شروط وأحكام البطاقات االئتمانية التقليدية
يصدر البنك العربي الوطني (" البنك ") بطاقة العربي االئتمانية التقليدية (" البطاقة ") وفقا ً للشروط و األحكام التالية:
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تعريفات اساسية:
أ – إقرار العميل ("حامل البطاقة") :يقر حامل البطاقة بأن استالم بطاقة العربي االئتمانية ("البطاقة") يعتبر إقراراً منه بقبول شروط وأحكام هذه االتفاقية كما يلتزم بأن يخطر البنك
فوراً بأية تغييرات تتعلق بعنوانه أو أرقام هواتفه أو وظيفته.
ب -فترة السماح :هي فترة الـ 21يوم التالية إلصدار كشف حساب البطاقات االئتمانية التي يمكن خاللها سداد مبلغ رصيد االئتمان المدين دون أن يترتب أي عمولة أو رسوم ربحية.
ج  -تاريخ استحقاق الدفع :هي الفترة التي يمكن خاللها سداد مبلغ رصيد االئتمان المدين دون أن يترتب أي عمولة أو رسوم ربحية ،وتشمل المدة من اصدار كشف الحساب باإلضافة
إلى فترة السماح.
قبول الشروط و األحكام :فور قبول طلب حامل البطاقة وانضمامه إلى حاملي بطاقات العربي ،يعتبر استخدام حامل البطاقة للبطاقة موافقة من حامل البطاقةة للةى الشةروط واألحكةام
المدرجة في استمارة الطلب ،والشروط واألحكام اإلضافية والكاملة التي ترسل مع البطاقة في وقت الحق
في حال لدم رغبة العميل الحصول للى البطاقة يحق له الغاء البطاقة خالل  10ايام من تاريخ استالم البطاقة ما لم يكن حامل البطاقة قد قام بتفعيل البطاقة  ,ولنةدها ال يحةق للبنةك
احتساب أي لموالت او رسوم للى العميل.
تعتبر العالقة بين حامل البطاقة ومصدرها (البنك) وقابل البطاقة (التاجر) لالقة ضمان.
البطاقات اإلضافية  :يمكن لحامل البطاقة بعد موافقة البنك استخراج بطاقات إضافية ألي شخص من الذين يرغبون في السحب مةن ذات الحسةاب ،شةريطة أن يبلةال هةنالء سةن ال امنةة
لشرة من العمر ،ويعتبر حامل البطاقة الرئيسية ملزما ً مباشرة بالوفاء بجميع االلتزامات الناتجة لن استخدام البطاقة األصلية والبطاقات اإلضافية ،وتعتبةر سةجالت وقيةود البنةك بينةة
ملزمة له ،وحي ما ورد لفظ ("البطاقة") يعني البطاقة األصلية و/أو البطاقات اإلضافية معا ً.
مسؤولية حامل البطاقة الرئيسية :يكون حامل البطاقة مسنوالً لن سداد جميع االلتزامات الناتجة لن استخدام البطاقة الرئيسية والبطاقات الفرلية.
الحد االئتماني :يتم تحديد الحد االئتماني للبطاقة وتعديله وفقا ً للسياسة العامة للبنك ،ويلتزم حامل البطاقة بدفع جميع المبالال المطلوبة من هذا الحساب والتي تقةع ضةمن الحةد االئتمةاني
المقرر له أو أية مبالال أخرى مقيدة للى الحساب وتزيد لن الحد االئتماني ،ويحق للبنك تغيير الحد االئتماني للبطاقة شريطة إبالغ العميل قبةل  30يةوم لمةل مةن تنفيةذ ذلةك بالوسةيلة
التي يراها البنك مناسبة  ،كما يحق لحامل البطاقة التقدم بطلب للبنك يطلب فيه الموافقة للى زيادة أو تخفيض حده االئتماني .
الدفعات الشهرية:
أ  -يلتزم حامل البطاقة بتوريد دفعة شهرية في حسابه قبل أو في تاريخ استحقاق الدفع ،وللى أن يكون مبلال الدفعة معادالً أو أكبر من الحد األدنى للدفع الموضة فةي كشةل الحسةاب
والذي يمكن للبنك قبوله .يعتبر اللاير السعودي العملة المعتبرة لألغراض المحاسبية بصرل النظر لن لملة العملية الفعلية .
ب  -يصدر البنك كشل حساب ش هري يتم إرساله لحامل البطاقة للى لنوانه األخير المبين في سجالت البنك ،ويعكس الكشل كافة العمليات المنفذة للى حساب البطاقة خالل الشهر
المعني .يجب للى حامل البطاقة مراجعة البنك خالل  30يوما ً من تةاريخ صةدور كشةل الحسةاب فةي حةال وجةود أخطةاء فةي الكشةل ،وإال جةاز للبنةك التبةار البيانةات المدرجةة فيةه
صحيحة ودقيقة .
جـ  -يقر حامل البطاقة بموافقته للى تسديد مبالال كافة العمليات المنفذة والمبينة في كشل حساب البطاقة االئتمانية مما يترتب للى استخدام رقمه السةري الشخصةي الخةاص بالبطاقةة
بصرل النظر لن إصدار إيصال بالعملية من لدمه.
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في ح الة وفاة حامل البطاقة تصب مديونية البطاقة وأي مبالال مستحقة لليها حاله وواجبة السداد للى الفور ويحق للبنك إجراء المقاصة للى أرصدة حسابات حامل البطاقة لدى البنك
و /أو أي من الشركات التابعة للبنك وذلك لسداد كامل مبلال المديونية ،وفي حال لةدم كفايةة األرصةدة ،يحة ق للبنةك الرجةوع للةى كافةة ور ةة حامةل البطاقةة بكامةل مبلةال المديونيةة أو
بالجزء المتبقي منها ما لم يكن حامل البطاقة مشتركا ً في برنامج حماية الرصيد.
حدود استخدام البطاقة :يلتزم حامل البطاقة بأن ال يستخدمها للحصول للى النقد من أية مصادر أخرى خالل أجهزة الصرل اآللي والبنوك.
الرقم السري لحامل البطاقة:
أ  -يلتزم حامل البطاقة بالمحافظة للى رقمه السري الخاص باستخدامه البطاقةة فةي جميةع األوقةات مةع التزامةه بعةدم إفشةائه أو كتابتةه أو تسةجيله للةى أي وسةيلة ممةا يجعلةه لرضةة
لالستخدام غير المصرح به.
ب  -يتعهد حامل البطاقة بدفع قيمة جميع المعامالت المقيدة في حسابه والناتجة لن استخدام الرقم السري الخاص به سواء صدر لحامل البطاقة إيصال أولم يصدر.
جـ  -يجب للى حامل البطاقة لدم اختيار كلمة سر سهلة أو متعلقة بتواريخ شخصية وأنه من األفضل تغييرها بشكل دوري.
استبدال البطاقة:
أ  -يحق للبنك وفقا ً لتقديره الخاص إلادة إصدار أو استبدال أو تجديد البطاقة.
ب  -يحق للبنك الموافقة أو لدم الموافقة للى إصدار بدل فاقد لحامل البطاقة لند فقدها أو سرقتها وفي حال الموافقةة للةى إصةدار بةدل فاقةد يجةوز للبنةك مطالبةة حامةل البطاقةة بةدفع
رسوم مقابل ذلك وفي حال لدم الموافقة فلحامل البطاقة الحق في استعادة ما بقي له من الرسم السنوي .
جـ  -يحق للبنك ,دون إشعار مسبق ,اقتطاع رسوم استبدال في كل مرة يتم إصدار بطاقة بديلة ،ما لدا أول مرة ،لند سرقة البطاقة أو ضيالها أو تلفها وللبنك مطلق الحق فةي تعةديل
رسوم االستبدال في أي وقت
د  -يحق لحامل البطاقة ان يقبل البطاقة البديلة او ان يرفضها .ويعتبر حامةل البطاقةة موافةق للةى اصةدارها اذا لةم يبةدي التراضةة خةالل  14يةوم لمةل مةن تةاريخ اشةعاره بصةدور
البطاقة البديلة او قيامة بتنشيط البطاقة البديلة
تعديل الشروط واألحكام:
أ  -يحق للبنك تغيير أو تعديل أي شرط من هذه الشروط واألحكةام ويقةوم البنةك بة لالم حامةل البطاقةة بالتعةديالت الجديةدة بالطريقةة التةي يراهةا البنةك مناسةبة وتصةب تلةك التعةديالت
سارية ونافذة بعد  30يوم من تاريخ إشعار حامل البطاقة وبما ال يخل بالحقوق المكتسبة بموجب هذه الشروط واألحكام ,ولندها يصب حامل البطاقة ملزما ً بالتعةديالت ،إال فةي حالةة
قيام حامل البطاقة ب لغاء البطاقة قبل تاريخ سريان مفعول التعديالت.
ب  -يصب الرصيد المستحق للى الحساب وأية مبالال أخرى ناتجة لن استخدام البطاقة األصلية و/أو البطاقات اإلضافية غير المقيةدة للةى الحسةاب بتاريخةه مسةتحقة ،ويجةب دفعهةا
فوراً للبنك لند إنهاء هذه االتفاقية أو إفالس حامل البطاقة أو لند وفاته (إال في حال اشتراكه بخدمة حماية الرصيد) ،ويحق للبنك استيفاء العمولة حسةب األسةعار السةائدة خةالل فتةرة
التسديد الالحقة إلى أن يتم التسديد النهائي .
جـ  -كما قد يقوم البنك بتعديل أي شروط وأحكام مدرجة في هذه االتفاقية بما في ذلك فئات الرسوم ،ويقوم البنك ب شعار حامل البطاقة بالتعديالت الجديدة بالطريقة التي يراهةا مناسةبة
وتصب تلك التعديالت سارية ونافذة بعد  30يوم من تاريخ إشعار حامل البطاقة ،ولندها يصب حامةل البطاقةة ملزمةا ً بالتعةديالت إال فةي حالةة قيةام حامةل البطاقةة ب لغةاء البطاقةة قبةل
تاريخ سريان مفعول التعديالت.
د  -في حال إجراء أي تعديالت  /تغييرات للى شروط وأحكام هذه االتفاقية من قبل البنك ،ولدم موافقة حامل البطاقة للةى تلةك التعةديالت  /التغييةرات ،يجةوز لحامةل البطاقةة إنهةاء
هذه االتفاقية خالل  14يوم من تاريخ استالم إخطار بخصوص ذلك التغيير/التعديل وبعد تسوية جميع االرصدة القائمة في حساب البطاقة.
البيانات الشخصية :يوافق حامل البطاقة للى تزويد ا لبنك بأي معلومات أو بيانات تطلب منه لتأسيس حسابه لدى البنك و/أو لمراجعته و/أو إلدارته ويفوض البنك بأن يحصل للى ما
يلزمه أو يحتاج إليه من معلومات تخص حامل البطاقة أو تخص حسابه المذكور أو أي حساب آخر يكون له لدى البنك من الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية و/أو أن يفص لةن
المعلومات الخاصة بحامل البطاقة وبحسابه المذكور أو أي حساب آخر يكون له لدى البنةك للشةركة السةعودية للمعلومةات االئتمانيةة و/أو ألي جهةة أخةرى توافةق لليهةا منسسةة النقةد
العربي السعودي .يلتزم البنك بتزويد الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية و/أو أي ج هة أخرى توافق لليها منسسة النقد العربي السعودي بالسجل المالي لكل حساب بطاقة ائتمانية.
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تغيير العنوان :يلتزم حامل البطاقة إبالغ البنك بأي وسيلة اتصال مضمونه لند تغيير لنوانه أو بيانات االتصال م ةال رقةم الجةوال ,وتعتبةر المراسةالت الموجهةة إليةه مةن البنةك للةى
لنوانه األخير الم بت بسجالت البنك مستلمة من قبله.
إلغاء البطاقة :يحق لحامل البطاقة أن يقوم في أي وقت بإنهاء عضويته بموجب إشعار خطي للبنك وال يكون ذلك اإلشعار نافذا إال بعد تسلم البنك لجميع البطاقات األساسيية والبطاقيات
الفرعية مقطوعة إلى نصفين وذلك بعد قيام حامل البطاقة بدفع جميع المبيالغ المسيتحقة علييه /عليهيا حينئيذ ،ويكيون مسيووال عين جمييع المطالبيات المتعلقية باسيتددامها .إذا طليب حاميل
البطاقة إلغاء بطاقته وجب عليه أوال تسديد كامل الرصيد المستحق على البطاقة المراد إلغاؤها وان ال يبقيي أي رصييد مسيتحق ومين ثيم ييتم إلغياء البطاقية وإقفيا الحسياب .وعنيد طليب
العميل الحصو على مدالصة نهائية يتم إصدارها بعد  30يوم من تاريخ إشعار العميل باإللغاء بعد سداد المستحقات على البطاقة وتحديث سيجل حاميل البطاقية ليد الشيركة السيعودية
للمعلومات االئتمانية خال  7ايام من تاريخ اغالق حساب البطاقة.
الرصيد المدين :يحتفظ البنك بحق تحويل كامل الرصيد المدين من حساب حامل البطاقة إلى أي من حساباته البنكية ذات الصلة شريطة إبالغ حامل البطاقة بالوسيلة التي يراها البنك
مناسبة ،وذلك في حالة احتفاظ حامل البطاقة بحساب مدين في حساب بطاقته ألك ر من ستين ( )60يوما ً .لدم المحافظة للى سجل منتظم للسةداد يةنعكس سةلبا ً للةى السةجل االئتمةاني
لحامل البطاقة.
الشكاوي :في حال وجود شكوى بخصوص بطاقةة االئتمانيةة ،لحامةل البطاقةة الحةق فةي مخاطبةة البنةك بهةذا الخصةوص للةى الةرقم المجةاني 8001192222أو للةى الفةاكس رقةم
+966112769272الخاص ب دارة معالجة شكاوي العمالء أو بالبريد مباشرة إلى البنك للى العنوان التالي :البنةك العربةي الةوطني – مركةز البطاقةات ،ص ب  56921الريةاض
،11564المملكة العربية السعودية.
التنازل:
أ  -يحتفظ البنك لنفسه بحق رهن أو التصرل في أو حوالة أو التنازل لن بعض أو مجمةل حقوقةه ومنافعة ه والتزاماتةه المترتبةة للةى تسةهيل بطاقةة العربةي االئتمانيةة الممنةوح لحامةل
البطاقة إلى أي جهة أخرى دون موافقة مسبقة من حامل البطاقة .ف ذا قام البنك برهن أو التصةرل فةي أو حوالةة أو التنةازل لةن بعةض أو مجمةل حقوقةه ومنافعةه والتزاماتةه المترتبةة
للى تسهيل بطاقة العربي االئتمانية  ،تبقى حقوق ومنافع والتزامات حامل البطاقة المترتبة للى التسهيل المذكور كما هي تماما ً دون تغيير ،مع استمرار التزاماته بالسةريان لمصةلحة
أي جهة يقوم البنك برهن أو التصرل في أو حوالة أو التنازل لها لن الرصيد القائم لتسهيل بطاقةة العربةي االئتمانيةة الممنةوح لحامةل البطاقةة بموجبةه .ولنةد طلةب العميةل الحصةول
للى مخالصة نهائية يتم إصدارها بعد  30يوم لمل من تاريخ إشعار العميل باإللغاء بعد سداد المستحقات للى البطاقة.
ب  -يقر حامل البطاقة بموافقته للى قيام البنك بتمرير أي معلومات يتم تضمينها في نموذج طلب تسهيل بطاقة العربي االئتمانيةة ،وأي مسةتندات منيةدة أخةرى يةتم تقةديمها الحقةاً ،أو
أي معلومات أو مستندات أخرى تتعلق بسجل وأداء حساب بطاقة العربي االئتمانية ،إلى أي متنازل إليه حقيقة أو احتماالً ،أو إلى أي أطرال أخرى معنية أو متعاقدة .
حقوق تسويق المنتجات األخر  :قد يقوم البنك من وقت آلخر وفقا الختياره بعرض مزايا اختيارية متنوعة ومنتجات مصرفية أخر على حامل البطاقة وفقا لسياسة البنك المرعية فيي
حينه ،ويقر حامل البطاقة بموافقته على تلقي تلك العروض إال إذا صرح للبنك وأخطره خطيا بعدم موافقته على تلقيها .
األجور والرسوم واالستحقاقات المالية:
بالتينوم  350لاير – ذهبي و كالسيك  200لاير
الرسوم السنوية  -للبطاقة األساسية
 99لاير
الرسوم السنوية  -للبطاقة االضافية
 75لاير
رسم السحب النقدي
 35لاير (إذا كانت نتيجة التحقيق ضد العميل)
رسم لملية االلتراض
 35لاير
رسم طلب كشل الحساب
 100لاير
رسم تأخر سداد مستحقات (غرامة التأخير)
 200لاير
رسم إلادة إصدار بطاقة بعد فقدانها
 %5من إجمالي المبلال المستحق أو  100لاير أيهما أك ر
الحد األدنى للتسديد
 %0.49من إجمالي المبلال المستحق
الرسوم لند االشتراك في برنامج حماية الرصيد
م ال ( %2.75لبطاقة كالسيك):
مبلةةال العمليةةة الدوليةةة المسةةتخدمة فةةي نقةةاط البيةةع 1,000 :دوالر أمريكةةي سةةعر الصةةرل:

( 3.775قابلةةة للتغييةةر حسةةب أسةةعار الصةةرل اليةةومي) إجمةةالي قيمةةة العمليةةة الدوليةةة
هامش اضافي للعمليات الدولية
 3,878.81لاير
  ٪2.75لبطاقات كالسيك وذهبي وبالتينوممبلال العملية الدولية المستخدمة في الصرال االلي يضال لليها رسةوم السةحب النقةدي 75

لاير.
 %30من الحد االئتماني المخصص للبطاقة (الحد األللى لعملية السحب الواحةدة  5.000لاير)
مع مراعاة الحد االقصى للسحب الييومي عين طرييق اجهيزة الصيراي االليي حسيب انكمية المكيان
الحد المتاح للسحب النقدي
الموجود فيه جهاز الصراي المستددم.

معدل النسبة السنوية

الحد االئتماني

الرسوم السنوية

نوع البطاقة

 10,000لاير

 350لاير

بالتينوم

% 39.10

 10,000لاير

 200لاير

ذهبي و كالسيك

% 35.00

تكلفة االجل 1

تكلفة االجل 2

تكلفة االجل 3

% 44.14

% 48.46

% 39.86

% 44.04

* تكلفة االجل تعتمد على راتب العميل وتصنيف الشركة الموظف فيها.
 )22تحذيرات ونصائح:
أ  -لدم التقيد وااللتزام بشروط وأحكام البطاقة االئتمانية قد يندي إلى إلغاء البطاقة وإيقال حساب البطاقة  ،ولنةدها تصةب جميةع المبةالال المسةتحقة للةى حامةل البطاقةة
حالة وواجبة السداد للى الفور.
ب  -إذا اخفق حامل البطاقة في االحتفاظ بسجل سداد جيد ،فسيترك ذلك تأ ير سلب ي للى سجله االئتماني وسيتم إدراج اسمه لدى الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية.
جـ  -إن االكتفاء بسداد المبلال األدنى المستحق للى حساب البطاقة يندي إلى إطالة لمر مديونية حامل البطاقة للبنك – م ال :إذا قام حامةل البطاقةة بتنفيةذ لمليةة/لمليات
شراء بمبلال  7,000لاير سعودي ،واختار سداد المبلال األدنى المستحق ( ، )%5وبعد إضافة النسبة الشهرية ( ،)%2.2سيستغرق حامل البطاقة  68شةهراً لسةداد مبلةال
الشراء بالكامل ،كما سيتعين لليه دفع مبلال 4,178.93لاير مقابل تكلفة األجل.

)23

برنامج المكافآت "مكافآت العربي"
أ  -البطاقات االئتمانية السارية الصالحية فقط يمكنها كسب النقاط.
ب  -بطاقات االئتمانية بالتينوم :تحصل للى نقطة واحدة مقابل كل لاير سعودي.
بطاقات االئتمانية ذهبي وكالسيك :تحصل للى  0.75نقطة مقابل كل لاير سعودي.
جـ  -السحب النقدي ومدفوعات سداد عن طريق قنوات العربي االلكترونية ال تتيح الحصو على النقاط.
د  -كسب واستبدال النقاط يكون للبطاقات السارية المفعول فقط.
هـ ّ -
يحق لحامل البطاقة استبدال  20,000نقطة ومضالفاتها.
و  -تنتهي صالحية نقاط المكافآت بعد سنتين من تاريخ اكتسابها.
برنامج قسطها على راحتك للبنك العربي الوطني:
أ  -يتمكن العمالء من الحصو على خيار التقسيط باستددام الحد االئتماني الحالي ولن يتم تقديم أي حد ائتماني إضافي بموجب الددمة.
ب  -يجب على العميل الحرص على تقديم الطلب قبل يومين من موعد االستحقاق على األقل.
جـ  -الحد األدنى للتقسيط هو  1,000لاير لعملية الشراء الواحدة.
د  -في حا وجود أي تعارض بين هذه الشروط واألحكام والبنود وشروط اتفاقية البطاقة االئتمانية السابقة  ،ستكون هذه الشروط واألحكام هي الحجة بقدر ما تنطبق على هذه الددمة.
هـ  -الحد االعلى  /االدنى لمدة التقسيط تبدأ من  3الى  12شهرا مثا  3 :أشهر  6 /أشهر  9/أشهر  12 /شهر
و  -يجب دفع كامل مبالغ خطط األقساط قبل أن يتمكن العميل من تغيير المنتجات.
ز  -ال يوجد حد اعلى لعدد خطط التقسيط لكل حساب بطاقة.
ح  -خيار التقسيط ال يشمل عمليات السحب النقدي.
ط  -سيتم احتساب نسبة ( )%1شهريا الى المبلغ المستحق على العميل لتجار الغير مشاركين.
ي  -في حا اختيار العميل للسداد المباشر  % 100كطريقة تسديد مستحقات بطاقته فسيتم تغيير خطة األقساط إلى جدولة الحد االدنى.
ك  -ال يجوز للعميل إلغاء خطط األقساط في أي وقت خال فترة التقسيط.
 إذا رغب العميل في السداد المبكر فعليه دفع كامل المبلغ المتبقي باإلضافة إلى هامش الربح.م  -يحتفظ البنك العربي الوطني بحق رفض أي طلب لديار التقسيط دون إبداء األسباب و لن يكون البنك العربي الوطني مسووال عن أية مطالبة ناجمة عن الرفض.
ن  -في حا وجود خطة أقساط من قبل التاجر ،فإن التاجر هو وحده ال مسوو عن كافة االلتزامات والمسووليات فيما يتعلق بتوريد السلع  /الددمات أو أي عيب أو ضرر.
س  -لن يكون البنك العربي الوطني مسئوال في حا وجود أي نزاع مع التاجر يتعلق بشراء أو تقديم أي سلع أو خدمات:
يجب على حامل البطاقة حل النزاع مع التاجر مباشرة.
.i
مسوولية حا مل البطاقة والتزامه بالدفع إلى البنك العربي الوطني لن تتأثر بأي نزاع من هذا القبيل.
.ii
ال يعتبر البنك العربي الوطني مسووال عن التحقيق أو حل أي نزاع من هذا القبيل.
.iii
ع  -يحتفظ البنك العربي الوطني بحقه في إلغاء أو تعليق برنامج على راحتك في أي وقت دون أي مسوولية.
ي  -في حا ترقية بطاقة االئتمان ،يتم تحويل جميع العمليات على بطاقة االئتمان القديمة إلى بطاقة االئتمان جديدة بما في ذلك خطة الدفع باألقساط.
ص  -يحتفظ البنك العربي الوطني بحقه في تعديل أو تغيير هذه الشروط واألحكام من وقت آلخر دون إشعار مسبق.
ق  -تق رأ هذه الشروط واألحكام وتفسر باإلضافة إلى الشروط المبينة في نموذج أحكام وشروط بطاقات االئتمان عن طرييق البنيك العربيي اليوطني ،وأيية شيروط أخير يفرضيها البنيك
العربي الوطني من وقت آلخر لتسهيالت بطاقات االئتمان.
إ بات وتسجيل العمليات :يحتفظ البنك وفقا ً لتقديره المط لق بعدم االستجابة ألية تعليمات صادرة من حامةل البطاقةة لةن طريةق الهةاتل أو جهةاز الصةرل اإللكترونةي إال بعةد اسةتالمه
اللتماد خطي مسبق أو الحق لتلك العمليات ،يحق للبنك تسجيل التعليمات الصادرة لن طريق الهاتل ،كمةا يقةوم بتصةوير التعليمةات الصةادرة لةن جهةاز الصةرل اإللكترونةي للةى
الميكروفيلم ،وما ينتج لن التسجيل أو التصوير يكون بينة قاطعة الداللة للى العمليات التي أجراها حامل البطاقة.
اإلشعارات :يحق للبنك أن يصدر إرشادات وبيانةات تتعلةق بهةذه االتفاقيةة فةي كتيةب مسةتقل ،يكةون خاضةعا ً للتغييةر فةي أي وقةت دون إشةعار مسةبق ،كمةا يحةق للبنةك تضةمين الكتيةب
منتجات بنكية أخرى في المستقبل ،ويتم إشعار حامل البطاقة بها وتكون ملزمة له ،كما يحق للبنك بجانب الرمز السري أن يقوم ب ضافة إجراءات أخرى للتعريل.
جهة االختصاص :تخضع هذه االتفاقية ألحكام أنظمة المملكة العربية السعودية ،وينعقد االختصاص للجنة المنا زلات المصرفية للنظر في أي نزاع ينشأ بين طرفي هذه االتفاقية.
سوء االستخدام :يمنةع منعةا ً باتةا ً اسةتخدام البطاقةة ألي أغةراض غيةر مشةرولة ،بمةا فةي ذلةك شةراء أي سةلع أو خةدمات محظةورة بموجةب األنظمةة المعمةول بهةا فةي المملكةة العربيةة
السعودية.
حق االنسحاب :يحتفظ حامل البطاقة بحق إلغاء البطاقةة االئتمانيةة بواسةطة االتصةال بةرقم البنةك الهةاتفي المجةاني  920005555متبولةا ً بطلةب خطةي خةالل لشةرة أيةام مةن تةاريخ
اصدار البطاقة ،دون دفع أي رسوم إلغاء.
تجاوز الحد االئتماني:
أ  -يمكن للبنك وحسب تقديره فقط ،أن يسم لحامل البطاقة بتجاوز الحد االئتماني المعين استناداً لسياسة البنك فةي حةاالت اسةت نائية شةريطة الحصةول للةى طلةب مكتةوب مةن حامةل
البطاقة.
ب  -مع ذلك ،يجب للى حامل البطاقة تسديد الرصيد المستحق ليبقى ضمن الحد االئتماني المعين قبل تاريخ استحقاق الدفعة القادمة.
خيار الدفعة الشهرية :يحتفظ البنك بحقه وبنا ء للى تقديره ،أن يغيّر خيار الدفعة الشهرية لحامل البطاقة ،من دفع كامل المبلال إلى دفع الحد األدنى المستحق وبالعكس ،أو دفع أي مبلال
محدد آخر ،حسبما يراه مناسبا ُ دون إشعار حامل البطاقة مسبقاً .يلتزم حامل البطاقة بتسديد قسط شهري أدنى .في حال كان إصدار البطاقة بضمان الراتب الشهري لحامل البطاقة فال
يحق للبنك استقطاع ما تزيد نسبته للى  %33.33من راتب حامل البطاقة أو  %25من راتب المتقالد.

)32
)33
)34
)35

يقر حامل البطاقة بأنه قد اطلع للى هذه الشروط واألحكام وفهم االلتزامات المترتبة بموجبها ووافق لليها.
يتعهد حامل البطاقة بعدم استخدام أو المسالدة في االستخدام البطاقة أو البطاقات بشكل مباشر أو غير مباشر في أي مجال من مجاالت غسل االموال وتمويل االرهاب.
في حالة االختالل بين النص العربي والنص اإلنجليزي لهذه الشروط واألحكام يسود النص العربي.
المحافظة للى البطاقة:
أ  -يلتزم حامل البطا قة بأن يحفظ البطاقة والرقم السري في مكان آمن ،وفي حال ضياع أو سرقة البطاقة أو استخدامها بشكل غير نظةامي  ...الةخ ،يقةوم حامةل البطاقةة فةوراً ب خطةار
البنك بالواقعة من خةالل االتصةال للةى الهةاتل المجةاني ( 8001244040مةن داخةل المملكةة) أو ( 00966920005555لبةر الجةوال أو دوليةاً) ،أو إخطةار أي مركةز بطاقةات
فيزا/ماستر كارد التابع ألي بنك أجنبي ،للى أن يتبع ذلك تأكيد خطي بالفاكس للى الرقم  0114601733أو بتسليم اإلخطةار باليةد إلةى مركةز البطاقةات ،كمةا يلتةزم بعةدم كشةل أو
إفشاء رقم بطاقته السري
ب  -ال يكون البنك مسنوالً لن المعامالت وال قيود والمصاريل األخرى الناتجة لن استخدام البطاقة خالل الفترة الواقعة بين تاريخ الفقدان أو السرقة أو االستخدام الغيةر مصةرح بةه
أو خالفه و تاريخ استالم البنك من حامل البطاقة بالغا ً مو قا ً لن الفقدان أو السرقة أو االستخدام الغير مصرح به أو خالفه.
جـ  -في حال ضياع/سرقة البطاقة واستخدامها بشكل غير نظامي وال مصرح به ،ف ن مسنولية حامل البطاقة القصوى قبل قيامه بالتبليال لةن واقعةة السةرقة أو الضةياع للبنةك العربةي
الوطني ستكون في حدود الحد االئتماني المتوفر بحساب البطاقة أو قيمة العمليات غير المصرح بها التي تم تنفيذها للى حساب البطاقة ،أيهما أقل.
حق االسترداد (بعد انتهاء العقد) :يحتفظ البنك بحق خصم قيمة جميع قيود العمليةات التةي تةتم بموجةب البطاقةة باإلضةافة الةى مصةاريل االشةتراك وأيةة مصةاريل أخةرى مةن حسةاب
حامل البطاقة ،ويشمل ذلك رسوم التمويل وأية خسائر تنجم لن استخدام البطاقة مهما بلغت حتى بعد انتهاء هذه االتفاقية
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 )37احتساب العموالت :تضال العمولة للى الحساب للى أساس يومي للرصيد المستحق غير المسدد بعد تاريخ استحقاق الدفع ،وال يتم احتساب لمولة للى الحساب إذا تم سةداده كةامالً
في تاريخ استحقاق الدفع أو قبله ،وال يحق للبنك تعديل العمولة دون إخطار حامل البطاقة في حال تأخره لن سداد المستحق أو تجاوزه الحد االئتماني المقرر له.
 )38يعتمد سعر الصرل المعتمد لدى البنك في تاريخ تنفيذ العملية (وهو تاريخ الصرل) للصرل بين لملة العملية ولملة حساب البطاقة ويدضع للرسوم.
 )39العمليات المختلل لليها:
أ  -ال يعفى حامل البطاقة من التزامه بدفع قيمة الحركة المقيدة للى حسابه سواء كان موقعا ً للى اإليصال الخاص به أو غير موقع .
ب  -إذا نشأ نزاع بخصوص قيد حركة للى حساب حامل البطاقة فيمكن لحامل البطاقة طلب نسةخة مةن إيصةال قيةد الحركةة ،وذلةك بعةد دفعةه رسةما ً خاصةا ً هةو رسةم الحصةول للةى
نسخ ة من اإليصال ،وفي حال بوت لدم صحة القيد للى الحساب يقوم البنك بقيد القيمة المقيدة خطأ ولكسها لحسةاب حامةل البطاقةة ،باإلضةافة إلةى إلةادة مبلةال رسةم الحصةول للةى
نسخة من اإليصال.
 )41الخدمات اإللكترونية:
أ  -يوافةق حامةةل البطاقةة – إذا رغةةب فةةي ذلةك – للةةى اختيةةار رقةم سةةري للحصة ول للةى خةةدمات البنةةك لبةر الهةةاتل وأجهةةزة الصةرل اإللكترونةةي الخاصةةة بالبنةك العربةةي الةةوطني
("الخدمات") حيث يحل الرمز السري محل التوقيع ،وتكون التعليمات الصادرة بموجب الرمز نافةذة وملزمةة ،كمةا يوافةق حامةل البطاقةة للةى لةدم إفشةاء الرمةز السةري للغيةر ،وأنةه
المسنول الوحيد مس نولية تامة ومباشرة لن كافة العمليات التي تتم باستخدام الرقم السري ،حتى ولو صدرت من شخص آخر ،وفةي حةال إذا مةا أصةب الرمةز السةري معروفةا ً يلتةزم
حامل البطاقة ب خطار البنك فوراً لتغيير الرمز
ب  -يحق للبنك في أي وقت فرض رسوم/أتعاب حسبما يراها مناسةبة فيمةا يتعلةق بخةدمات الهةاتل المصةرفي والصةرال اآللةي وذلةك خةالل  30يةوم لمةل مةن تةاريخ إشةعار حامةل
البطاقة ولدم تلقي التراض مكتوب خالل الفترة المحددة في اإلشعار ،وبهذا يكةون البنةك مفوضةا ً بالقيةام مباشةرة ودون الرجةوع لحامةل البطاقةة بخصةم مبةالال تلةك الرسةوم  /األتعةاب
حسبما تم توضيحها في كشول الحسابات الشهرية وذلك من أي حساب لحامل البطاقة لدى البنك .
 )41التفويضات العامة :يوافق حامل البطاقة للى أن البنك لن يكون مسنوالً لن أية خسائر أو مصاريل مباشرة أو غير مباشرة بسبب تنفيذ أو لدم تنفيذ التعليمات لن طريةق الهةاتل أو
جهاز الصرل اإللكتروني أو بسبب لد م تمكن حامل البطاقة من الحصول للى الخدمات ألي سبب كان داخل المملكة أو خارج المملكة.
 )42حقوق االسترداد :يوافق حامل البطاقة للى حق البنك في أي وقت يشاء ودون سابق إشعار ،أن يقوم مباشرة بخصةم أي مبةالال مسةتحقة لليةه مةن أي حسةاب لةه لةدى البنةك بأيةة لملةة
كانت.
 )43الحسابات غير المتحركة التي لم ينفذ لليها العمالء حركة سحب أو إيداع فعليه سيتم تحويلها إلى راكدة وفقا ً لما يلي-:
أ  -تعتبر المبالال الدائنة أو العالقة أو التعامل للبطاقات االئتمانية نشطا ( )activeإذا لم يمضي للي أخر لمليه ماليه (سحب أو إيداع – حسب طبيعة العالقة) نفذها العميل أو وكيلةه
المفوض للي الحساب مدة أربع ولشرون شهرا ميالديا بدأ من تاريخ أخر لملية أجراها العميل.
ب  -تعتبر المبالال الدائنة أو العالقة أو التعامل راكدا ( ) Dormantإذا أكمل مدة أربع ولشرون شهرا ميالديا من تاريخ أخر لمليه ماليه أجراهةا العميةل أو وكيلةه المفةوض (سةحب
أو إيداع – حسب طبيعة العالقة) مسجلة أو مراسله خطيه مو وقة ومو قة بشأن العمليات.
ج -تعتبر المبالال الدائنة أو العالقةة أو التعامةل للبطاقةات االئتمانيةة غيةر مطالةب بةه ( )Unclaimedإذا أكمةل مةدة خمةس سةنوات ميالديةة (سةتون شةهراً) (تشةمل مرحلةة الحسةابات
الراكدة) ول م ينفذ العميل نفسه او وكيله المفوض أي لمليه مالية (سحب او ايداع –حسب طبيعة العالقة) مسجلة او مراسةله خطيةة مو وقةة ومو قةة  ،ولةم يةتمكن البنةك مةن االسةتدالل
للي العميل واستنفد جميع وسائل االتصال به .
د -تعتبر المبالال الدائنة أو العالقة أو التعامل للبطاقات االئتمانية متروكا ً وصاحبه منقطعا ً لن البنك إذا أكمل مدة لشر سنوات ميالدية غير مطالب بها (أي مجموع خمسة لشةر سةنة
ميالدية من تاريخ آخر لملية مالية).
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