروط.
 - 1التعاريـف
« -1ماكينة ال�سحب ال آيل» يعني هذا التعبري � أي ماكينة �سحب � آيل � أو � أي ماكينة تعمل
بالبطاقات � أو � أداة � أخرى �سواء كانت � أم مل تكن عائدة � إىل البنك � أو � أي بنوك � أخرى م�شاركة
� أو � أي م� ؤ�س�سات مالية حمددة من وقت � إىل � آخر بوا�سطة البنك ،تقبل البطاقة.
« -2منوذج الطلب» يعني هذا التعبري منوذج الطلب املوقع بوا�سطة ال�شركة وحامل البطاقة
لطلب � إ�صدار البطاقة.
« -3البنك» يعني هذا التعبري بنك � أبوظبي التجاري �ش.م.ع .وخلفاءه ومن يتنازل � إليهم.
« -4ح�ساب بطاقة ال�شركة» يعني هذا التعبري ح�ساب بطاقة ال إئتمان ال�صادرة عن بنك � أبوظبي
التجاري لل�شركة واملفتوح بوا�سطة البنك ب� إ�سم ال�شركة بغر�ض قيد جميع املبالغ الدائنة
واملدينة امل�ستلمة � أو املدفوعة بوا�سطة حامل البطاقة طبقاً لهذه ال أحكام وال�شروط.
« -5البطاقة» يعني هذا التعبري بطاقة ما�سرتكارد /بطاقة فيزا املحددة على � أنها بطاقة
� إئتمان خا�صة ب� أ�صحاب ال أعمال من بنك � أبوظبي التجاري �صادرة بوا�سطة البنك � إىل
حامل البطاقة ويت�ضمن هذا التعبري البطاقات اجلديدة و �/أو املجددة و � /أو امل�ستبدلة.
« -6ال�شريحة» يعني هذا التعبري معالج دقيق � آمن موجود على البطاقة لتنفيذ خدمات الدفع
ب�شكل متكامل ك� أحد اخل�صائ�ص الرئي�سية للبطاقة ي�سمح بوجود � آلية متطورة للتحقق من
الهوية بال إ�ضافة � إىل خيارات � إ�ستخدام مريحة ل أ�صحاب البطاقات.
« -7ال�شركة» بعني هذا التعبري ال�شركة امل�شار � إليها يف منوذج الطلب التي طلبت من البنك
� إ�صدار بطاقات � إىل حملة البطاقات.
 « -8حامل البطاقة» يعني هذا التعبري � أي موظف � أو م�س� ؤول � أو �شريك � أو مالك لل�شركة ي�صدر
البنك � إليه بطاقة مبوجب طلب خطي من ال�شركة يحمل ا�سم ذلك ال�شخ�ص.
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« -9معاملة البطاقة» يعني هذا التعبري املبلغ املخ�صوم بوا�سطة البنك � أو � أي تاجر مقابل
�شراء ب�ضائع � أو خدمات � أو منافع � أو حجوزات (مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر،
� أي حجز يقوم به حامل البطاقة يف � أي و�سيلة نقل جوية � أو بحرية � أو بال�سكك احلديدية
� أو بال�سيارات � أو ب� أي و�سيلة نقل � أخرى � أو يف فندق � أو يف � أي نزل � أو مكان � إقامة � أو � أي
و�سيلة موا�صالت � أخرى ل أغرا�ض الت� أجري � أو ال إ�ستئجار� ،سواء مت � أم مل يتم � إ�ستخدامها
بوا�سطة حامل البطاقة و �/أو احل�صول على �سلفيات نقدية ب� إ�ستخدام البطاقة � أو � أرقام

البطاقة � أو رقم التعريف ال�شخ�صي � أو ب� أي طريقة � أخرى مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال
احل�صر ،ال أوامر املر�سلة بالربيد � أو ال�صادرة عرب الهاتف � أو الفاك�س � أو احلجوزات املعتمدة
� أو املنفذة بوا�سطة حامل البطاقة ،ب�صرف النظر عن ما � إذا كان حامل البطاقة قد وقع � أي
ق�سيمة مبيعات � أو ق�سيمة �سلفة نقدية � أو � أي ق�سيمة � أو منوذج � آخر.
« -10ال�سلفية النقدية» يعني هذا التعبري � أي مبلغ يتم احل�صول عليه من البنك � أو � أي بنك � آخر
� أو م� ؤ�س�سة مالية � أخرى ب� إ�ستخدام البطاقة � أو رقم البطاقة � أو رقم التعريف ال�شخ�صي � أو
ب� أي طريقة � أخرى معتمدة من قبل حامل البطاقة� ،سواء نقداً � أو � أي �شكل � آخر من � أ�شكال
الدفع يف ما يتعلق بح�ساب بطاقة ال�شركة.
« -11ر�سوم ال�سلفية النقدية» يعني هذا التعبري الر�سم الذي يقوم البنك بخ�صمه من ح�ساب
بطاقة ال�شركة يف كل مرة يح�صل فيها حامل البطاقة على �سلفية نقدية.
« -12الر�سوم» يعني هذا التعبري املبالغ امل�ستحقة الدفع بوا�سطة حامل البطاقة ب�سبب � إ�ستخدام
البطاقة � أو رقم البطاقة � أو رقم التعريف ال�شخ�صي � أو ل أي �سبب � آخر مبوجب هذه ال أحكام
وال�شروط مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر ،كافة معامالت البطاقة والر�سوم
ور�سوم التمويل وامل�صاريف ال إ�ضافية والتعوي�ضات والتكاليف القانونية والدفعات ،التي يتم
خ�صمها من ح�ساب بطاقة ال�شركة وي�شكل جزء من الر�صيد اجلديد امل�ستحق.
« -13حد ال إئتمان» يعني هذا التعبري احلد ال أق�صى امل�سموح به للر�صيد املدين من قبل البنك
بخ�صو�ص ح�ساب بطاقة ال�شركة اخلا�ص ب� أي بطاقة ح�سبما يتم � إبالغ ال�شركة به من وقت
� إىل � آخر.
ال الر�سوم)
« -14الر�صيد امل�ستحق اجلديد» يعني هذا التعبري � إجمايل الر�صيد املدين (�شام ً
امل�ستحق الدفع على ح�ساب بطاقة ال�شركة � إىل البنك طبقاً ل�سجالت البنك بتاريخ � إ�صدار
ك�شف احل�ساب.
« -15الوديعة» يعني هذا التعبري املبلغ املودع نقداً لدى البنك بالطريقة املحددة بوا�سطة البنك
على � أنه �ضمان لوفاء ال�شركة ب� إلتزاماتها.
« -16الكفالة» يعني هذا التعبري � أي كفالة � ،إن وجدت ،من � أي بنك مقبول لدى البنك �صادرة
ل�صالح البنك ب�صيغة وحمتوى مقبولني للبنك مببلغ حمدد بوا�سطة البنك ،على �سبيل
ال�ضمان لوفاء ال�شركة ب� إلتزاماتها.
« -17التاجر» يعني هذا التعبري � أي �شركة � أو �شخ�ص � أو م� ؤ�س�سة � أخرى ت�ضطلع بتوريد منتجات
و �/أو تقدمي خدمات وتقبل � إ�ستخدام البطاقة � أو � أرقام البطاقة كو�سيلة للدفع � أو احلجز
بوا�سطة حامل البطاقة.
« -18احلد ال أدنى امل�ستحق» هو ن�سبة خم�سة باملائة ( )%5من الر�صيد امل�ستحق اجلديد بحد
� أدنى مائة ( )100درهم � إمارات.

�« -19شهر» يعني هذا التعبري � أي �شهر طبقاً للتقومي امليالدي.
« -20تاريخ � إ�ستحقاق الدفعة» يعني هذا التعبري التاريخ املحدد يف ك�شف احل�ساب على � أنه
التاريخ الذي يتعني فيه ت�سديد الر�صيد امل�ستحق اجلديد � أو � أي جزء منه � أو احلد ال أدنى
امل�ستحق � إىل البنك.
« -21رقم التعريف ال�شخ�صي» يعني هذا التعبري يف ما يتعلق ب� أي حامل بطاقة ،رقم التعريف
ال�شخ�صي ال�صادر � إىل حامل البطاقة لتمكينه من � إ�ستخدام البطاقة يف � أي ماكينة �صراف
� آيل.
« -22ال�ضمان» يعني هذا التعبري الوديعة � أو الكفالة.
« -23ك�شف احل�ساب» يعني هذا التعبري ك�شف احل�ساب ال�شهري � أو الدوري ال�صادر بوا�سطة
البنك واملر�سل � إىل ال�شركة مظهراً تفا�صيل الر�صيد امل�ستحق اجلديد امل�ستحق الدفع � إىل
البنك.
« -24جهاز» يعني هذا التعبري � أي ماكينة �صراف � آيل � أو منفذ بيع ميكن تنفيذ معامالت البطاقة
من خالله � أو بوا�سطته.
« -25ال إمارات العربية املتحدة» يعني هذا التعبري دولة ال إمارات العربية املتحدة.
« -26درهم � إمارات» يعني هذا التعبري العملة الر�سمية لدولة ال إمارات العربية املتحدة.
 -27ت�شتمل التعابري الواردة يف هذه ال أحكام وال�شروط ب�صيغة املذكر على التعابري املقابلة لها
ب�صيغة امل� ؤنث والعك�س �صحيح .وت�شتمل التعابري الواردة ب�صيغة املفرد على التعابري املقابلة
لها ب�صيغة اجلمع والعك�س �صحيح.
 -28ت�شتمل الكلمات الدالة على � أي �شخ�ص على � أي ملكية فردية � أو م� ؤ�س�سة �شراكة بني � أفراد � أو
�شركة � أو م� ؤ�س�سة � أو � أي �شخ�ص طبيعي � أو �شخ�صية � إعتبارية � أخرى مهما كانت.
 - 2البطاقـة
 -1يتم � إر�سال البطاقة بالربيد � أو �شركة ت�سليم الربيد � إىل ال�شركة على العنوان املبلغ عنه � إىل
البنك بوا�سطة ال�شركة على م�س� ؤوليتها اخلا�صة .وتقوم ال�شركة بدورها بت�سلبم البطاقة
� إىل حامل البطاقة .وي�شكل توقيع ال�شركة با�ستالم البطاقة /البطاقات ا�ستالماً للبطاقة/
البطاقات بوا�سطة ال�شركة وحامل البطاقة /حملة البطاقات.
 -2يح�صل حامل البطاقة من البنك ،ح�سب تقدير البنك ،على � إما بطاقة مل يتم تفعيلها بعد،
� أو بطاقة م�سبقة التفعيل.
 -3يف حالة تزويد حامل البطاقة ببطاقة مل يتم تفعيلها بعد ،تنطبق ال أحكام التالية.
عند � إ�ستالم البطاقة ،يجب على حامل البطاقة ال إت�صال بالبنك على الرقم املحدد بغر�ض
تفعيل البطاقة .ويجب على حامل البطاقة تعريف نف�سه وال إف�صاح عن � أي معلومات �سرية

� أخرى قد يطلبها البنك .وي�شكل ال إت�صال الهاتفي الذي يجريه حامل البطاقة بالبنك،
ال على ت�سليم البطاقة وميثل � إثباتاً ملزماً وحا�سماً على � إ�ستالم حامل البطاقة وال�شركة
دلي ً
للبطاقة والقبول بهذه ال أحكام وال�شروط.
 -4يف حالة � إ�ستالم حامل البطاقة لبطاقة م�سبقة التفعيل ،تنطبق ال أحكام وال�شروط التالية:
يجوز حلامل البطاقة � إ�ستخدام البطاقة دون احلاجة � إىل ال إت�صال بالبنك � أو � إتخاذ � أي
� إجراءات � أخرى لدى البنك.
ال ملزماً وحا�سماً على قبول حامل البطاقة
 5-2ي�شكل � إ�ستخدام حامل البطاقة للبطاقة دلي ً
وال�شركة لهذه ال أحكام وال�شروط.
 6-2عند � إ�ستالم البطاقة ،يجب على حامل البطاقة توقيع البطاقة فوراً.
 �	-7إذا مل يرغب حامل البطاقة يف اخل�ضوع � إىل هذه ال أحكام وال�شروط ،يجب على حامل
البطاقة متزيقها � إىل ن�صفني و� إعادة كال الن�صفني � إىل البنك .ويف هذه احلالة تنطبق
� أحكام البند ( )7من هذه ال أحكام وال�شروط ب� أثر فوري.
 -8تكون وتظل البطاقة يف جميع ال أوقات مملوكة � إىل البنك ويجب ت�سليمها � إىل البنك فوراً،
عند طلب البنك � أو وكيله املعتمد ح�سب ال أ�صول .ويحتفظ البنك بحق �سحب البطاقة ح�سب
تقديره املطلق و �/أو � إنهاء البطاقة مع � أو دون (ح�سب تقديره املطلق) توجيه � إ�شعار م�سبق
ويف � أي ظروف كانت يراها منا�سبة.
 -9بال إ�ضافة � إىل ال�شريط املغناطي�سي ،حتتوي البطاقة على �شريحة .وهذه ال�شريحة هي
عبارة عن � آلية لت� أمني احلماية للدفعات يتم قبولها يف بع�ض الدول املعينة فقط .ويجوز
� إ�ستخدام ال�شريحة يف ال أجهزة ب� إ�ستخدام البطاقة وبتوقيع حامل البطاقة.
 -10البطاقة غري قابلة للتحويل وال ت�ستخدم � إال بوا�سطة حامل البطاقة وال�شركة ب�صفة
ح�صرية .وال يجوز لل�شركة و �/أو حامل البطاقة رهن البطاقة على �سبيل ال�ضمان ل أي غر�ض
كان.
 -11يجب على ال�شركة الت� أكد يف جميع ال أوقات من حفظ البطاقة يف مكان � آمن .وال يجوز
لل�شركة وحامل البطاقة ب� أي حال من ال أحوال ال�سماح ب� إ�ستخدام البطاقة و �/أو رقم
التعريف ال�شخ�صي بوا�سطة � أي �شخ�ص � آخر.
 �	- 3إ�ستخدام البطاقة
 -1يجوز � إ�ستخدام البطاقة يف � أي مكان بالعامل ل إجراء معامالت بطاقة �ضمن حد ال إئتمان
وحتى تاريخ االنتهاء الظاهر على وجه البطاقة .وتكون ال�شركة م�س� ؤولة عن � إبالغ حامل
البطاقة بحد ال إئتمان املتاح حلامل البطاقة مبوجب البطاقة.

 -2عند � إمكانية � إ�ستخدام البطاقة يف جهاز �صراف � آيل ل إجراء ال�سحوبات النقدية ،يتحمل
حامل البطاقة كامل امل�س� ؤولية عن كافة املعامالت املنفذة بعلم حامل البطاقة � أو مبوافقة
� أو ت�صريح �صريح � أو �ضمني منه .وت�صرح ال�شركة وحامل البطاقة للبنك بهذا بخ�صم ،من
ح�ساب بطاقة ال�شركة ،مبلغ � أي �سحب طبقاً ل�سجالت البنك اخلا�صة باملعاملة .ويف حالة
عدم وجود خط� أ ظاهر ،تقبل ال�شركة وحامل البطاقة ب�سجالت البنك اخلا�صة باملعاملة
على � أنها دليل حا�سم وملزم لكافة ال أغرا�ض.
 -3يجوز للبنك � إ�صدار رقم تعريف �شخ�صي � إىل حامل البطاقة ل إ�ستخدامه يف � أي ماكينة
�صراف � آيل تقبل البطاقة .ويوافق حامل البطاقة على ما يلي �( :أ) يجوز � إر�سال رقم
التعريف ال�شخ�صي بالربيد � إىل ال�شركة التي تقوم بدورها بت�سليم رقم التعريف ال�شخ�صي
� إىل حامل البطاقة على م�س� ؤولية ال�شركة وحامل البطاقة(.ب) ال يجوز لل�شركة وحامل
البطاقة ال إف�صاح عن رقم التعريف ال�شخ�صي � إىل � أي �شخ�ص .و� أنه يجب عليهما بذل كافة
العناية املمكنة ملنع � إكت�شاف � أي �شخ�ص � آخر لرقم التعريف ال�شخ�صي(.ج) تتحمل ال�شركة
وحامل البطاقة كامل امل�س� ؤولية جتاه البنك عن كافة معامالت البطاقة املنفذة ب� إ�ستخدام
رقم التعريف ال�شخ�صي �سواء كان � أم مل يكن ذلك بعلم ال�شركة و �/أو حامل البطاقة.
 -4تخ�ضع � أي � إيداعات تتم من خالل � إ�ستخدام � أي ماكينة �صراف � آيل مثبت بوا�سطة البنك،
�سواء ب�شيكات � أو نقدياً � ،إىل التحقق من �صحتها بوا�سطة � إثنني من موظفي البنك يعينهما
� أو يفو�ضهما البنك بذلك ح�سب تقديره املطلق .ويعترب املبلغ الذي يتم التحقق من �صحته
بوا�سطة هذين املوظفني مبثابة قيمة ال إيداع ال�صحيحة .وال تكون عوائد ال�شيكات املودعة
من خالل ماكينة ال�صراف ال آيل متاحة لل إ�ستخدام � إال بعد � إنتهاء عملية مقا�صة � أو حت�صيل
ال�شيكات.
 -5يف حالة فقدان � أو � إتالف حامل البطاقة لبطاقته و �/أو يف حالة طلبه � أو � إيعازه لل�شركة بطلب
جتديد � أو � إ�ستبدال البطاقة � أو احل�صول على بطاقات � إ�ضافية ،يجوز للبنك ،ح�سب تقديره،
� إ�صدار تلك البطاقة.
 -6تتعهد ال�شركة وحامل البطاقة بالت�صرف بح�سن نية يف جميع ال أوقات يف ما يتعلق بكافة
تعامالته بالبطاقة ومع البنك.
 -7بالرغم من عدم ا�ستنفاذ حد ال إئتمان ،يحق للبنك ،يف � أي وقت ودون � إ�شعار ودون � إبداء � أي
� أ�سباب ودون حتمل � أي م�س� ؤولية جتاه ال�شركة و �/أو حامل البطاقة� ،سحب وتقييد حق حامل
البطاقة يف � إ�ستخدام البطاقة � أو رف�ض الت�صريح ب� أي معاملة بطاقة.
 -8يف حالة � إ�ستخدام البطاقة خارج دولة ال إمارات العربية املتحدة ،يتم حتويل العملة التي
متت بها املعاملة � إىل درهم ال إمارات ب�سعر ال�صرف ال�سائد بتاريخ خ�صم املبلغ من ح�ساب
بطاقة ال�شركة ولي�س بتاريخ � إ�ستخدام البطاقة .وتخ�ضع جميع املعامالت املنفذة بعمالت
� أجنبية � إىل ر�سوم � إدارية بال�سعر ال�سائد لدى البنك يف ذلك الوقت ،ويجب على ال�شركة/
حامل البطاقة رد � إىل البنك كافة التكاليف � أو امل�صاريف التي يتكبدها البنك نتيجة لتلك
املعامالت .ويجب عدم � إ�ستخدام البطاقة ل أي � أغرا�ض غري م�شروعة � أو غري قانونية مبا يف
ذلك �شراء ب�ضائع � أو خدمات ممنوعة طبقاً ل أحكام القانون املحلي املطبق لدى ال�سلطة
الق�ضائية اخلا�ضع لها حامل البطاقة.

 -9بالرغم من � أي � أحكام تن�ص على خالف ذلك يف ال أحكام وال�شروط هذه ،تكون كل من
ال�شركة وحامل البطاقة م�س� ؤولني بالتكافل والت�ضامن دون قيود � أو حتديد عن دفع � إىل
البنك كافة املبالغ املخ�صومة من ح�ساب بطاقة ال�شركة بخ�صو�ص البطاقة بالرغم من � أنه
قد يكون قد مت جت� أوز احلد ال إئتماين � أو � أن � أي من تلك املبالغ املدينة قد ن�ش� أت نتيجة ل أي
ت�صرف � أو � إغفال من جانب حامل البطاقة دون ت�صريح من ال�شركة.
 - 4ال�سلفية النقدية
 -1يجوز حلامل البطاقة احل�صول على �سلفية نقدية مع مراعاة حد ال إئتمان ،كما وقد يكون
مقبوالً للبنك من وقت � إىل � آخر ،ح�سب تقديره املطلق ،بالو�سائل التالية:
( )1تقدمي البطاقة يف � أي مكتب للبنك � أو � أي م� ؤ�س�سة ع�ضو يف ما�سرتكارد /فيزا
� إنرتنا�شيونال م�صحوبة ب� إثبات �شخ�صية وتوقيع ال�سجل الالزم للمعاملة.
( �	)2إ�ستخدام البطاقة يف � أي ماكينة �صراف � آيل تابعة للبنك � أو � أي بنك � آخر � أو م� ؤ�س�سة
� أخرى يكون البنك قد دخل معها يف � إتفاقية ل إ�ستخدام ماكينات ال�صراف اخلا�صة
بها (ويف هذه احلالة يخ�ضع مبلغ كل �سلفية نقدية � إىل حد ال�سحب اليومي من ماكينة
ال�صراف ال آيل).
 -2يعترب � إ�ستخدام البطاقة بوا�سطة حامل البطاقة للح�صول على �سلفية نقدية موافقة من
جانب حامل البطاقة وال�شركة على دفع ر�سوم متويل على كل �سلفية نقدية ور�سم ثابت
للمعاملة ح�سبما يكون حمدداً من قبل البنك من وقت � إىل � آخر.
 -3يتم � إحت�ساب ر�سم التمويل على � أ�سا�س يومي وي�ستحق على كل �سلفية نقدية اعتباراً من
تاريخ �سحب ال�سلفية النقدية وحتى ال�سداد الكامل والنهائي لها .ويتم فر�ض ر�سم معاملة
ثابت (مع مراعاة حد � أدنى لقيمة هذا الر�سم) على مبلغ كل �سلفية نقدية ويتم خ�صم هذا
الر�سم من ح�ساب بطاقة ال�شركة .ويجوز للبنك من وقت � إىل � آخر تغيري مبلغ ر�سوم التمويل
و �/أو الر�سوم امل�ستحقة الدفع بوا�سطة حامل البطاقة.
 -4تخ�ضع � أي �سحوبات نقدية من احل�سابات ال أخرى اخلا�صة بحامل البطاقة ب� إ�ستخدام
البطاقة يف � أي ماكينة �صراف � آيل تابعة للبنك � ،إىل حد �سحب يومي من ماكينات ال�صراف
ال آيل ،كما تخ�ضع هذه املبالغ � إىل التحقق من قبل البنك .ويعترب املبلغ الذي مت التحقق منه
بوا�سطة البنك هو املبلغ ال�صحيح لل�سحب النقدي املنفذ بهذه الطريقة.
 - 5الدفـع
 -1تفا�صيل كافة ال أتعاب والر�سوم امل�شار � إليها يف هذا البند ،مدرجة يف دليل اخلدمات
وال أ�سعار .ويجوز للبنك تعديل دليل اخلدمات وال أ�سعار هذا من وقت � إىل � آخر ،مبوجب
توجيه � إ�شعار م�سبق � إىل ال�شركة.
 -2توافق ال�شركة وحامل البطاقة على دفع � إىل البنك ،عند طلب البنك ،ر�سم �سنوي يتم
حتديده بوا�سطة البنك عن البطاقة عند � إ�صدار � أو جتديد البطاقة .وتوافق ال�شركة وحامل

البطاقة � أي�ضاً على دفع كافة ال أتعاب والر�سوم التي قد يفر�ضها البنك مقابل � أي خدمة يف
ما يتعلق بالبطاقة.
ال الر�سوم ،كما هو حمدد ،يف ك�شف احل�ساب م�ستحق
 -3يكون الر�صيد امل�ستحق اجلديد� ،شام ً
وقابل للدفع بالكامل خالل فرتة ال تتعدى تاريخ � إ�ستحقاق الدفعة .وال تتحمل ال�شركة و �/أو
حامل البطاقة � أي ر�سوم مالية (� إال بخ�صو�ص ال�سلفيات النقدية) � إذا ا�ستلم البنك دفعة
الر�صيد امل�ستحق اجلديد قبل � أو بتاريخ � إ�ستحقاق الدفعة ،ويف حال ال إخفاق يف ذلك تتحمل
ال�شركة ر�سوم متويل من تاريخ تنفيذ معاملة البطاقة املعنية ،بال�سعر ال�سائد لدى البنك،
حتى الت�سوية الكاملة لتلك املعاملة.
 -4يجوز لل�شركة و �/أو حامل البطاقة � إختيار عدم ت�سوية الر�صيد امل�ستحق اجلديد بالكامل،
ويف هذه احلالة ،يجب على ال�شركة و �/أو حامل البطاقة دفع احلد ال أدنى امل�ستحق قبل
� أو بتاريخ � إ�ستحقاق الدفعة .و� إذا كان الر�صيد امل�ستحق اجلديد � أقل من مائة ()100
درهم � إمارات ،يكون عندئذ الر�صيد امل�ستحق اجلديد م�ستحق وقابل للدفع بالكامل .ومع
مراعاة � أحكام البند ( )7من ال أحكام وال�شروط هذه � ،إذا تخطى الر�صيد امل�ستحق اجلديد
حد ال إئتمان ،يجب على حامل البطاقة دفع احلد ال أدنى امل�ستحق واملبلغ املتخطي حلد
ال إئتمان.
 -5مع مراعاة � أحكام البند ( )7من ال أحكام وال�شروط هذه ،يف حالة عدم دفع الر�صيد
امل�ستحق اجلديد و �/أو احلد ال أدنى امل�ستحق و �/أو مبلغ الزيادة عن حد ال إئتمان � أو � إذا
مت ت�سديد � أي من هذه املبالغ ب�صورة جزئية ،يجوز عندئذ للبنك ،ح�سب تقديره املطلق
ودون ال إخالل ب� أي من حقوقه مبوجب هذه ال أحكام وال�شروط �( :أ) يف حالة عدم تخطي
الر�صيد امل�ستحق اجلديد حلد ال إئتمان � ،إ�ضافة احلد ال أدنى امل�ستحق غري امل�سدد � إىل
احلد ال أدنى امل�ستحق يف ك�شف ح�ساب ال�شهر التايل مبا�شرة � ،أو (ب) � إذا تخطى الر�صيد
امل�ستحق اجلديد حد ال إئتمان � ،إ�ضافة احلد ال أدنى امل�ستحق غري امل�سدد واملبلغ املتخطي
حلد ال إئتمان � إىل احلد ال أدنى امل�ستحق يف ك�شف ح�ساب ال�شهر التايل مبا�شرة.
 -6تتعهد ال�شركة ويجب عليها احل�صول من حامل البطاقة على تعهد بالبقاء �ضمن حد
ال إئتمان املقرر بوا�سطة البنك ما مل حت�صل ال�شركة على موافقة خطية م�سبقة من البنك
على تخطي حد ال إئتمان .كما يتعهد حامل البطاقة بعدم القيام ب� أي م�شرتيات � أو تنفيذ � أي
معامالت قد تت�سبب يف تخطي � ،إجمايل املبلغ املرت�صد من � إلتزامات حامل البطاقة مبوجب
كافة تلك امل�شرتيات واملعامالت ،حد ال إئتمان املقرر من قبل البنك .ويف حالة خمالفة
ذلك ،يجب على ال�شركة و �/أو حامل البطاقة دفع كامل املبلغ الزائد على حد ال إئتمان واحلد
ال أدنى امل�ستحق ور�سوم تخطي حد ال إئتمان.
 -7يف حالة � إخفاق ال�شركة و �/أو حامل البطاقة يف ت�سديد احلد ال أدنى امل�ستحق بتاريخ
� إ�ستحقاق الدفعة ،يتم تطبيق ر�سوم ال�سداد املت� أخر.
 -8يف حالة دفع ال�شركة و �/أو حامل البطاقة � إىل البنك مبلغ يقل عن الر�صيد امل�ستحق اجلديد
بتاريخ � إ�ستحقاق الدفعة � أو يف حالة عدم ت�سديد � أي دفعة � أو يف حالة ت�سديد دفعة ولكن
بعد تاريخ � إ�ستحقاق الدفعة ،يتم فر�ض ر�سم متويل يحت�سب بطريقة ر�صيد ال إقفال اليومي
على الر�صيد امل�ستحق اجلديد وعلى معامالت البطاقة املنفذة منذ تاريخ � إ�صدار � آخر
ك�شف ح�ساب وحتى � إيداع � أي دفعات يف ح�ساب بطاقة ال�شركة وبعد ذلك على الر�صيد
املتناق�ص.

 -9يجوز � إ�ستخدام جميع الدفعات امل�ستلمة بوا�سطة البنك من ال�شركة و �/أو حامل البطاقة
ح�سب ترتيب ال أولويات التايل � أو ب� أي ترتيب � آخر لل أولوية يراه البنك منا�سباً )1(:خطة
دفع على � أق�ساط �شهرية مت�س� أوية )2( .حتويل ر�صيد )3( .الفائدة املحت�سبة على ال�سلفيات
النقدية )4( .الفائدة املحت�سبة على امل�شرتيات املقدم بها فواتري )5( .ر�سوم ال�سلفيات
النقدية )6( .الر�سوم التي مت تقدمي فواتري بها )7( .ال أتعاب والر�سوم ال أخرى التي مت
تقدمي فواتري بها )8( .ال�سلفيات النقدية التي مت تقدمي فواتري بها )9( .امل�شرتيات التي
مت تقدمي فواتري بها )10( .ال�سلفيات النقدية امل�سحوبة ولكن ي�صدر بها فواتري)11( .
امل�شرتيات املنفذة ولكن مل يتم تقدمي فواتري بها بعد .و�ضمن الفئات ال آنفة الذكر ،يجوز
� إ�ستخدام كافة الدفعات وال إيداعات ،ما مل يقرر البنك خالف ذلك ،بوا�سطة البنك � أوالً
لت�سديد املبالغ امل�ستحقة التي مت تقدمي فواتري بها على ح�ساب بطاقة ال�شركة منذ � أطول
فرتة زمنية.
 �	-10إذا دفعت ال�شركة و �/أو حامل البطاقة � إىل البنك � أي مبلغ يتعدى الر�صيد امل�ستحق اجلديد،
يحتفظ البنك بحق التحقق ،كما وقد يرى ذلك �ضرورياً ،من � أ�سباب تلك الدفعات الزائدة،
وطبقاً لذلك ال�شروع � أو عدم ال�شروع يف تقييد تلك الدفعات و� إعادة الدفعات � إىل حامل
البطاقة.
 -11دون ال إخالل ب� أي من ال أحكام ال أخرى � ،إذا مل تقم ال�شركة و �/أو حامل البطاقة بت�سديد
الدفعة بتاريخ � إ�ستحقاق الدفعة � أو ب� أي تاريخ � آخر ي�ستحق فيه ت�سديد � أي دفعة م�ستحقة
� إىل البنك من � أي و�صف � أو طبيعة كانت� ،سواء طبقاً لل أحكام وال�شروط هذه � أو يف ح�ساب
بطاقة ال�شركة � ،أو ل أي �سبب � أو داعي � آخر قد يرى البنك ،ح�سب تقديره املطلق � ،أنه منا�سب،
يحتفظ البنك بحق دمج وتوحيد ومقا�صة � أو حتويل ،يف � أي وقت ودون � أي � إ�شعار م�سبق � ،أي
مبلغ � إىل الر�صيد الدائن لكافة � أو � أي من ح�سابات ال�شركة املحتفظ بها لدى البنك من � أي
و�صف كانت ويف � أي مكان كانت و�سواء بدرهم ال إمارات � أو ب� أي عملة � أخرى ،يف � أو نحو الوفاء
بكافة الر�سوم و �/أو ال أتعاب و �/أو املبالغ امل�ستحقة � إىل البنك .وت�صرح ال�شركة بهذا � إىل
البنك بتحويل تلك املبالغ يف ح�سابها طبقاً ل أ�سعار ال�صرف املقررة بوا�سطة البنك ،ح�سب
تقديره املطلق.
	-12ال ي�شكل قبول البنك ل أي دفعات مت� أخرة � أو دفعات جزئية � أو �شيكات ت�شكل دفع بالكامل � أو
خالفه حل�ساب بطاقة ال�شركة � أو � أي ت�سامح ممنوح من قبل البنك عند ال إخفاق يف حت�صيل
املبالغ امل�ستحقة من ال�شركة وعندما يحق للبنك القيام بذلك طبقاً لل أحكام وال�شروط
ال لهذه ال أحكام وال�شروط من � أي ناحية كانت � أو يكون من
هذه ،تنازالً من قبل البنك � أو تعدي ً
�ش� أنه منع البنك الحقاً من � إنفاذ � أي من حقوقه مبوجب هذه ال أحكام وال�شروط يف حت�صيل
املبالغ امل�ستحقة مبوجب هذه ال أحكام وال�شروط.
 -13يجوز حلامل البطاقة � إختيار ت�سديد الدفعة عن طريق ال إيداع نقداً � أو ب�شيكات يف � أي من
ماكينات ال�صراف ال آيل املحددة بوا�سطة البنك لذلك الغر�ض .وال يكون البنك م�س� ؤوالً عن
� أي خ�سائر � أو ت� أخريات قد تن�ش� أ ب�سبب � إ�ستخدام ماكينة ال�صراف ال آيل .وال يتم � إ�ضافة
النقد املودع يف ح�ساب بطاقة ال�شركة من خالل � أي ماكينة �صراف � آيل � إال بعد حتقق البنك
من ذلك املبلغ (وهو التحقق الذي تكون نتيجته حا�سمة وملزمة حلامل البطاقة) .وال ميثل

� أي ك�شف ح�ساب �صادر عند عمل � أي � إيداع � إال ما يزمع حامل البطاقة � إيداعه وال يكون
البنك ملزماً ب� أي طريقة من الطرق بخ�صو�ص �صحة مبلغ ذلك ال إيداع.
	-14ال ي�سمح لل�شركة و �/أو حامل البطاقة بتحويل ال أموال من ح�ساب بطاقة ال�شركة � إىل ح�ساب
� أي بطاقة � أخرى خا�صة بال�شركة لت�سوية � أي مبالغ م�ستحقة فيه.
 -15تكون كافة الدفعات امل�سددة بوا�سطة ال�شركة و �/أو حامل البطاقة � إىل البنك بخ�صو�ص
ح�ساب بطاقة ال�شركة �صافية من � أي �ضرائب � أو حمتجزات � أو ر�سوم � أو � أتعاب � أو مفرو�ضات
� أو � أي خ�صومات � أخرى.
 -16يتم خ�صم كافة معامالت البطاقة وكافة الر�سوم ال أخرى من ح�ساب بطاقة ال�شركة بعملة
� إ�صدار الفواتري ويتم � إدراجها يف ك�شف احل�ساب .ويحق للبنك ،ح�سب تقديره املطلق ،تغيري
�سعر � أو طريقة � إحت�ساب الر�سوم ال�سنوية ور�سوم املن� أولة والر�سوم ال إ�ضافية ور�سوم التمويل
واحلد ال أدنى امل�ستحق و �/أو ر�سوم الدفع املت� أخر � أو � أي ر�سوم � أخرى.
 -17تكون كافة الدفعات امل�سددة بوا�سطة ال�شركة و �/أو حامل البطاقة بعملة � إ�صدار الفواتري
اخلا�صة بح�ساب بطاقة ال�شركة .ويف حالة ت�سديد � أي دفعة ب� أي عملة � أخرى ،يجب على
ال�شركة و �/أو حامل البطاقة دفع كافة م�صاريف �صرف العملة والعموالت والر�سوم � أو
اخل�سائر ال أخرى املحت�سبة � أو املتكبدة بوا�سطة البنك عند حتويل قيمة تلك الدفعة � إىل
العملة ال�صادرة بها الفواتري .ويتم � إجراء ذلك التحويل ب�سعر ال�صرف الذي يحدده البنك
ب�صورة حا�سمة كما هو بالتاريخ امل�سجل يف احل�ساب .ويتم � إ�ضافة � أي دفعة م�سددة بوا�سطة
ال�شركة و �/أو حامل البطاقة بعملة � إ�صدار الفواتري اخلا�صة بح�ساب بطاقة ال�شركة � إىل
ح�ساب بطاقة ال�شركة فقط بتاريخ قيد البنك لل أموال (بعد حت�صيلها) يف ح�ساب بطاقة
ال�شركة .وعند ت�سديد � أي دفعة ب� أي عملة بخالف عملة � إ�صدار الفواتري ،يتم � إ�ضافة تلك
الدفعة يف احل�ساب بعد تاريخ حتويل قيمة تلك الدفعة � إىل عملة � إ�صدار الفواتري � أو عند
� إ�ستالم املبالغ املعنية بقيمتها بوا�سطة البنك وحتويلها � إىل ح�ساب بطاقة ال�شركة .ويتم
فر�ض ر�سوماً � إدارية على كافة املعامالت املنفذة ب� إ�ستخدام البطاقة بعملة � أجنبية.
 -18يحق للبنك معاملة ما يلي على � أنه دليل على � أي دين متكبد ب�شكل �صحيح بوا�سطة حامل
البطاقة ليتم خ�صمه من ح�ساب بطاقة ال�شركة �( :أ) � أي ق�سيمة مبيعات � أو �سجل معاملة � أو
ق�سيمة دائنة � أو �شيك �صرف مبلغ نقدي و �/أو � أي �سجل � آخر للر�سوم يحمل معلومات مطبوعة
� أو � أي � إعادة � إنتاج � أخرى ملعلومات مطبوعة على البطاقة ومعب� أة ح�سب ال أ�صول؛ و �/أو (ب)
�سجل البنك لل�سلفيات النقدية � أو � أي معامالت � أخرى منفذة ب� إ�ستخدام البطاقة مبا يف ذلك
على �سبيل املثال ال احل�صر ،املعامالت املنفذة عرب ال أوامر الربيدية � أو التعليمات الهاتفية
� أو عرب ال إنرتنت.
 -19يكون ر�سم املن� أولة املحدد من قبل البنك م�ستحق الدفع بوا�سطة ال�شركة و �/أو حامل
البطاقة � إىل البنك فوراً عند تقدمي طلب � إىل البنك ب� إ�صدار بطاقة بديلة .وتكون الر�سوم
ال إ�ضافية املقررة بوا�سطة البنك م�ستحقة الدفع بوا�سطة ال�شركة و �/أو حامل البطاقة � إىل
البنك فوراً عند تقدمي طلب � إىل البنك لتوفري ن�سخ من ق�سائم املبيعات /ق�سائم ال�سلفيات
النقدية و� أي خدمات � أخرى قد يقدمها البنك من وقت � إىل � آخر.

 -20دون ال إخالل بحقوق البنك ،يف � إتخاذ ال إجراءات القانونية املنا�سبة يف � أي وقت ،يجوز
للبنك فر�ض ر�سوم على � أي �شيكات معادة دون دفع م�سحوبة بوا�سطة ال�شركة و �/أو حامل
البطاقة لت�سديد كامل � أو � أي جزء من � أي مبالغ م�ستحقة يف ما يتعلق بالبطاقة.
 -21توافق ال�شركة بهذا �صراحة على � أنه � إذا � أ�صبحت � أي مبالغ م�ستحقة الدفع بوا�سطة ال�شركة
و �/أو حامل البطاقة � إىل البنك يف � أي وقت يف ح�ساب بطاقة ال�شركة � أو � إذا � أ�صبحت ال�شركة
ملزم ًة جتاه البنك بخ�صو�ص � أي ح�ساب م�صريف � أو � أي ح�ساب � آخر ،جاري � أو خالفه،
ب� أي طريقة كانت � ،أو يف حالة حدوث تق�صري � أو � إخالل يف ما يتعلق بتلك احل�سابات � أو
� أي ت�سهيالت م�صرفية � أخرى ممنوحة بوا�سطة البنك � إىل ال�شركة ،ي�صبح عندئ ٍذ يف تلك
احلالة كامل الر�صيد امل�ستحق يف ح�ساب بطاقة ال�شركة م�ستحقاً وقابل للدفع فوراً وتنطبق
� أحكام البند ( )7من هذه ال أحكام وال�شروط.
 -22يقبل � أي �شيك مودع للتح�صيل وال تكون عوائد ذلك ال�شيك متاحة حتى يتم مقا�صة ذلك
ال�شيك ودفع عوائده � إىل البنك بوا�سطة البنك الدافع .وال تعترب � أي � إيداعات نقدية م�ستلمة
بوا�سطة البنك � إال عند � إ�ضافة قيمتها يف ح�ساب بطاقة ال�شركة.
 -23يجوز للبنك يف � أي وقت طلب � إيداع ال�شركة ل�شيك غري م� ؤرخ و �/أو تقدمي �ضمان نقدي
ل�صالح البنك باملبلغ الذي قد يطلبه البنك حتى و� إن كان مل يتم طلب ذلك ال�شيك و �/أو
ال�ضمان النقدي يف وقت � إ�صدار البطاقة � إىل حامل البطاقة .وت�صرح ال�شركة بهذا � إىل
البنك بت�سجيل التاريخ على ال�شيك املذكور � أو تقدميه للدفع بالتاريخ امل�سجل لتح�صيل � أي
مبلغ م�ستحق � إىل البنك.
	-24ال يعترب عدم � إ�ستالم حامل البطاقة لك�شف احل�ساب مبثابة �سبب كاف لعدم دفع املبالغ
امل�ستحقة يف مواعيد ا�ستحقاقها.
 -25ي�ضيف البنك � إىل ح�ساب بطاقة ال�شركة � أي مبلغ م�سرتد فقط عند � إ�ستالم � إ�شعار دائن
�صادر بال�شكل ال�صحيح من امل� ؤ�س�سة الع�ضو .وبالرغم مما �سلف ،يف حالة منازعة ال�شركة
و �/أو حامل البطاقة يف � أي معاملة بطاقة و� إذا ثبت بعد ذلك � أن تلك املعاملة قد نفذت
بوا�سطة حامل البطاقة ،يحتفظ البنك بحق � إ�ستعادة الر�سوم ،اعتباراً من تاريخ تنفيذ
معاملة البطاقة بال إ�ضافة � إىل قيمة معاملة البطاقة مع الر�سوم و� أي ر�سوم وم�صاريف
� إ�ضافية يكون البنك قد تكبدها عند التحقيق يف ذلك ال أمر.
 -26ي�شكل دفع ال�شركة و �/أو حامل البطاقة ل أي مبلغ � إىل البنك بخ�صو�ص � أي ك�شف ح�ساب
� إثباتاً ملزماً وحا�سماً بقبول ال�شركة وحامل البطاقة للقيود الظاهرة يف ك�شف احل�ساب.
 -27يتم � إر�سال ك�شف ح�ساب �شهري يظهر تفا�صيل املبالغ املخ�صومة من /امل�ضافة � إىل ح�ساب
بطاقة ال�شركة بالربيد � إىل � آخر عنوان معروف لل�شركة .ويعترب ذلك الك�شف م�ستلماً
بوا�سطة حامل البطاقة.
 -28يف حالة عدم موافقة ال�شركة و �/أو حامل البطاقة على � أي قيد مدين � أو قيد دائن ظاهر يف
ك�شف احل�ساب ال�شهري ،يتعني على حامل البطاقة � إبالغ البنك خطياً بذلك خالل � أربعة

ع�شر ( )14يوماً من تاريخ ك�شف احل�ساب .ويف حالة ال إخفاق يف القيام بذلك يعترب القيد
املعني �صحيحاً وحا�سماً.
 -29توافق ال�شركة و �/أو حامل البطاقة� ،شريطة عدم وجود خط� أ وا�ضح يف �سجالت البنك
ال
اخلا�صة ب� أي معاملة بطاقة منفذة ب� إ�ستخدام البطاقة � ،أن تكون �سجالت البنك دلي ً
حا�سماً وملزماً لكل من ال�شركة وحامل البطاقة جلميع ال أغرا�ض.
 -30لت�سوية معامالت البطاقة ،يجوز لل�شركة حتديد ح�سابها اجلاري /التوفري املحتفظ به لدى
البنك لتنفيذ ت�سوية مبا�شرة .ويف هذه احلالة توافق ال�شركة على � إحتفاظ البنك بحقه يف
تقرير � أولوية � أي من تلك التعليمات مقابل ال�شيكات املقدمة للدفع � أو � أي ترتيبات � أخرى
منفذة مع البنك.
 -31يجوز ت�سوية معامالت البطاقة مبا�شرة نقداً � أو بوا�سطة �شيك � أو بالتحويل من ح�ساب � آخر
حمتفظ لدى البنك.
 -32يكون لل�شركة و �/أو حملة البطاقات اخليار يف ت�سديد الدفعات امل�ستحقة على بطاقاتهم
نقداً ب� إ�ستخدام وكالء حت�صيل النقد املتعاقد معهم بوا�سطة البنك .ويقوم وكيل حت�صيل
النقد بتمرير كافة ال أموال � إىل البنك لقيدها بعد ذلك يف ح�ساب بطاقة ال�شركة لدى
البنك .وال يعترب � أي � إيداع نقدي م�ستلم بوا�سطة البنك � إال عند � إ�ضافة قيمته يف ح�ساب
بطاقة ال�شركة .وال يكون البنك م�س� ؤوالً عن � أي دفعات م�ستلمة بعد � آخر موعد حمدد للدفع
و �/أو عن � أي قيد عك�سي ل أي � أتعاب ور�سوم مرتبطة بح�ساب بطاقة ال�شركة.
 - 6فقدان البطاقة ورقم التعريف ال�شخ�صي
 -1تتحمل ال�شركة و �/أو حامل البطاقة كامل امل�س� ؤولية عن كافة معامالت البطاقة املنفذة
بوا�سطة رقم التعريف ال�شخ�صي �سواء بعلم � أو دون علم حامل البطاقة.
 -2يجب على ال�شركة وحامل البطاقة عمل كافة ال إحتياطات املعقولة ملنع فقدان � أو �سرقة
البطاقة وال يجوز له ال إف�صاح عن رقم التعريف ال�شخ�صي � إىل � أي طرف.
 -3يف حال فقدان � أو �سرقة البطاقة � أو ال إف�صاح عن رقم التعريف ال�شخ�صي � إىل � أي طرف
� آخر ،يجب على ال�شركة و �/أو حامل البطاقة ال إبالغ فوراً عن ذلك الفقدان � أو تلك ال�سرقة
� أو ذلك ال إف�صاح بال إ�ضافة � إىل تفا�صيل � أي من تلك الوقائع وبيانات البطاقة � إىل البنك
و�شرطة البلد التي حدث وقعت يف تلك اخل�سارة � أو ال�سرقة � أو ذلك ال إف�صاح.
 -4تكون وتظل ال�شركة و �/أو حامل البطاقة م�س� ؤول ًة بالكامل عن ت�سديد الدفعات � إىل البنك
ت�سديداً ل أي دين قائم يف ح�ساب بطاقة ال�شركة نا�شىء عن � أي معامالت بطاقة � أو ب�ضائع � أو
خدمات مقدمة من قبل التجار � أو �سلفيات نقدية � أو معامالت من خالل ماكينات ال�صراف
ال آيل منفذة ب� إ�ستخدام البطاقة بوا�سطة � أي �شخ�ص �سواء بعلم � أو دون علم ال�شركة و �/أو
حامل البطاقة وب�صرف النظر عما � إذا كانت تلك املعامالت م�صرح بها � أو غري م�صرح بها
من قبل ال�شركة و �/أو حامل البطاقة.

 -5يجوز للبنك ،ح�سب تقديره املطلق � ،إ�صدار بطاقة بديلة ل أي بطاقة مفقودة � أو م�سروقة � أو
� إ�صدار رقم تعريف �شخ�صي جديد طبقاً لهذه ال أحكام وال�شروط � أو � أي � أحكام و�شروط
� أخرى قد يراها البنك منا�سبة.
 -6يف حالة ا�سرتجاع ال�شركة و �/أو حامل البطاقة للبطاقة املفقودة � أو امل�سروقة ،يجب � إعادة
تلك البطاقة فوراً بعد متزيقها � إىل ن�صفني � إىل البنك دون � إ�ستخدامها .وال يجوز لل�شركة
و �/أو حامل البطاقة � إ�ستخدام رقم التعريف ال�شخ�صي بعد � إبالغ البنك عن ال إف�صاح عنه
� إىل � أي طرف.
 - 7ال إنهـاء
 1-7بالرغم من � أحكام الدفع املن�صو�ص عليها يف البند ( � )5أعاله ،تكون كافة املبالغ املرت�صدة
على ح�ساب بطاقة ال�شركة مع املبلغ املتكبد ب� إ�ستخدام البطاقة ولكن مل يتم بعد خ�صمه من
ح�ساب حامل البطاقة ،م�ستحقة الدفع فوراً وبالكامل عند � إنهاء هذه االتفاقية.
 2-7يجوز لل�شركة يف � أي وقت � إبالغ البنك بنيتها � إقفال ح�ساب بطاقة ال�شركة و� إنهاء � إ�ستخدام
البطاقات مبوجب توجيه � إ�شعار خطي و� إعادة � إىل البنك كافة البطاقات بعد متزيقها
� إىل ن�صفني .وال يتم � إقفال ح�ساب بطاقة ال�شركة � إال بعد � إ�ستالم البنك لكافة البطاقات
ممزقة � إىل ن�صفني وت�سديد كافة الر�سوم وال إلتزامات ال أخرى املرتتبة على ح�ساب بطاقة
ال�شركة.
 3-7يجوز للبنك يف � أي وقت � ،إ�ستدعاء كافة � أو � أي بطاقة /بطاقات و� إنهاء � إ�ستخدامها � أو
رف�ض جتديدها مع � أو دون توجيه � إ�شعار م�سبق � إىل ال�شركة و �/أو حامل البطاقة .ويجب
على ال�شركة وحامل البطاقة فوراً بعد � إ�ستالم � إ�شعار بذلك ال إ�ستدعاء � أو ال إنهاء � أو عدم
التجديد � ،إعادة تلك البطاقة /البطاقات ممزقة � إىل ن�صفني � إىل البنك وت�سديد جميع
الر�سوم وال إلتزامات بالكامل � إىل البنك.
 4-7يكون ويظل كل حامل بطاقة يكون قد مت � إنهاء ا�ستخدامه للبطاقة ملزماً جتاه البنك
بالتكافل والت�ضامن مع ال�شركة عن كافة الر�سوم وااللتزامات ال أخرى املتكبدة يف ما يتعلق
بالبطاقة وا�ستخدامها طبقاً لل أحكام الواردة يف ال أحكام وال�شروط هذه.
 5-7يتم � إقفال ح�ساب بطاقة ال�شركة وكافة البطاقات امل�ستخدمة مبوجب ذلك احل�ساب
بوا�سطة البنك فوراً مبوجب توجيه � إ�شعار خطي بذلك ال إنهاء � إىل ال�شركة ح�سب تقدير
البنك املطلق ،عند حدوث � أي واقعة � أو � أكرث من الوقائع التالية )1( :حل � أو ت�صفية ال�شركة،
� أو ( � )2إع�سار ال�شركة � أو تقدمي ال�شركة لطلب ل إ�شهار � إفال�سها � أو � إتخاذها � أي � إجراءات
� إع�سار � ،أو تعيني حار�س ق�ضائي � أو � أمني تفلي�سة ل�صالح الدائنني � أو دخول ال�شركة يف
ترتيبات مع دائنيها � ،أو ( � )3أي تغيري جوهري و�سلبي يف الو�ضعية املالية لل�شركة � ،أو ()4
� إذا توقف البنك عن � إ�صدار بطاقات � إئتمان � إىل ال�شركات � ،أو ( � )5إذا توقفت ال�شركة
عن ممار�سة � أعمالها يف دولة ال إمارات العربية املتحدة � ،أو ( )6يف حالة خمالفة ال�شركة
و �/أو حامل البطاقة لهذه ال أحكام وال�شروط و� إذا مل يتم معاجلة تلك املخالفة خالل ثالثني
( )30يوماً من تاريخ توجيه � إ�شعار خطي بذلك � إىل ال�شركة.

 6-7يف حالة حدوث � أي من احلاالت ال آنفة الذكر املن�صو�ص عليها يف البند ( ،)5-7يجب على
حامل البطاقة /حملة البطاقات التوقف فوراً عن ا�ستخدام البطاقة /البطاقات و� إعادتها
� إىل البنك فوراً.
 7-7بالرغم من تاريخ � إ�ستحقاق الدفعة املن�صو�ص عليه يف ك�شف احل�ساب ي�صبح كامل الر�صيد
امل�ستحق يف ح�ساب بطاقة ال�شركة م�ستحق وقابل للدفع عند � إلغاء � أو � إنهاء البطاقة بوا�سطة
البنك � أو ال�شركة و �/أو حامل البطاقة .ويكون حامل البطاقة وال�شركة م�س� ؤولني بالتكافل
والت�ضامن عن ت�سديد � أي � أر�صدة م�ستحقة يف ح�ساب بطاقة ال�شركة بالكامل ويجب عليهما
ال إبقاء على البنك معو�ضاً عن كافة التكاليف (مبا يف ذلك ال أتعاب والر�سوم القانونية)
وامل�صاريف املتكبدة لتح�صيل تلك ال أر�صدة امل�ستحقة.
	8-7ال يكون البنك ملزماً برد ر�سوم الع�ضوية ال�سنوية عن � أي �سنة � أو جزء منها يف حالة � إنهاء
البطاقة.
 9-7يف حالة � إحتفاظ البنك ب� أي �ضمان مقابل � إ�صدار البطاقة ،يحتفظ البنك بحق ال إحتفاظ
بذلك ال�ضمان ملدة ال تقل عن خم�سة و� أربعني ( )45يوماً بعد تاريخ � إلغاء و� إعادة البطاقة
� إىل البنك �سواء كانت ملغاة بوا�سطة حامل البطاقة � أو ال�شركة � أو البنك ل أي �سبب مهما
كان.
 �	- 8إ�ستبعاد امل�س� ؤولية
	1-8ال يتحمل البنك � أي م�س� ؤولية كانت جتاه ال�شركة و �/أو حامل البطاقة بخ�صو�ص � أي خ�سائر
� أو � أ�ضرار نا�شئة ب�صفة مبا�شرة � أو غري مبا�شرة عن �( :أ) � أي خ�سارة � أو � أ�ضرار مهما كانت
تتكبدها � أو تعاين منها ال�شركة و �/أو حامل البطاقة ب�سبب البنك � أو � أي تاجر � أو � أي بنك
� آخر � أو م� ؤ�س�سة مالية � أخرى � أو ماكينة �صراف � آيل � أو � أي طرف � آخر يرف�ض ال�سماح مبعاملة
بطاقة � أو يرف�ض قبول البطاقة � أو � أرقام البطاقة � أو رقم التعريف ال�شخ�صي � أو يرف�ض منح
� أو تقدمي �سلفيات نقدية حتى حد ال إئتمان � أو على ال إطالق � ،أو (ب) رف�ض � أي تاجر � أو � أي
م� ؤ�س�سة ع�ضو يف ما�سرتكارد و �/أو فيزا � إنرتنا�شيونال قبول � أو ال إعرتاف بالبطاقة � أو عن
� أي عيب � أو نق�ص يف الب�ضائع � أو اخلدمات املوردة � إىل حامل البطاقة بوا�سطة � أي تاجر
� أو ،حيثما ينطبق ،عن � أي خمالفة � أو عدم � أداء من جانب � أي تاجر ملعاملة بطاقة � ،أو (ج)
تعطل � أي ماكينة �صراف � آيل � أو � إنقطاع ل أنظمة ال إت�صاالت � ،أو (د) ممار�سة البنك حلقه يف
طلب وت� أمني ت�سليم البطاقة قبل تاريخ ال إنتهاء املذكور على وجهها املطبوع �سواء كان ذلك
الطلب والت�سليم مقدماً و �/أو م� ؤمناً بوا�سطة البنك � أو بوا�سطة � أي �شخ�ص � آخر � أو ماكينة
�صراف � آيل � ،أو (هـ) ممار�سة البنك حلقه يف � إنهاء � أي بطاقة � أو ح�ساب بطاقة ال�شركة
طبقاً ل أحكام البند ( � ،)7أو (و) � أي �ضرر يلحق بامل�صداقية وال�سمعة ال إئتمانية حلامل
البطاقة يف وبخ�صو�ص � إ�ستعادة حيازة البطاقة و� أي طلب ل إ�ستعادة البطاقة � أو رف�ض � أي
�شخ�ص لقبول وال إعرتاف بالبطاقة � ،أو (ز) � أي بيانات خاطئة � أو � إفادات خاطئة � أو خط� أ � أو
� إغفال يف � أي بيانات مف�صح عنها بوا�سطة البنك طبقاً ل أحكام البند ( � ،)9أو (ح) � أي نزاع
قد ين�ش� أ بني ال�شركة /حامل البطاقة و� أي تاجر � أو بنك � أو م� ؤ�س�سة مالية � أو � أي �شخ�ص � آخر،
� أو (ط) ت�صرف البنك بح�سن نية طبقاً لتعليمات ال�شركة /حامل البطاقة.
	2-8ال يتحمل البنك � أي م�س� ؤولية عن � أي خ�سائر � أو � أ�ضرار غري مبا�شرة � أو متزامنة � أو تبعية (مبا
يف ذلك خ�سارة ال أرباح) حتى و� إن كان مت � إبالغه ب� إمكانية حدوث تلك اخل�سائر � أو ال أ�ضرار.

	3-8ال يتحمل البنك امل�س� ؤولية عن � أي � إخفاق يف الوفاء ب� أي من � إلتزاماته مبوجب هذه ال أحكام
وال�شروط � إذا كان من �ش� أن ذلك ال أداء � أن ي� ؤدي � إىل خمالفة البنك ل أي قوانني � أو � أنظمة
� أو لوائح � أو � أي متطلبات � أخرى ل أي �سلطة حكومية � أو �سلطة � أخرى يكون مطالباً مبوجبها
� إتخاذ � إجراءات معينة � أو يف حالة منع � أو � إعاقة � أو ت� أخري وفائه بذلك ال إلتزام ب�سبب حالة
من حاالت القوى القهرية ،ويف هذه احلالة يتم تعليق � إلتزامات البنك طوال فرتة � إ�ستمرار
واقعة القوى القهرية املعنية (وال يتحمل � أي فرع � أو �شركة فرعية تابعة � أو �شركة مرتبطة � أي
� إلتزام يف هذه احلالة) .يعني تعبري «واقعة القوى القهرية» � أي واقعة نا�شئة عن � أي �سبب
خارج عن � إرادة البنك املعقولة مثل القيود املفرو�ضة على � إمكانية �صرف � أو حتويل العمالت
� أو امل�صادرة � أو التحويل الق�سري � أو عدم توافر � أي نظام مقا�صة للدفعات � أو � أي � أعمال
تخريبية � أو احلريق � أو الفي�ضان � أو ال إنفجارات � أو حوادث الق�ضاء والقدر � أو ال إ�ضطرابات
املدنية � أو ال إ�ضرابات � أو النزاعات العمالية من � أي نوع كانت � أو � أعمال ال�شغب � أو � أعمال
الع�صيان املدين � أو احلرب � أو الت�صرفات احلكومية.
 - 9ال إف�صاح عن املعلومات
 1-9ت�صرح وت�سمح ال�شركة وحامل البطاقة ب�صفة نهائية ال رجعة فيها � إىل البنك باالف�صاح عن
وتقدمي تلك املعلومات التي يعتربها منا�سبة بخ�صو�ص ال�شركة وحامل البطاقة و� أعمالها
مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر ح�ساب بطاقة ال�شركة � إىل ال�شركات الفرعية
التابعة وال�شركات املرتبطة بالبنك وفروعه ومن يتنازل � إليهم ومزودي اخلدمات و�شركات
الت� أمني والوكالء واملق� أولني وامل� ؤ�س�سات املالية ال أخرى ووكاالت التقييم ال إئتماين ووكاالت
حت�صيل الديون � أو � أي � أطراف � أخرى بغر�ض متكني البنك من الوفاء ب� إلتزاماته مبوجب
هذه ال أحكام وال�شروط � أو ل إنفاذ � إلتزامات ال�شركة و �/أو حامل البطاقة � أو ب� أي طريقة � أخرى
ح�سب تقدير البنك املطلق.
 2-9يكون للبنك احلق يف مراجعة املوقف ال إئتماين لل�شركة وحامل البطاقة و� أي مقدم طلب
� آخر للح�صول على بطاقة يف � أي وقت كما وعندما يرى البنك ذلك منا�سباً دون الرجوع � إىل
ال�شركة /حامل البطاقة /مقدم الطلب.
 -10التعوي�ض
توافق كل من ال�شركة وحامل البطاقة ويتعهدان بتعوي�ض البنك عن � أي خ�سائر و� أ�ضرار و� إلتزامات
وتكاليف وم�صاريف ،قانونية كانت � أم خالفه ،قد يتكبدها البنك ب�سبب هذه ال أحكام وال�شروط � أو
ب�سبب � أي خمالفة لها � أو ب�سبب � إنفاذ حقوق البنك كما هي من�صو�ص عليها يف ال أحكام وال�شروط
هذه .ويجوز خ�صم كافة تلك التكاليف وامل�صاريف من ح�ساب بطاقة ال�شركة وتكون م�ستحقة
الدفع بوا�سطة ال�شركة.
 -11حق املقا�صة
 1-11بال إ�ضافة � إىل � أي حق عام يف املقا�صة � أو � أي حقوق � أخرى ممنوحة مبوجب القانون � إىل
البنك ،توافق ال�شركة على � أنه يجوز للبنك ،ح�سب تقديره املطلق ،يف � أي وقت ودون توجيه
� أي � إ�شعار ،دمج وتوحيد كافة � أو � أي ح�ساب /ح�سابات حمتفظ به بوا�سطة ال�شركة �سواء

ب�صفة منفردة � أو ب�صفة م�شرتكة لدى البنك من � أي و�صف كان ويف � أي مكان كان و�سواء
بعملة درهم ال إمارات � أو ب� أي عملة � أخرى � أو مقا�صة � أو حتويل � أي مبلغ ي�شكل ر�صيداً دائناً
يف � أي من تلك احل�سابات يف � أو نحو ت�سديد كافة املبالغ امل�ستحقة � إىل البنك يف � أي ح�ساب/
ح�سابات خا�صة بال�شركة لدى البنك من � أي و�صف كانت � أو يف � أي مكان كانت و�سواء بعملة
درهم ال إمارات � أو ب� أي عملة � أخرى .ويجوز للبنك القيام بذلك بالرغم من � أن ال أر�صدة
املوجودة يف ذلك احل�ساب /تلك احل�سابات واملبالغ امل�ستحقة قد ال تكون م�سجلة بنف�س
العملة ،وت�صرح ال�شركة بهذا للبنك بت�سوية � أي من عمليات الدمج � أو التوحيد � أو املقا�صة
� أو التحويل تلك مع � إجراء حتويل العملة الالزم ب� أ�سعار ال�صرف ال�سائدة لدى البنك والتي
يقررها البنك ح�سب تقديره املطلق.
 2-11لتمكني البنك من احلفاظ على م�س� ؤولية � أي طرف مبا يف ذلك ال�شركة فور � إ�صدار � أي
� إ�ستدعاءات � أو طلبات � أو ل إثبات � إفال�س � أو � إع�سار ال�شركة � أو ل أي � أ�سباب � أخرى يراها البنك
منا�سبة ،يجوز للبنك يف � أي وقت و�ضع وال إبقاء لتلك الفرتة التي يراها البنك منا�سبة � أي
� أموال م�ستلمة � أو م�سرتدة � أو حمققة مبوجب هذه ال أحكام وال�شروط � أو مبوجب � أي �ضمان
� آخر � أو كفالة � أخرى يف الر�صيد الدائن لل�شركة و �/أو حامل البطاقة بالطريقة التي يراها
البنك منا�سبة دون � أي � إلتزام مرحلي من جانب البنك ب� إ�ستخدام تلك ال أموال � أو � أي جزء
منها يف � أو نحو الوفاء باملبالغ امل�ستحقة � إىل البنك.
 -12ال إ�شعارات
 1-12يجب على ال�شركة و �/أو حامل البطاقة � إبالغ البنك خطياً ب� أ�سرع وقت ممكن ب� أي تغيريات
يف ال أعمال � أو الو�ضعية املالية � أو العنوان (املكتب و �/أو ال�سكن).
 � 2-12إذا توقفت ال�شركة عن ممار�سة ال أعمال يف دولة ال إمارات العربية املتحدة ،ت�صبح كافة
ح�سابات بطاقات ال�شركة والبطاقات ذات ال�صلة منتهية وتنطبق � أحكام البند (.)7
 3-12يجب على ال�شركة � إبالغ البنك خطياً فوراً عند حدوث � أي تغيري يف و�ضعية عمل و �/أو
� إنهاء و �/أو � إنتهاء خدمات � أي من حملة البطاقات لدى ال�شركة .ويقوم البنك فوراً بتجميد
البطاقة /البطاقات اخلا�صة بحامل البطاقة املعني /حملة البطاقات املعنيني .ويجب على
ال�شركة � أي�ضاً � إ�سرتداد البطاقة من حامل البطاقة وت�سليمها � إىل البنك .وبالرغم من ذلك،
تظل ال�شركة م�س� ؤولة عن كافة معامالت البطاقة املنفذة بوا�سطة البطاقات حتى يتم � إبالغ
البنك بالتغيري يف الو�ضعية الوظيفية و �/أو � إنتهاء و �/أو � إنهاء خدمات � أي من حملة البطاقات
لدى ال�شركة.
 4-12ما مل ت�صدر ال�شركة تعليمات خطية تق�ضي بخالف ذلك� ،ضمن نطاق املهام الوظيفية
حلامل البطاقة � ،إذا ترك حامل البطاقة دولة ال إمارات العربية املتحدة لل إقامة يف � أي
مكان � آخر ،يجب � إعادة البطاقة � إىل البنك قبل ما ال يقل عن خم�سة ع�شر ( )15يوماً
من تاريخ مغادرة حامل البطاقة ،ويعترب ا�ستخدام البطاقة منتهياً وتنطبق يف هذه احلالة
� أحكام البند ( � )7أعاله.
 5-12تعترب التعليمات املر�سلة بوا�سطة حامل البطاقة � إىل البنك عرب الفاك�س �سارية املفعول
وملزمة لل�شركة وحامل البطاقة ,ويجوز للبنك الت�صرف بناء على تلك التعليمات املوجهة
� إليه بهذه الطريقة .ويجوز للبنك ا�ستخدام الن�سخ ال أ�صلية للر�سائل املوجهة بالفاك�س

وامل�ستلمة بوا�سطة البنك واملطبوعة على � أجهزة اال�ستقبال اخلا�صة به كدليل يف � أي حمكمة
قانون.
 6-12يجوز ت�سليم كافة البطاقات و� أرقام التعريف ال�شخ�صي وك�شوفات احل�ساب والطلبات
وال إ�شعارات و� أية مرا�سالت � أخرى مبوجب هذه ال أحكام وال�شروط �شخ�صيا � أو بالربيد
العادي � إىل � آخر عنوان للفاتورة � أو � آخر عنوان مت تزويدنا به � أو عرب الربيد ال إلكرتوين
ل آخر عنوان بريد � إلكرتوين مت تزويدنا به � أو عرب الفاك�س � إىل � آخر رقم فاك�س مت تزويدنا به
حلامل البطاقة ،ومثل هذه املرا�سالت يجب اعتبارها مقدمة حلامل البطاقة يف نف�س يوم
الت�سليم � إذا مت الت�سليم باليد ويف يوم العمل التايل � إذا مت � إر�سالها بالربيد العادي ويف نف�س
يوم ال إر�سال � إذا مت � إر�سالها بر�سالة ن�صية � أو الربيد � أو بالفاك�س .يتحمل حامل البطاقة
جميع املخاطر وال أ�ضرار الناجمة عن ال�ضياع � أو اخلط� أ يف النقل و� إر�سال � أو ف�شل يف نظام
االت�صاالت � أو م�شاكل يف �شبكات االت�صال املتعلقة بت�سليم كافة البطاقات و� أرقام التعريف
ال�شخ�صي وك�شوفات احل�ساب والطلبات وال إ�شعارات و� أية مرا�سالت � أخرى عرب � أية و�سيلة
� إت�صال من الو�سائل املذكورة � أعاله .كما يحق للبنك ا�ستخدام ن�سخة مطبوعة � أو �صيغة
� إلكرتونية � أو ن�سخة عن فاك�س � أو بريد � إلكرتوين � أو ر�سالة ن�صية � أو � أية مرا�سالت وبيانات
� إلكرتونية � أخرى يف � أية حمكمة � أو � أي � إجراءات قانونية � أخرى.
 �	-13أحكام عامـة
 1-13ت�صرح ال�شركة و �/أو حامل البطاقة � إىل البنك بت�سجيل ،ح�سب تقديره � ،أي تعليمات �صادرة
عرب الهاتف � أو الربيد ال إلكرتوين � أو الفاك�س وب� إ�ستخدام تلك الت�سجيالت كدليل � أمام � أي
حمكمة قانون � أو يف � أي � إجراءات قانونية � أخرى.
 2-13يجب على ال�شركة و �/أو حامل البطاقة تعوي�ض البنك عن � أي � آثار � أو مطالبات � أو � إجراءات
� أو خ�سائر قد تن�ش� أ عن � أو يتم تكبدها ب�سبب تنفيذ التعليمات ال�صادرة عرب الهاتف بوا�سطة
حامل البطاقة � أو التي يزعم � أنها �صادرة من ال�شركة و �/أو حامل البطاقة.
 3-13يحق للبنك تعيني وكيل لتح�صيل كافة املبالغ امل�ستحقة للبنك من ال�شركة و �/أو حامل
البطاقة مبوجب هذه ال أحكام وال�شروط.
 4-13يحق للبنك يف � أي وقت ودون موافقة ال�شركة و �/أو حامل البطاقة ،التنازل عن كافة � أو � أي
جزء من حقوقه � أو � إلتزاماته مبوجب هذه ال إتفاقية مع توجيه � أو دون توجيه � إ�شعار بذلك
� إىل ال�شركة و �/أو حامل البطاقة.
 5-13تتعهد ال�شركة وحامل البطاقة بتوقيع تلك امل�ستندات ال أخرى التي قد يطلبها البنك من
وقت � إىل � آخر.
 6-13تكون احلقوق والتدابري املن�صو�ص عليها يف ال أحكام وال�شروط هذه تراكمية ولي�ست
م�ستبعدة ل أي حقوق � أو تدابري من�صو�ص عليها يف القانون.

 7-13تكون ال أحكام وال�شروط الواردة يف هذا امل�ستند ملزمة لل�شركة وحامل البطاقة وال يجوز له
التنازل عن � إلتزاماته مبوجب هذه ال أحكام وال�شروط � إىل � أي �شخ�ص � آخر.
 8-13تكون كل من ال أحكام وال�شروط هذه م�ستقلة ومميزة عن بع�ضها البع�ض .و� إذا كان � أو
� أ�صبح يف � أي وقت � أي حكم � أو � أكرث من هذه ال أحكام وال�شروط غري �ساري املفعول � أو غري
قانوين � أو غري قابل لل إنفاذ ،ال يكون من �ش� أن ذلك الت� أثري على �سريان � أو قانونية � أو قابلية
ال أحكام وال�شروط املتبقية لل إنفاذ ب� أي طريقة.
 9-13يجوز للبنك يف � أي وقت التنازل� ،سواء دون � أي قيد � أو �شرط � أو ب� أي طريقة � أخرى ،عن � أي
من ال أحكام وال�شروط هذه � أو عن � أي تق�صري � أو خمالفة من جانب ال�شركة و �/أو حامل
البطاقة� ،شريطة � إ�صدار البنك لهذا التنازل خطياً .وب� إ�ستثناء ما �سلف ذكره ال يف�سر � أي
ت�سامح � أو � إعفاء � أو � إهمال � أو تغا�ضي من جانب البنك � أو � أي تق�صري � أو خمالفة ل أي من هذه
ال أحكام وال�شروط على � أنه تنازل عن حقوق و�صالحيات البنك .وال ي�ستنتج � أو يفهم �ضمناً
من � أي �شيء منفذ � أو غري منفذ بوا�سطة البنك على � أنه تنازل من جانب البنك عن تلك
احلقوق وال�صالحيات ما مل يكن حمرراً خطياً بوا�سطة البنك ،وال يعترب التنازل � إال تنازالً
عن ال أمر املعني املتعلق به ذلك التنازل .وال يعترب مبثابة � إعفاء من � أو تنازل عن � أي من
ال أحكام وال�شروط هذه.
 10-13ال يقدم البنك � أي �ضمانات � أو تعهدات ،يف ما يتعلق بالتخفي�ضات /العرو�ض اخلا�صة
املقدمة من قبل التجار املعنيني ،بخ�صو�ص ت�سليم � أو جودة � أو ت�صميم � أو موا�صفات � أو
توافرية تلك العرو�ض � أو � أي � أ�شياء � أخرى واردة فيها � أو متعلقة بها.
 11-13بخ�صو�ص � أي تخفي�ضات /عرو�ض خا�صة منفذة بوا�سطة التجار املعنيني ،ال يتحمل
البنك � أي م�س� ؤولية عن �سحب � أو � إلغاء � أو تغيري � أو تعديل � أي من التجار لتلك املنتجات/
اخلدمات .كما يحتفظ البنك بحقه يف تغيري املزايا املتاحة لل�شركة و �/أو حملة البطاقات
يف � أي وقت دون � إ�شعار م�سبق.
 12-13جميع البطاقات ورقم التعريف ال�شخ�صي وك�شف احل�ساب واحلواالت عند الطلب
وال إ�شعارات � أو � أي مرا�سالت � أخرى خا�ضعة لهذه ال أحكام وال�شروط قد يتم ت�سليمها ب�شكل
�شخ�صي � ،أو � إر�سالها بالربيد العادي � إىل � آخر عنوان للفاتورة � أو � آخر عنوان مت تزويدنا به،
� أو عرب ر�سالة ن�صية ق�صرية � إىل � آخر رقم هاتف متحرك مت تزويدنا به � ،أو عرب الربيد
ال إلكرتوين ل آخر عنوان بريد � إلكرتوين مت تزويدنا به � ،أو عرب الفاك�س � إىل � آخر رقم فاك�س
مت تزويدنا به حلامل البطاقة ،ومثل هذه املرا�سالت يجب اعتبارها مقدمة حلامل البطاقة
يف نف�س يوم الت�سليم � إذا مت الت�سليم باليد ،ويف يوم العمل التايل � إذا مت � إر�سالها بالربيد
العادي ،ويف نف�س يوم ال إر�سال � إذا مت � إر�سالها بر�سالة ن�صية � أو بالربيد ال إلكرتوين � أو
بالفاك�س .ويتحمل حامل البطاقة جميع املخاطر وال أ�ضرار ،الناجمة عن ال�ضياع � أو اخلط� أ
يف النقل � أو ال إر�سال � أو الف�شل يف نظام االت�صاالت � أو امل�شاكل يف �شبكات االت�صال � ،أثناء
تو�صيل جميع البطاقات ،ورقم التعريف ال�شخ�صي وك�شف احل�ساب واحلواالت عند الطلب
وال إ�شعارات � ،أو � أي مرا�سالت � أخرى عرب � أي و�سيلة ات�صال من الو�سائل املذكورة � أعاله.
كما يحق للبنك ا�ستخدام ن�سخة مطبوعة � أو �صيغة � إلكرتونية � أو ن�سخة عن فاك�س � أو بريد
� إلكرتوين � أو ر�سالة ن�صية � أو � أية مرا�سالت وبيانات � إلكرتونية � أخرى يف � أية حمكمة � أو � أية
� إجراءات قانونية � أخرى.

 13-13تفوق وتن�سخ هذه ال أحكام وال�شروط � أي � أحكام و�شروط � أخرى �صادرة بوا�سطة البنك يف
ما يتعلق ب� إ�صدار البطاقة /البطاقات.
 -14تغيري ال أحكام وال�شروط
 1-14يجوز للبنك ،من وقت � إىل � آخر ،تغيري � أحكام و�شروط هذه ال إتفاقية .ومع مراعاة متطلبات
القانون ،يتم توجيه � إ�شعار ب� أي من تلك التغيريات � إىل ال�شركة بوا�سطة البنك � إما خطياً � أو
عن طريق الن�شر .وتنطبق تلك التغيريات بتاريخ ال�سريان املحدد بوا�سطة البنك وتنطبق
على كافة ر�سوم التمويل وال أتعاب وال�سلفيات النقدية والتكاليف ومعامالت البطاقة غري
املدفوعة.
 2-14يعترب � إ�ستخدام البطاقة � أو ال إحتفاظ بها بعد تاريخ �سريان � أي من تلك التغيريات املدخلة
على ال أحكام وال�شروط مبثابة قبول لتلك التغيريات دون � أي حتفظات من جانب ال�شركة
وحامل البطاقة .ويف حالة عدم قبول ال�شركة و �/أو حامل البطاقة للتغيريات املقرتحة ،يجب
على ال�شركة و �/أو حامل البطاقة � إنهاء � إ�ستخدام البطاقة مبوجب توجيه � إ�شعار خطي م�سبق
� إىل البنك و� إعادة البطاقة ممزقة � إىل ن�صفني � إىل البنك قبل تاريخ �سريان تلك التغيريات.
وتنطبق � أحكام البند ( )7بعد ذلك.
 -15القانون املطبق
تخ�ضع ال أحكام وال�شروط هذه � إىل وتف�سر وفقاً لقوانني دولة ال إمارات العربية املتحدة .وتخ�ضع
ال�شركة وحامل البطاقة بهذا ب�صفة نهائية ال رجعة فيها � إىل قوانني ال إخت�صا�ص الق�ضائي غري
احل�صري للمحاكم املدنية لدولة ال إمارات العربية املتحدة .بيد � أنه ال يكون من �ش� أن اخل�ضوع � إىل
ذلك ال إخت�صا�ص الق�ضائي ال إخالل بحق البنك يف � إتخاذ � أي � إجراءات �ضد ال�شركة و �/أو حامل
البطاقة � أمام � أي �سلطة ق�ضائية � أخرى.

اجلزء الثاين
مزايا خا�صة
ال أحكام وال�شروط
تطبق � أحكام و�شروط اجلزء الثاين هذا املعنون «مزايا خا�صة» ،دون ال إخالل بال أحكام وال�شروط
العامة الواردة يف اجلزء ال أول املعنون «� أحكام و�شروط بطاقات ال إئتمان اخلا�صة ب� أ�صحاب
ال أعمال من بنك � أبوظبي التجاري» والتي حتكم � إ�صدار و� إ�ستخدام بطاقات ال إئتمان بوا�سطة
البنك (كما هي معرفة يف اجلزء ال أول � أعاله) والتي تنطبق � أي�ضاً على كل من املزايا اخلا�صة
الواردة يف اجلزء الثاين هذا .يكون للم�صطلحات امل�ستخدمة يف اجلزء الثاين هذا ،والتي مل يرد
تعريف لها يف اجلزء الثاين ،نف�س املعاين املحددة لها يف اجلزء ال أول من هذا امل�ستند املعنون
«� أحكام و�شروط بطاقات ال إئتمان اخلا�صة ب� أ�صحاب ال أعمال من بنك � أبوظبي التجاري».
 -1خدمة امل�ساعدة على الطريق:
تنطبق ال أحكام وال�شروط التالية على خدمة امل�ساعدة على الطريق:
(� أ) دخل البنك يف ترتيبات خا�صة مع �شركة «� أوتوكري» لتقدمي خدمة امل�ساعدة على الطريق � إىل
حملة بطاقات ال إئتمان ال�صادرة عن البنك.
(ب) ي�شري م�صطلح «خدمة امل�ساعدة على الطريق» � إىل خدمات امل�ساعدة التي تقدم يف احلاالت
الطارئة املختلفة على الطريق ،مبا يف ذلك �سحب املركبات وخدمات ت�صليح ال أعطال
وخدمة تعبئة الوقود وغريها ،ويتم موافاة ال�شركة بكامل تفا�صيل خدمة امل�ساعدة على
الطريق عند طلبها من البنك.
(ج) تعترب ال�شركة وحامل البطاقة قد قبال ال أحكام وال�شروط املبينة يف هذا امل�ستند عند توقيع
وتفعيل و� إ�ستخدام البطاقة بوا�سطة حامل البطاقة.
(د) تخ�ضع املزايا املوفرة مبوجب خدمة امل�ساعدة على الطريق � إىل ما يلي:
( �	)1أن تكون املركبات اخلفيفة فقط هي املركبات امل� ؤهلة و� أي مركبة يزيد وزنها على ثالثة
� أطنان ال تكون م� ؤهلة احل�صول على املزايا؛
( )2تنطبق املزايا فقط �ضمن احلدود اجلغرافية لدولة ال إمارات العربية املتحدة؛
( )3يتم توفري املزايا ملركبة واحدة لكل حامل بطاقة ب�صرف النظر عن �سائقها؛
(	)4ال تلتزم «� أوتوكري» � إال ب�سحب املركبة � إىل الور�شة وال تكون م�س� ؤولة عن دفع قيمة ال إ�صالح.
وتكون ال�شركة و �/أو حامل البطاقة م�س� ؤولني بالكامل عن � أي تعامالت مع الور�ش املعتمدة
من قبل «� أوتوكري»؛
( �	)5إذا وقع العطل يف الطرق العامة فقط؛
(	)6ال يتم توفري املزايا � إذا مل تكن املركبات يف حالة جيدة ت�سمح بقيادتها � أو � إذا كانت املركبة
قدمية يزيد عمرها على ع�شر (� )10سنوات؛

(	)7ال يتم توفري املزايا خارج الطريق � أو يف ال�صحراء � أو على ال�شاطىء � أو يف � أي حادث
مروري؛
( )8يجب على حامل البطاقة ذكر رقم بطاقته � إىل «� أوتوكري».
(هـ) يجب ال إبالغ عن جميع طلبات خدمة امل�ساعدة على الطريق عرب الرقم املجاين لـ «� أوتوكري».
تقدم � أي �شك� أوى �ضد مقدمي اخلدمات � إىل «� أوتوكري» مبا�شرة ولي�س � إىل البنك.
(و) يجب � أن يتحقق حامل البطاقة من حاجته خلدمات «� أوتوكري» قبل االت�صال بها ويجب عليه
حتديد املوقع بدقة وبالتف�صيل للح�صول على اخلدمات .و� إذا طلب حامل البطاقة خدمة
امل�ساعدة على الطريق لعدد غري معقول من املرات ،يجوز �سحب اخلدمة من حامل البطاقة
املعني بعد الت�ش� أور مع البنك واحل�صول على موافقة �صريحة منه بذلك.
(ز)	ال تتحمل «� أوتوكري» � أي م�س� ؤولية عن عمليات الت� أخري التي تقع � أحياناً والتي ال ميكن تفاديها
ب�سبب كرثة الطلب على اخلدمة خالل ال أو�ضاع غري العادية � أو املنا�سبات الدينية ،ب�صفة
خا�صة خالل �شهر رم�ضان املبارك � ،أو ازدحام ال�سري � أو احلاالت اجلوية القا�سية مثل املطر
وال�ضباب وكذلك خالل مهرجانات الت�سوق يف ال إمارة املعنية.
(ح) تتقا�ضى «� أوتوكري» � أجراً على � أي خدمة � أخرى ي�ستخدمها حامل البطاقة بخالف خدمة
امل�ساعدة على الطريق املحددة يف هذه ال أحكام وال�شروط ،ح�سب ال أ�سعار وال�شروط
ال�سائدة لـ «� أوتوكري» .وتكون ال�شركة و �/أو حامل البطاقة م�س� ؤولة عن تلك الر�سوم.
ال لـ «� أوتوكري» .ويقدم حامل البطاقة � أي مطالبات
ال � أو ممث ً
(ط) ال يعترب البنك يف � أي وقت وكي ً
و �/أو �شك� أوى و �/أو نزاعات � إىل «� أوتوكري» مبا�شرة.
(ي) يحق للبنك ،يف � أي وقت ودون � أي � إ�شعار م�سبق ودون حتمل � أي م�س� ؤولية جتاه ال�شركة و �/أو
حامل البطاقة ب� أي طريقة كانت � ،إنهاء خدمة امل�ساعدة على الطريق و �/أو � إلغاء و �/أو تعديل
مزاياها � أو خ�صائ�صها و �/أو تعديل و �/أو ال إ�ضافة � إىل و �/أو حذف � أي من ال أحكام وال�شروط
الواردة يف هذا امل�ستند.
(ك) ال يجوز لل�شركة و �/أو حامل البطاقة التنازل عن � أو حتويل � أي من حقوقها /حقوقه و �/أو
� إلتزاماتها � /إلتزاماته مبوجب هذه ال أحكام وال�شروط.
 -2حتويل الر�صيد:
تنطبق ال أحكام وال�شروط التالية على ميزة حتويل الر�صيد:
(� أ) «حتويل الر�صيد» يعني هذا التعبري :حتويل جميع � أو جزء من الر�صيد غري امل�سدد مبوجب
بطاقة ال إئتمان ال�صادرة من بنك � أو بنوك � أخرى بخالف البنك � إىل ال�شركة و �/أو حامل
البطاقة � إىل ح�ساب بطاقة ال�شركة.

(ب) «مبلغ حتويل الر�صيد» يعني هذا التعبري :مبلغ حتويل الر�صيد الذي يتم خ�صمه من
ح�ساب البطاقة.
(ج) «مدة حتويل الر�صيد» يعني هذا التعبري :املدة من تاريخ خ�صم مبلغ حتويل الر�صيد من
ح�ساب بطاقة ال�شركة كما يحدده البنك ح�سب تقديره املطلق.
(د) «ن�سبة الفائدة املخف�ضة» يعني هذا التعبري :ن�سبة الفائدة اخلا�صة التي يتقا�ضاها البنك
من ال�شركة خالل مدة حتويل الر�صيد.
(هـ) يتم تقدمي ميزة حتويل الر�صيد ،ح�سب التقدير املطلق للبنك ،للعمالء �شريطة � إ�ستيفاء
العمالء ملعايري ال أهلية لتلك امليزة كما وقد يحددها البنك من وقت � إىل � آخر.
(و) مينح البنك ميزة حتويل الر�صيد ،ح�سب تقديره املطلق ،ويحتفظ باحلق برف�ض منح حتويل
الر�صيد دون االف�صاح عن � أ�سباب ذلك الرف�ض .يجوز للبنك مبوجب � إ�شعار � إىل ال�شركة
و �/أو حامل البطاقة � إلغاء التزامه بتوفري ميزة حتويل الر�صيد � أو تخفي�ض مبلغ ميزة حتويل
الر�صيد التي مت توفريها � إىل ال�شركة و �/أو حامل البطاقة.
(ز) يتم حتديد مبلغ حتويل الر�صيد من قبل البنك ،ح�سب تقديره املطلق ،مع مراعاة حد � أدنى
وقدره � ألف درهم � إمارات ( 1.000/00درهم � إمارات) � أو � أي مبلغ � آخر كما يحدد البنك
من وقت � إىل � آخر.
(ح) يتم حتويل الر�صيد � ،إذا مت اعتماده من قبل البنك ،عن طريق خ�صم مبلغ حتويل الر�صيد
من ح�ساب بطاقة ال�شركة ويقوم البنك بدفع مبلغ حتويل الر�صيد على �شكل � أمر دفع
م�سحوب با�سم البنك ال آخر � أو البنوك ال أخرى يتم � إر�ساله � إىل � آخر عنوان معروف لل�شركة
بوا�سطة الربيد ال�سريع � أو � أي و�سيلة يعتربها البنك منا�سبة .ال يتحمل البنك � أي م�س� ؤولية
عن دفع � أي ر�سوم مت� أخرة ال�سداد � أو � أي ر�سوم م�ستحقة على الدفعات املت� أخرة � أو � أي ر�سوم
متويل � أو � أي ر�سوم � أخرى قد تن�ش� أ نتيجة ت� أخري دفع مبلغ حتويل الر�صيد � ،إىل � أي بنك � آخر
� أو بنوك � أخرى.
(ط) يتم حتديد ن�سبة الفائدة املخف�ضة من قبل البنك ،ح�سب تقديره املطلق ،ويتم تقا�ضيها
على مبلغ حتويل الر�صيد من تاريخ خ�صم مبلغ حتويل الر�صيد من ح�ساب بطاقة ال�شركة
وحتى انتهاء مدة حتويل الر�صيد .عند انتهاء مدة حتويل الر�صيد ،يتم تقا�ضي الفائدة على
جميع ال أر�صدة غري امل�سددة يف ح�ساب بطاقة ال�شركة مبا يف ذلك الر�سوم والنفقات غري
امل�سددة ،بالن�سبة التي يحددها البنك.
(ي)	� إذا دفعت ال�شركة و �/أو حامل البطاقة مبلغاً � أقل من احلد ال أدنى للدفعة امل�ستحقة بحلول
تاريخ ا�ستحقاق الدفعة املحدد يف ك�شف احل�ساب ،يجوز للبنك ،ح�سب تقديره املطلق،
التوقف عن تقا�ضي ن�سبة الفائدة املخف�ضة وبدالً من ذلك يتقا�ضى ن�سبة فائدة � أعلى على
ال مبلغ حتويل الر�صيد.
املبلغ غري امل�سدد يف ح�ساب بطاقة ال�شركة �شام ً
 -3خدمة امل�سافر املميز من بنك � أبوظبي التجاري:
تنطبق ال أحكام وال�شروط التالية على خدمة امل�سافر املميز من بنك � أبوظبي التجاري:

(� أ) مع مراعاة ال أحكام وال�شروط املدرجة فيما يلي ،تكون ال�شركات و �/أو حملة البطاقات
م� ؤهلني للم�شاركة يف خدمة امل�سافر املميز من بنك � أبوظبي التجاري.
(ب) تخول خدمة امل�سافر املميز من بنك � أبوظبي التجاري ال�شركة و �/أو حامل البطاقة عدة
مزايا تتعلق بال�سفر ،وت�شمل اخل�صومات على تذاكر ال�سفر والرحالت ال�سياحية.
(ج) لتتمكن ال�شركة و �/أو حامل البطاقة من الت� أهل للمزايا مبوجب خدمة امل�سافر املميز من
بنك � أبوظبي التجاري يجب � أن تكون بطاقته �سارية وبو�ضعية جيدة وملتزمة باملعايري
واملقايي�س املطبقة من قبل البنك من وقت � إىل � آخر .وتعترب كل من ال�شركة وحامل البطاقة
قد قبال ووافقا على جميع � أحكام و�شروط خدمة امل�سافر املميز من بنك � أبوظبي التجاري
عند توقيع وتفعيل و� إ�ستخدام البطاقة.
(د) يحق للبنك ،يف � أي وقت ودون � إ�شعار م�سبق ودون حتمل � أي م�س� ؤولية جتاه ال�شركة و �/أو
حامل البطاقة ب� أي طريقة كانت � ،إنهاء و �/أو �سحب و �/أو � إلغاء و �/أو تعديل مزايا خدمة
امل�سافر املميز من بنك � أبوظبي التجاري و �/أو تعديل و �/أو ال إ�ضافة � إىل و �/أو حذف � أي من
ال أحكام وال�شروط املن�صو�ص عليها يف هذا امل�ستند و �/أو �سحب � أو تغيري مزودي اخلدمات
املعينني لتقدمي خدمة امل�سافر املميز من بنك � أبوظبي التجاري.
(هـ) ليتمكن حامل البطاقة من االنتفاع مبزايا خدمة امل�سافر املميز لبنك � أبوظبي التجاري عليه
االت�صال بالبنك على الرقم املجاين وعند ا�ستخدام نظام الرد ال�صوتي اخلا�ص بالبنك
يتم حتويل املكاملة تلقائياً � إىل وكيل ال�سفر املعني لتمكني حامل البطاقة من � إجراء حجوزات
ال�سفر.
(و) يتم توفري املزايا مبوجب خدمة امل�سافر املميز من بنك � أبوظبي التجاري على تذاكر ال�سفر
بالطائرة التي يتم �شرا� ؤها فقط با�ستخدام البطاقة من وكيل ال�سفر املعني � أو وكالء ال�سفر
املعينني من قبل البنك وال تتوافر هذه املزايا بخ�صو�ص تذاكر ال�سفر بالطائرة ال�صادرة
من و� إىل دول جمل�س التع� أون اخلليجي.
(ز)	ال يتحمل البنك � أي م�س� ؤولية عن وال يقبل � أي مطالبات تتعلق ب� أي � إعادة جدولة للرحالت
اجلوية � أو خالفه بخ�صو�ص � أي خدمات يقدمها وكالء ال�سفر.
ال لوكيل ال�سفر .ويجب على ال�شركة و �/أو حامل
ال � أو ممث ً
(ح)	ال يعترب البنك يف � أي وقت وكي ً
البطاقة تقدمي � أي مطالبات و �/أو �شك� أوى و �/أو نزاعات � إىل وكيل ال�سفر مبا�شرة.
 -4قر�ض بطاقة ال إئتمان:
تنطبق ال أحكام وال�شروط التالية على منتج قر�ض بطاقة ال إئتمان:
(� أ) «قر�ض بطاقة ال إئتمان» يعني هذا التعبري :القر�ض املمنوح � إىل ال�شركة و �/أو حامل البطاقة
مع مراعاة ووفقا لهذه ال أحكام وال�شروط.
(ب) يتم تقدمي منتج قر�ض بطاقة ال إئتمان � إىل ال�شركة و �/أو حامل البطاقة امل�ستويف ملعايري
ال أهلية لهذا املنتج املحددة بوا�سطة البنك من وقت ل آخر.

(ج) يجب على ال�شركة و �/أو حامل البطاقة ،الراغب باال�ستفادة من قر�ض بطاقة ال إئتمان،
التقدم للبنك بطلب للح�صول على قر�ض بطاقة ال إئتمان .ويجوز للبنك منح قر�ض بطاقة
ال إئتمان ،ح�سب تقديره املطلق ،ويحتفظ باحلق املطلق غري امل�شروط يف رف�ض طلب قر�ض
بطاقة ال إئتمان املقدم بوا�سطة ال�شركة و �/أو حامل البطاقة دون حتديد � أو بيان � أي �سبب
� أو � أ�سباب لذلك الرف�ض .ويجوز للبنك مبوجب توجيه � إ�شعار � إىل ال�شركة وحامل البطاقة،
� إلغاء التزامه بتوفري قر�ض بطاقة ال إئتمان � أو تخفي�ض مبلغ قر�ض بطاقة ال إئتمان.
(د) يتم حتديد قيمة � أي قر�ض بطاقة � إئتمان من قبل البنك ،ح�سب تقديره املطلق ،ويف جميع
ال أحوال ال يتعدى ذلك املبلغ حد ال إئتمان غري امل�ستخدم من قبل ال�شركة وحامل البطاقة.
(هـ) يتم �صرف قر�ض بطاقة ال إئتمان � ،إذا مت اعتماده من قبل البنك ،على هيئة �شيك م�صريف
م�سحوب با�سم ال�شركة و �/أو حامل البطاقة وير�سل � إىل � آخر عنوان معروف لل�شركة بوا�سطة
�شركة ت�سليم الربيد � أو ب� أي طريقة � أخرى يراها البنك منا�سبة.
(و) يظهر دليل اخلدمات وال أ�سعار املرفق تفا�صيل ن�سبة الفائدة ومدة قر�ض بطاقة ال إئتمان
وجميع الر�سوم والنفقات ال أخرى التي تنطبق على قر�ض بطاقة ال إئتمان .ويجوز للبنك
تعديل دليل اخلدمات وال أ�سعار املرفق ،من وقت � إىل � آخر ،مبوجب توجيه � إ�شعار م�سبق � إىل
ال�شركة وحامل البطاقة.
(ز) �شريطة موافقة البنك على توفري قر�ض بطاقة ال إئتمان � إىل ال�شركة و �/أو حامل البطاقة،
ومقابل ذلك ،توافق ال�شركة و �/أو حامل البطاقة على �سداد مبلغ قر�ض بطاقة ال إئتمان
ال أ�صلي وجميع الفوائد والر�سوم والنفقات التي تنطبق على قر�ض بطاقة ال إئتمان و �/أو
امل�ستحقة الدفع مبوجب هذه ال أحكام وال�شروط.
(ح) يقدم البنك � إىل ال�شركة و �/أو حامل البطاقة جدوالً بدفعات ال أق�ساط ال�شهرية .وي�شمل كل
ق�سط �شهري لقر�ض بطاقة ال إئتمان مبالغ ل�سداد مبلغ القر�ض ال أ�صلي والفائدة.
(ط) يتم � إ�صدار فواتري � إىل ال�شركة بال أق�ساط ال�شهرية لقر�ض بطاقة ال إئتمان يف ك�شف
احل�ساب .يبد� أ � إ�صدار الفواتري من � أول ك�شف ح�ساب ير�سل � إىل ال�شركة بعد �صرف قر�ض
بطاقة ال إئتمان.
(ي) تكون ال�شركة و �/أو حامل البطاقة م�س� ؤوالً عن دفع الق�سط ال�شهري ال�صادر به فاتورة يف
ك�شف احل�ساب ب�صرف النظر عن ا�ستخدام � أو عدم � إ�ستخدام ال�شركة و �/أو حامل البطاقة
لبطاقة ال إئتمان .و� إذا � أعادت ال�شركة و �/أو حامل البطاقة ال�شيك امل�صريف ال أ�صلي � إىل
البنك دون ا�ستخدام قر�ض بطاقة ال إئتمان ،يتم � إ�ضافة � أي مبلغ يكون قد مت خ�صمه من
ح�ساب بطاقة ال�شركة �سداداً للمبلغ ال أ�صلي � إىل ح�ساب بطاقة ال�شركة .ال يتم � إعادة � أي
دفعات فوائد ور�سوم يتم خ�صمها من ح�ساب بطاقة ال�شركة � إىل العميل وتعترب ر�سوماً
م�ستحقة الدفع من قبل العميل مقابل � إلغاء قر�ض بطاقة ال إئتمان.
(ك) � إذا دفعت ال�شركة و �/أو حامل البطاقة مبلغاً � أقل من احلد ال أدنى للدفعة امل�ستحقة بحلول
تاريخ اال�ستحقاق املحدد يف ك�شف احل�ساب ،يجوز للبنك ،ح�سب تقديره املطلق ،تقا�ضي
ن�سبة فائدة � أعلى على املبلغ غري امل�سدد من قر�ض بطاقة ال إئتمان.

(ل) يجوز لل�شركة و �/أو حامل البطاقة �سداد املبلغ غري امل�سدد من قر�ض بطاقة ال إئتمان � إىل
البنك دفعة واحدة .ويف هذه احلالة ،يتقا�ضى البنك من ال�شركة و �/أو حامل البطاقة ر�سم
�سداد مبكر ح�سب ال�سعر ال�سائد لدى البنك.
(م) يجوز للبنك ،ح�سب تقديره املطلق ،ال�سماح لل�شركة و �/أو حامل البطاقة با�ستخدام قر�ض
بطاقة � إئتمان � إ�ضايف على � أن ال تتج� أوز قيمة قرو�ض بطاقة ال إئتمان امل�ستخدمة من قبل
ال�شركة و �/أو حامل البطاقة حد ال إئتمان املحدد.
(ن) يحتفظ البنك ،ح�سب تقديره املطلق ،بحق � إعالن جميع املبالغ غري امل�سددة مبوجب قر�ض
بطاقة ال إئتمان وجميع الر�سوم والتكاليف والفائدة النا�شئة وغري امل�سددة عليها وجميع
املبالغ ال أخرى امل�ستحقة للبنك ،على � أنها م�ستحقة الدفع فوراً.
(�ص) يحتفظ البنك بحق � إلغاء و �/أو �سحب منتج قر�ض بطاقة ال إئتمان دون � إ�شعار م�سبق.
(ع) ت�شهد ال�شركة و �/أو حامل البطاقة ب� أن جميع البيانات املقدمة للبنك بخ�صو�ص � أي طلب
لقر�ض بطاقة ال إئتمان كاملة و�صحيحة ودقيقة.
(ف) توافق ال�شركة و �/أو حامل البطاقة على � أن يكون طلب ال�شركة و �/أو حامل البطاقة و �/أو
ال على علم ال�شركة و �/أو حامل البطاقة وموافقته
ا�ستخدامه ملنتج قر�ض بطاقة ال إئتمان دلي ً
التامة على هذه ال أحكام وال�شروط.
 - 5املكاف� آت النقدية:
تنطبق ال أحكام وال�شروط التالية على منتج املكاف� آت النقدية:
(� أ) «املكاف� آت النقدية» هو عبارة عن برنامج ملكاف� أة ال�شركة و �/أو حامل البطاقة على
ا�ستخدام بطاقاتهم .حت�صل ال�شركة � أو حامل البطاقة ،عن كل درهم � إمارات يتم � إنفاقه
لل�شراء باملفرق با�ستخدام البطاقة على خ�صم نقدي« .اخل�صم النقدي» هو عبارة عن
مبلغ حمدد من املال يتم � إحت�سابه كن�سبة من قيمة املعاملة امل� ؤهلة احل�صول على ذلك
اخل�صم ،ويتم حتديد معدل تلك الن�سبة بوا�سطة البنك ،ح�سب تقديره املطلق ،من وقت
� إىل � آخر .ويقوم البنك بقيد مبلغ اخل�صم النقدي يف ح�ساب بطاقة ال�شركة طبقاً لل أحكام
وال�شروط الواردة يف هذه الوثيقة.
(ب) تكون جميع ال�شركات و �/أو حملة البطاقات م� ؤهلني امل�شاركة يف برنامج املكاف� آت النقدية
لل�شركات مع مراعاة ال أحكام وال�شروط الواردة يف ما يلي يف هذه الوثيقة.
(ج) حتى تتمكن ال�شركة و �/أو حامل البطاقة من اال�ستفادة من برنامج املكاف� آت النقدية
لل�شركات ،يجب � أن تكون البطاقة �سارية املفعول ويف و�ضعية جيدة طبقاً للمعايري واملقايي�س
املطبقة بوا�سطة البنك من وقت � إىل � آخر .وتعترب ال�شركة و �/أو حامل البطاقة قد قبال كافة
ال أحكام وال�شروط الواردة يف هذه الوثيقة عند توقيع وتفعيل وا�ستخدام البطاقة.

(د) يحتفظ البنك بحقه ،الذي ميار�سه البنك يف � أي وقت ودون توجيه � أي � إ�شعار م�سبق � إىل
ال�شركة و �/أو حامل البطاقة ،يف تغيري الن�سبة بني (� أ) � أي خ�صم نقدي يتم منحه ،و(ب)
املبلغ املحدد امل�سحوب من البطاقة.
(هـ) تكون جميع املعامالت املنفذة بوا�سطة البطاقة م� ؤهلة احل�صول على خ�صم نقدي
با�ستثناء ما يلي �( :أ) ال أتعاب والر�سوم والفائدة امل�ستحقة الدفع بوا�سطة ال�شركة و �/أو
حامل البطاقة ،و(ب) ال�سلفيات النقدية ،و(ج) حتويل الر�صيد ،و(د) قرو�ض بطاقات
ال إئتمان ،و(هـ) ال أق�ساط � أو الدفعات ال أخرى يف ما يتعلق بحماية امل�شرتيات والت� أمني � أثناء
ال�سفر والدرع ال إئتماين و� أي برامج � أو منتجات ت� أمني � أخرى قد يقرر البنك توفريها ،و(و)
معامالت البطاقة التي يقرر البنك � أنها مو�ضع نزاع � أو خاطئة � أو غري م�صرح بها � أو غري
قانونية و �/أو تنطوي على احتيال.
(و) يجوز للبنك ،ح�سب تقديره املطلق ودون توجيه � إ�شعار م�سبق � ،إىل ال�شركة و �/أو حامل
البطاقة ،ال إ�ضافة � إىل � أو احلذف من القائمة املذكورة � أعاله اخلا�صة بالر�سوم واملعامالت
امل� ؤهلة .ويكون قرار البنك اخلا�ص مبا ي�شكل مبالغاً من�صرفة م� ؤهلة احل�صول على اخل�صم
النقدي ،نهائياً وحا�سماً.
(ز) تظهر اخل�صومات النقدية املمنوحة � إىل ال�شركة � أو حامل البطاقة يف ك�شف احل�ساب على
� أنها مبالغ م�ضافة يف ح�ساب بطاقة � إئتمان ال�شركة.
ال حا�سماً يف ما يتعلق مببلغ اخل�صم النقدي امل�ضاف � إىل
(ح) ت�شكل دفاتر و�سجالت البنك دلي ً
ح�ساب البطاقة.
(ط) بال إ�ضافة � إىل � أي �شروط � أخرى واردة يف هذه ال أحكام وال�شروط ،ال يتم � إ�ضافة اخل�صومات
النقدية يف ح�ساب بطاقة ال�شركة � إذا �( :أ) مل يكن ح�ساب بطاقة ال�شركة جارياً (� أي � إذا
كانت هناك � أر�صدة م�ستحقة �سابقة على ح�ساب بطاقة ال�شركة) � ،أو (ب) مل يكن ح�ساب
بطاقة ال�شركة يف و�ضعية جيدة ،ح�سب ر� أي البنك � ،أو (ج) كانت هناك خمالفة مرتكبة
بوا�سطة ال�شركة و �/أو حامل البطاقة ل أي من ال أحكام وال�شروط املطبقة على ا�ستخدام
البطاقة بوا�سطة ال�شركة و �/أو حامل البطاقة � ،أو (د) يف � أي حالة � أخرى قد ينتج عنها،
ح�سب تقدير البنك املطلق � ،إلغاء ميزة املكاف� آت النقدية لل�شركات بخ�صو�ص ال�شركة و �/أو
حامل البطاقة � ،أو (هـ) يف حالة � إلغاء البطاقة.
(ي) يحق للبنك يف � أي وقت ودون � أي � إ�شعار م�سبق ،ودون حتمل � أي م�س� ؤولية جتاه ال�شركة و �/أو
حامل البطاقة ب� أي طريقة كانت � ،إنهاء برنامج املكاف� آت النقدية لل�شركات و �/أو � إلغاء و �/أو
تغيري مزايا � أو خ�صائ�ص ذلك الربنامج و �/أو تغيري � أو � إ�ضافة � أو حذف � أي من ال أحكام
� أو ال�شروط الواردة يف هذه الوثيقة و �/أو �سحب و �/أو تعديل � أو تقييد قيمة اخل�صومات
النقدية.
 - 6خطة الدفع على � أق�ساط
تنطبق ال أحكام وال�شروط التالية على منتج خطة الدفع على � أق�ساط:
(� أ) خطة الدفع على � أق�ساط :يعني هذا التعبري � أي خطة دفع قد يعر�ضها البنك على � أي �شركة
� أو حامل بطاقة ،يجوز مبوجبها لل�شركة � أو حامل البطاقة اختيار الدفع على � أق�ساط �شهرية

مت�س� أوية � أي مبلغ يتم خ�صمه بوا�سطة � أي تاجر مقابل �شراء � أي ب�ضائع � أو خدمات � أو مزايا
� أو حجوزات («�سعر ال�شراء») با�ستخدام البطاقة � أو � أرقام البطاقة � أو ب� أي طريقة � أخرى
مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر ،الطلبات � أو احلجوزات عرب الربيد � أو الهاتف
� أو الفاك�س امل�صرح بها � أو املنفذة بوا�سطة ال�شركة و �/أو حامل البطاقة ب�صرف النظر
عن توقيع � أو عدم توقيع ال�شركة و �/أو حامل البطاقة على ق�سيمة املبيعات � أو � أي ق�سيمة � أو
� إ�ستمارة � أخرى («املعاملة») مع مراعاة وطبقاً لهذه ال أحكام وال�شروط.
(ب) يتم عر�ض منتج خطة الدفع على � أق�ساط على ال�شركات و �/أو حملة البطاقات ب�شكل
ح�صري طاملا كان ح�ساب بطاقة ال�شركة و �/أو حامل البطاقة يف و�ضعية جيدة .وتكون كل
�شركة و �/أو حامل بطاقة م� ؤهل تلقائياً امل�شاركة يف خطة الدفع على � أق�ساط� ،شريطة � أن ال
يقل �سعر ال�شراء عن  1.000درهم � إمارات (� ألف درهم � إمارات) ،ويف جميع احلاالت يجب
� أن ال يتخطى �سعر ال�شراء حد ال إئتمان غري امل�ستخدم.
(ج) جميع تفا�صيل معدل الفائدة ومدة خطة الدفع على � أق�ساط مدرجة يف دليل اخلدمات
وال أ�سعار املرفق .ويجوز للبنك تعديل دليل اخلدمات وال أ�سعار من وقت � إىل � آخر مبوجب
توجيه � إ�شعار م�سبق � إىل ال�شركة و �/أو حامل البطاقة.
(د) يجب على ال�شركة و �/أو حامل البطاقة الذي يرغب يف اال�ستفادة من خطة الدفع على
� أق�ساط ،بعد �شراء الب�ضائع � أو اخلدمات � أو املزايا � أو احلجوزات االت�صال مبركز البطاقات
يف بنك � أبوظبي التجاري وطلب حتويل املعاملة � إىل خطة الدفع على � أق�ساط .ويجب على
ال�شركة و �/أو حامل البطاقة � أي�ضاً اختيار مدة خطة الدفع على � أق�ساط ح�سبما يكون
معرو�ضاً من قبل البنك.
(هـ) يقوم البنك ،بعد التحقق من هوية ال�شركة و �/أو حامل البطاقة ،بتنفيذ طلب ال�شركة
و �/أو حامل البطاقة طبقاً لهذه ال أحكام وال�شروط .ويجوز للبنك املوافقة على حتويل � أي
معاملة � إىل خطة الدفع على � أق�ساط ح�سب تقديره املطلق ويحتفظ البنك بحقه املطلق
وغري امل�شروط يف رف�ض � أي طلب مقدم بوا�سطة � أي �شركة و �/أو حامل بطاقة بهذا اخل�صو�ص
دون حتديد � أو ذكر � أي �سبب لذلك الرف�ض .ويجوز للبنك مبوجب � إ�شعار � إىل ال�شركة وحامل
البطاقة � إلغاء التزامه بتحويل �سداد قيمة � أي معاملة � إىل خطة الدفع على � أق�ساط � أو تخفي�ض
املبلغ الذي ميكن حتويله � إىل خطة الدفع على � أق�ساط.
(و) يف حالة موافقة البنك على حتويل � أي معاملة � إىل خطة الدفع على � أق�ساط ،يحدد البنك
يف � أول ك�شف ح�ساب يتم � إر�ساله � إىل ال�شركة و �/أو حامل البطاقة بعد حتويل � أي معاملة
� إىل خطة الدفع على � أق�ساط ،املعاملة التي مت حتويلها � إىل خطة الدفع على � أق�ساط ومبلغ
الق�سط ال�شهري امل�ستحق الدفع طبقاً خلطة الدفع على � أق�ساط وعدد ال أق�ساط املتبقية.
ويت�ضمن كل ق�سط �شهري م�ستحق الدفع طبقاً خلطة الدفع على � أق�ساط مبالغ �سداد املبلغ
ال أ�صلي والفائدة.
(ز) �شريطة موافقة البنك على حتويل املعاملة � إىل خطة الدفع على � أق�ساط ،ولقاء ذلك ،توافق
ال�شركة و �/أو حامل البطاقة على ت�سديد �سعر ال�شراء باال�ضافة � إىل الفائدة املنطبقة على
�سعر ال�شراء كل �شهر مع كافة الر�سوم وال أتعاب املنطبقة على خطة الدفع على � أق�ساط
(«� إجمايل �سعر خطة الدفع على � أق�ساط»).

(ح) تكون ال أق�ساط ال�شهرية اخلا�صة بخطة الدفع على � أق�ساط بال إ�ضافة � إىل الفائدة وكافة
الر�سوم وال أتعاب املنطبقة مت�ضمنة يف احلد ال أدنى للدفعة امل�ستحقة ويتم ذكره يف ك�شف
احل�ساب .ويبد� أ � إحت�ساب الق�سط امل�ستحق اعتباراً من � أول ك�شف ح�ساب يتم � إر�ساله بعد
حتويل املعاملة � إىل خطة الدفع على � أق�ساط.
(ط) تكون ال�شركة و �/أو حامل البطاقة ملزماً بدفع مبلغ الق�سط ال�شهري املذكور يف ك�شف
احل�ساب ب�صرف النظر عن ا�ستخدام � أو عدم ا�ستخدام ال�شركة و �/أو حامل البطاقة
لبطاقة ال إئتمان.
(ي) يف حالة � إخفاق ال�شركة و �/أو حامل البطاقة يف ت�سديد الدفعة بالكامل ملدة ق�سطني �شهريني
متتاليني مبوجب خطة الدفع على � أق�ساط ،يقوم البنك ب� إلغاء خطة الدفع على � أق�ساط
وي�صبح كامل املبلغ املرت�صد مبوجب خطة الدفع على � أق�ساط م�ستحق الدفع فوراً بال إ�ضافة
� إىل الفائدة مبعدل � %2شهرياً � أو ذلك املعدل ال آخر الذي يحدده البنك.
(ك) يجوز لل�شركة و �/أو حامل البطاقة ت�سديد املبلغ املرت�صد مبوجب خطة الدفع على � أق�ساط
� إىل البنك دفعة واحدة .ويف حالة � إعادة ال�شركة و �/أو حامل البطاقة للب�ضائع امل�شرتاة
مبوجب خطة الدفع على � أق�ساط � أو يف حالة � إلغاء املعاملة ب� أي طريقة � أخرى ،يتم عندئ ٍذ
ا�ستخدام � أي مبالغ م�سرتدة ت�ستلمها ال�شركة و �/أو حامل البطاقة لت�سديد املبلغ املرت�صد
مبوجب خطة الدفع على � أق�ساط .ويتم � إحت�ساب ر�سوم �سداد مبكر مببلغ  50درهم � إمارات
(خم�سني درهم � إمارات) عن كل معاملة � أو تلك الر�سوم ال أخرى التي يحددها البنك من
وقت � إىل � آخر على ح�ساب ال�شركة و �/أو حامل البطاقة يف هذه احلالة.
(ل) يحتفظ البنك ،ح�سب تقديره املطلق ،بحق ال إعالن عن � أن جميع املبالغ املرت�صدة مبوجب
خطة الدفع على � أق�ساط �شاملة الفائدة امل�ستحقة وكافة الر�سوم والتكاليف واملبالغ ال أخرى
امل�ستحقة للبنك ،م�ستحقة وقابلة للدفع فوراً.
(م) ت�شهد ال�شركة و �/أو حامل البطاقة ب� أن جميع املعلومات املقدمة � إىل البنك يف ما يتعلق ب� أي
طلب خلطة الدفع على � أق�ساط كاملة وحقيقية و�صحيحة ودقيقة.
(ن) توافق ال�شركة و �/أو حامل البطاقة على � أن الطلب املقدم من قبل ال�شركة و �/أو حامل
البطاقة بخ�صو�ص خطة الدفع على � أق�ساط ي� ؤكد موافقة ال�شركة و �/أو حامل البطاقة
بالكامل على جميع هذه ال أحكام وال�شروط بعد ال إطالع عليها.
(�س) تكون ال�شركة و �/أو حامل البطاقة على علم تام ويوافقان على املخاطر املرتبطة ب� إر�سال
التعليمات («التعليمات») � إىل البنك عرب الهاتف و �/أو الفاك�س .ويكون من امل�صرح للبنك
ب�صورة نهائية ال رجعة فيها االعتماد على التعليمات على � أنها ت�شكل تعليمات حقيقية
و�صحيحة ودقيقة وكاملة وقابلة لل إنفاذ ،وال يجوز لل�شركة و �/أو حامل البطاقة االعرتا�ض
على �صحة التعليمات التي يعتقد البنك بح�سن نية � أنها �صادرة بوا�سطة ال�شركة و �/أو حامل
البطاقة .وال يكون البنك ملزماً باحل�صول على ت� أكيد للتعليمات � أو اال�ستف�سار عنها .ويجوز
للبنك ،ح�سب تقديره املطلق ،رف�ض الت�صرف بنا ًء على التعليمات � أو طلب التحقق من
التعليمات بتلك الطرق التي يراها البنك منا�سبة.

(ع) تكون الب�ضائع و� أي من وكافة اال�ستبداالت والكماليات امللحقة بها امل�شرتاة بوا�سطة ال�شركة
و �/أو حامل البطاقة مبوجب خطة الدفع على � أق�ساط اململوكة ب�شكل مطلق للبنك حتى
ت�سديد �سعر خطة الدفع على � أق�ساط بالكامل وتلبية والوفاء بكافة � أحكام و�شروط خطة
الدفع على � أق�ساط بالكامل .وال تكون ال�شركة و �/أو حامل البطاقة مالكاً للب�ضائع حتى ذلك
التاريخ .وال يجوز لل�شركة و �/أو حامل البطاقة بيع � أو ت� أجري � أو رهن � أو التنازل عن الب�ضائع
� أو تنفيذ � أي قيد قانوين على الب�ضائع � أو التنازل عن حيازتها � أو الت�صرف يف الب�ضائع ب� أي
طريقة � أخرى � أو نقل � أو حتويل � أي م�صلحة فيها � إىل � أي �شخ�ص � أو طرف � آخر .ويجب على
ال�شركة و �/أو حامل البطاقة ممار�سة العناية الالزمة � أثناء ا�ستخدام و�صيانة الب�ضائع.
(ف) ال يكون البنك م�س� ؤوالً عن � أي � أ�ضرار � أو خ�سائر تتكبدها ال�شركة و �/أو حامل البطاقة
ب�سبب �شراء � أو تركيب � أو ا�ستخدام الب�ضائع � أو اخلدمات � أو املزايا و �/أو احلجوزات مبوجب
خطة الدفع على � أق�ساط ،وال يكون البنك م�س� ؤوالً ب� أي طريقة كانت عن نوعية وجودة تلك
ال أ�شياء .ويتم � إحالة � أي �شك� أوى تتعلق بجودة اخلدمات � أو املزايا � أو احلجوزات امل�شرتاة � أو
اخلدمات املقدمة من خالل خطة الدفع على � أق�ساط � إىل التاجر املعني وال يكون من �ش� أن
ذلك الت� أثري على التزام ال�شركة و �/أو حامل البطاقة باال�ستمرار يف دفع ال أق�ساط ال�شهرية
مبوجب خطة الدفع على � أق�ساط � إىل البنك .ويخ�ضع �شراء الب�ضائع و �/أو اخلدمات و �/أو
املزايا و �/أو احلجوزات مبوجب خطة الدفع على � أق�ساط � إىل � أحكام و�شروط التاجر � أو مزود
تلك الب�ضائع و �/أو اخلدمات و �/أو املزايا و �/أو احلجوزات ،وهو ال أمر الذي ال يعني البنك
� أو ي� ؤثر على التزام ال�شركة و �/أو حامل البطاقة بدفع ال أق�ساط ال�شهرية خلطة الدفع على
� أق�ساط � إىل البنك.
(�ص) يحق للبنك يف � أي وقت ودون � أي � إ�شعار م�سبق � أو � إلتزام � أو م�س� ؤولية جتاه ال�شركة و �/أو
حامل البطاقة ب� أي طريقة مهما كانت � إنهاء خطة الدفع على � أق�ساط � أو � إلغاء � أو تغيري
مزاياها � أو خ�صائ�صها � أو تغيري � أو � إ�ضافة � أو حذف � أي من � أحكام و�شروط خطة الدفع على
� أق�ساط .بيد � أن ذلك ال إنهاء � أو ال إلغاء � أو التغيري ال ي� ؤثر على املعامالت املنفذة بوا�سطة
ال�شركة و �/أو حامل البطاقة التي مت قبولها بوا�سطة البنك مبوجب خطة الدفع على � أق�ساط
قبل ذلك القرار .وال يت� أثر بذلك التزام ال�شركة و �/أو حامل البطاقة بدفع ال أق�ساط ال�شهرية
خلطة الدفع على � أق�ساط بخ�صو�ص تلك املعامالت.
(ق) يحتفظ البنك بحق ا�ستبعاد � أي �شركة و �/أو حامل بطاقة من � أي م�شاركات � أخرى يف خطة
الدفع على � أق�ساط � إذا كانت ال�شركة و �/أو حامل البطاقة ،ح�سب تقدير البنك ،قد قاما ب� أي
طريقة مبخالفة � أي من هذه ال أحكام وال�شروط .وال ي� ؤدي ال إيقاف � أو ال إ�ستبعاد � إىل � إنهاء
املعامالت املنفذة بالفعل بوا�سطة ال�شركة و �/أو حامل البطاقة والتي مت قبولها بوا�سطة
البنك قبل �صدور ذلك القرار .كما ال ي� ؤثر ذلك على التزام ال�شركة و �/أو حامل البطاقة
بدفع ال أق�ساط ال�شهرية خلطة الدفع على � أق�ساط يف ما يتعلق بتلك املعامالت.

