شروط وأحكام البطاقة االئتمانية بالتينوم التقليدية بالجنيه االسترليني
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
البطاقة على الشروط واألحكام المدرجة في استمارة الطلب ،والشروط واألحكام اإلضافية والكاملة التي ترسل مع البطاقة في وقت الحق.
في حال عدم رغبة العميل الحصول على البطاقة يحق لهه الغهاا البطاقهة خهالل  10ايهام مهن تهاريا اسهتالم البطاقهة مها لهم يكهن حامهل البطاقهة قهد قهام بتفعيهل
البطاقة  ,وعندها ال يحق للبنك احتساب أي عموالت او رسوم على العميل.
تعتبر العالقة بين حامل البطاقة ومصدرها (البنك) وقابل البطاقة (التاجر) عالقة ضمان.
البطاقات اإلضافية :يمكن لحامل البطاقة بعد موافقة البنك استخراج بطاقات إضافية ألي شخص من الذين يرغبون في السحب من ذات الحساب ،شريطة أن
يبلغ هؤالا سهن الاامنهة عشهرة مهن العمهر ،ويعتبهر حامهل البطاقهة الرئيسهية ملزمها ً مباشهرة بالوفهاا بجميهع االلتزامهات الناتجهة عهن اسهتخدام البطاقهة األصهلية
والبطاقات اإلضافية ،وتعتبر سجالت وقيود البنك بينة ملزمة له ،وحياما ورد لفظ ("البطاقة") يعني البطاقة األصلية و/أو البطاقات اإلضافية معا ً.
مسؤولية حامل البطاقة الرئيسية :يكون حامل البطاقة مسؤوالً عن سداد جميع االلتزامات الناتجة عن استخدام البطاقة الرئيسية والبطاقات الفرعية.
الحد االئتماني :يتم تحديد الحد االئتماني للبطاقة وتعديله وفقا ً للسياسة العامة للبنك ،ويلتزم حامل البطاقة بدفع جميع المبالغ المطلوبة من هذا الحسهاب والتهي
تقع ضمن الحد االئتماني المقرر له أو أية مبالغ أخرى مقيدة على الحساب وتزيد عن الحد االئتماني ،ويحق للبنك تغيير الحد االئتماني للبطاقة شريطة إبالغ
العميل قبل  30يوم عمل من تنفيذ ذلك بالوسيلة التهي يراهها البنهك مناسهبة  ،كمها يحهق لحامهل البطاقهة التقهدم بطلهب للبنهك يطلهب فيهه الموافقهة علهى زيهادة أو
تخفيض حده االئتماني.
الدفعات الشهرية:
أ  -يلتزم حامل البطاقة بتوريد دفعة شهرية في حسابه قبل أو في تاريا استحقاق الدفع ،وعلهى أن يكهون مبلهغ الدفعهة معهادالً أو أكبهر مهن الحهد األدنهى للهدفع
الموضح في كشف الحساب والذي يمكن للبنك قبوله .يعتبر اللاير السعودي العملة المعتبرة لألغراض المحاسبية بصرف النظر عن عملة العملية الفعلية .
ب  -يصدر البنك كشف حساب شهري يتم إرساله لحامل البطاقة على عنوانه األخير المبين في سجالت البنك ،ويعكه الكشهف كافهة العمليهات المنفهذة علهى
حساب البطاقة خالل الشهر المعني .يجب على حامل البطاقة مراجعة البنهك خهالل  30يومها ً مهن تهاريا صهدور كشهف الحسهاب فهي حهال وجهود أخطهاا فهي
الكشف ،وإال جاز للبنك اعتبار البيانات المدرجة فيه صحيحة ودقيقة .
جـ  -يقر حامل البطاقة بموافقته على تسديد مبالغ كافة العمليات المنفذة والمبينة في كشف حساب البطاقهة االئتمانيهة ممها يترتهب علهى اسهتخدام رقمهه السهري
الشخصي الخاص بالبطاقة بصرف النظر عن إصدار إيصال بالعملية من عدمه.
في حالة وفاة حامهل البطاقهة تصهبح مد يونيهة البطاقهة وأي مبهالغ مسهتحقة عليهها حالهه وواجبهة السهداد علهى الفهور ويحهق للبنهك إجهراا المقاصهة علهى أرصهدة
حسابات حامل البطاقة لدى البنك و /أو أي من الشركات التابعة للبنك وذلك لسداد كامل مبلغ المديونية ،وفي حال عدم كفاية األرصدة ،يحق للبنهك الرجهو
على كافة وراة حامل البطاقة بكامل مبلغ المديونية أو بالجزا المتبقي منها ما لم يكن حامل البطاقة مشتركا ً في برنامج حماية الرصيد.
حدود استخدام البطاقة :يلتزم حامل البطاقة بأن ال يستخدمها للحصول على النقد من أية مصادر أخرى خالف أجهزة الصرف اآللي والبنوك.
الرقم السري لحامل البطاقة:
أ  -يلتزم حامل البطاقة بالمحافظة على رقمه السهري الخهاص باسهتخدامه البطاقهة فهي جميهع األوقهات مهع التزامهه بعهدم إفشهائه أو كتابتهه أو تسهجيله علهى أي
وسيلة مما يجعله عرضة لالستخدام غير المصرح به.
ب  -يتعهد حامل البطاقة بدفع قيمة جميع المعام الت المقيدة في حسابه والناتجة عن استخدام الرقم السري الخاص به سواا صدر لحامل البطاقة إيصال أولم
يصدر.
جـ  -يجب على حامل البطاقة عدم اختيار كلمة سر سهلة أو متعلقة بتواريا شخصية وأنه من األفضل تغييرها بشكل دوري.
استبدال البطاقة:
أ  -يحق للبنك وفقا ً لتقديره الخاص إعادة إصدار أو استبدال أو تجديد البطاقة.
ب  -يحق للبنك الموافقة أو عدم الموافقة على إصدار بدل فاقد لحامل البطاقهة عنهد فقهدها أو سهرقتها وفهي حهال الموافقهة علهى إصهدار بهدل فاقهد يجهوز للبنهك
مطالبة حامل البطاقة بدفع رسوم مقابل ذلك وفي حال عدم الموافقة فلحامل البطاقة الحق في استعادة ما بقي له من الرسم السنوي .
جـ  -يحق للبنك ,دون إشعار مسبق ,اقتطا رسوم استبدال في كل مرة يهتم إصهدار بطاقهة بديلهة ،مها عهدا أول مهرة ،عنهد سهرقة البطاقهة أو ضهياعها أو تلفهها
وللبنك مطلق الحق في تعديل رسوم االستبدال في أي وقت
د  -يحق لحامل البطاقة ان يقبل البطاقة البديلة او ان يرفضها .ويعتبر حامل البطاقة موافق على اصدارها اذا لم يبدي اعتراضه خالل  14يوم عمل من تاريخ
اشعاره بصدور البطاقة البديلة او قيامة بتنشيط البطاقة البديلة.
تعديل الشروط واألحكام:
أ  -يحق للبنك تغيير أو تعديل أي شرط من هذه الشروط واألحكام ويقوم البنك بإعالم حامل البطاقة بالتعهديالت الجديهدة بالطريقهة التهي يراهها البنهك مناسهبة
وتصبح تلك التعديالت سارية ونافذة بعد  30يوم من تاريا إشهعار حامهل البطاقهة وبمها ال يخهل بهالحقوق المكتسهبة بموجهب ههذه الشهروط واألحكهام ,وعنهدها
يصبح حامل البطاقة ملزما ً بالتعديالت ،إال في حالة قيام حامل البطاقة بإلغاا البطاقة قبل تاريا سريان مفعول التعديالت.
ب  -يصبح الرصيد المستحق على الحساب وأية مبالغ أخرى ناتجة عن استخدام البطاقة األصلية و/أو البطاقات اإلضافية غير المقيدة على الحساب بتاريخه
مستحقة ،ويجب دفعها فوراً للبنك عند إنهاا هذه االتفاقية أو إفال حامل البطاقة أو عند وفاته (إال فهي حهال اشهتراكه بخدمهة حمايهة الرصهيد) ،ويحهق للبنهك
استيفاا العمولة حسب األسعار السائدة خالل فترة 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 ،ويقهوم البنهك بإشهعار حامهل البطاقهة بالتعهديالت الجديهدة
بالطريقة التي يراها مناسبة وتصبح تلك التعديالت سهارية ونافهذة بعهد  30يهوم عمهل مهن تهاريا إشهعار حامهل البطاقهة ،وعنهدها يصهبح حامهل البطاقهة ملزمها ً
بالتعديالت إال في حالة قيام حامل البطاقة بإلغاا البطاقة قبل تاريا سريان مفعول التعديالت.
د  -في حال إجراء أي تعديالت/تغييرات على شروط وأحكام هذه االتفاقية من قبل البنك ،وعددم موافقدة حامدل البطاقدة علدى تلدك التعدديالت/التغييرات ،يجدو
لحامل البطاقة إنهاء هذه االتفاقية خالل  14يوم من تاريخ استالم إخطار بخصوص ذلك التغيير/التعديل وبعد تسوية جميع االرصدة القائمة في حساب البطاقة.
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البيانات الشخصية  :يوافق حامل البطاقة على تزويد البنك بأي معلومات أو بيانات تطلب منه لتأسي حسابه لدى البنك و/أو لمراجعته و/أو إلدارته ويفوض
البنك بأن يحصل على مها يلزمهه أو يحتهاج إليهه مهن معلومهات تخهص حامهل البطاقهة أو تخهص حسهابه المهذكور أو أي حسهاب دخهر يكهون لهه لهدى البنهك مهن
الشركة السهعودية للمعلومهات االئتمانيهة و/أو أن يفصهح عهن المعلومهات الخاصهة بحامهل البطاقهة وبحسهابه المهذكور أو أي حسهاب دخهر يكهون لهه لهدى البنهك
للشركة السعودية للمعلومات االئتمانية و/أو ألي جهة أخرى توافق عليها مؤسسة النقد العربهي السهعودي .يلتهزم البنهك بتزويهد الشهركة السهعودية للمعلومهات
االئتمانية و/أو أي جهة أخرى توافق عليها مؤسسة النقد العربي السعودي بالسجل المالي لكل حساب بطاقة ائتمانية.
تغيير العنوان  :يلتزم حامل البطاقة إبهالغ البنهك بهأي وسهيلة اتصهال مضهمونه عنهد تغييهر عنوانهه أو بيانهات االتصهال ماهال رقهم الجهوال ,وتعتبهر المراسهالت
الموجهة إليه من البنك على عنوانه األخير المابت بسجالت البنك مستلمة من قبله.
إلغاا البطاقة :يحق لحامل البطاقة أن يقوم في أي وقت بإنهاء عضدويته بموجدب إشدعار خطدي للبندك وال يكدون ذلدك اإلشدعار نافدذا إال بعدد تسدلم البندك لجميدع
البطاقات األساسية والبطاقات الفرعية مقطوعة إلى نصفين وذلك بعد قيام حامل البطاقة بدفع جميع المبالغ المستحقة عليده /عليهدا حينئدذ ،ويكدون مسدووال عدن
جميع المطالبات المتعلقة باستخدامها .إذا طلب حامل البطاقة إلغاء بطاقته وجب عليه أوال تسديد كامدل الرصديد المسدتحق علدى البطاقدة المدراد إلغاؤهدا وان ال
يبقي أي رصيد مستحق ومن ثم يتم إلغاء البطاقة وإقفال الحساب .وعند طلب العميل الحصول على مخالصة نهائية يتم إصدارها بعد  31يوم من تاريخ إشعار
العميل باإللغاء بعد سداد المستحقات على البطاقة وتحددي سدجل حامدل البطاقدة لدد الشدركة السدعودية للمعلومدات االئتمانيدة خدالل  7ايدام مدن تداريخ اغدال
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 بحسهاب مهدين فهي حسهاب بطاقتهه ألكاهر مهن سهتين ( )60يومهاً .عهدم المحافظهة علهى
سجل منتظم للسداد ينعك سلبا ً على السجل االئتماني لحامل البطاقة.
الشكاوي  :في حال وجود شكوى بخصوص بطاقة االئتمانية ،لحامل البطاقة الحق في مخاطبة البنك بهذا الخصوص علهى الهرقم المجهاني 8001192222
أو على الفاك رقم  00966112769272الخاص بإدارة معالجة شكاوي العمالا أو بالبريد مباشرة إلى البنك على العنوان التالي :البنك العربي الوطني
– مركز البطاقات ،ص ب  56921الرياض ،11564المملكة العربية السعودية.
التنازل:
أ  -يحتفظ البنك لنفسه بحق رهن أو التصرف في أو حوالة أو التنازل عهن بعهض أو مجمهل حقوقهه ومنافعهه والتزاماتهه المترتبهة علهى تسههيل بطاقهة العربهي
االئتمانية الممنوح لحامل ال بطاقة إلى أي جهة أخرى دون موافقة مسبقة من حامهل البطاقهة .فهإذا قهام البنهك بهرهن أو التصهرف فهي أو حوالهة أو التنهازل عهن
بعض أو مجمل حقوقه ومنافعه والتزاماته المترتبة على تسهيل بطاقة العربي االئتمانية  ،تبقى حقوق ومنافع والتزامات حامل البطاقة المترتبة على التسهيل
المذكور كما هي تماما ً دون تغيير ،مع استمرار التزاماته بالسريان لمصلحة أي جهة يقوم البنك برهن أو التصرف في أو حوالة أو التنازل لها عهن الرصهيد
القائم لتسهيل بطاقة العربي االئتمانية الممنوح لحامل البطاقة بموجبه .وعند طلب العميل الحصول على مخالصة نهائية يتم إصدارها بعد  30يهوم عمهل مهن
تاريا إشعار العميل باإللغاا بعد سداد المستحقات على البطاقة.
ب  -يقر حامل البطاقة بموافقته على قيام البنك بتمريهر أي معلومهات يهتم تضهمينها فهي نمهوذج طلهب تسههيل بطاقهة العربهي االئتمانيهة ،وأي مسهتندات مؤيهدة
أخرى يتم تقديمها الحقاً ،أو أي معلومات أو مستندات أخرى تتعلق بسجل وأداا حساب بطاقة العربي االئتمانيهة ،إلهى أي متنهازل إليهه حقيقهة أو احتمهاالً ،أو
إلى أي أطراف أخرى معنية أو متعاقدة.
حقوق تسويق المنتجات األخرى :قد يقوم البنك من وقت آلخر وفقا الختيداره بعدرم ميايدا اختياريدة متنوعدة ومنتجدات مصدرفية أخدر علدى حامدل البطاقدة
وفقا لسياسة البنك المرعية في حينه ،ويقر حامل البطاقة بموافقته على تلقي تلك العروم إال إذا صرح للبنك وأخطره خطيا بعدم موافقته على تلقيها.
األجور والرسوم واالستحقاقات المالية:
 150جنيه استرليني
الرسوم السنوية  -للبطاقة األساسية
 50جنيه استرليني
الرسوم السنوية  -للبطاقة االضافية
 5جنيه إسترليني أو ( )%1.5من المبلغ النقدي المسحوب (أيهما أعلى)
رسم السحب النقدي
 5جنيه استرليني
رسم عملية االعتراض
 5جنيه استرليني
رسم طلب كشف الحساب
 15جنيه استرليني
رسم تأخر سداد مستحقات (غرامة التأخير)
 30جنيه استرليني
رسم إعادة إصدار بطاقة بعد فقدانها
 %5من إجمالي المبلغ المستحق أو  30جنيه استرليني أيهما أكار
الحد األدنى للتسديد
 %0.49من إجمالي المبلغ المستحق
الرسوم عند االشتراك في برنامج حماية الرصيد
ماال :بطاقات بالتينوم مبلغ العملية الدولية المستخدمة في نفاط البيع 1,000 :دوالر
أمريكي سعر الصرف( 0.64239 :قابلة للتغيير حسب أسعار الصرف اليومي)
هامش اضافي للعمليات الدولية
إجمالي قيمة العملية الدولية  660.05جنية استرليني
  ٪ 2.75لبطاقات بالتينومبطاقات بالتينوم مبلغ العملية الدولية المستخدمة في الصراف االلي يضاف عليها
رسوم السحب النقدي  5جنية استرليني أو  %1.5أيهما أعلى.
 %30من الحد االئتماني المخصص للبطاقة مع مراعاة الحد االقصى للسحب
اليومي عن طريق اجهية الصراف االلي حسب انظمة المكان الموجود فيه جها
الحد المتاح للسحب النقدي
الصراف المستخدم.

الحد االئتماني

الرسوم السنوية

نوع البطاقة

 10,000جنية استرليني

 150جنية استرليني

بالتينوم

* تكلفة االجل تعتمد على راتب العميل وتصنيف الشركة الموظف فيها.
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معدل النسبة النسوية
تكلفة االجل1

تكلفة االجل 2

تكلفة االجل 3

% 33.68

% 38.49

% 42.61

 )22تحذيرات ونصائح:
أ  -عدم التقيد وااللتيام بشروط وأحكام البطاقة االئتمانية قد يودي إلى إلغاء البطاقة وإيقاف حساب البطاقة  ،وعندها تصبح جميع المبالغ المستحقة على
حامل البطاقة حالة وواجبة السداد على الفور.
ب  -إذا اخفق حامل البطاقة في االحتفاظ بسجل سداد جيد ،فسيترك ذلك تأاير سلبي على سهجله االئتمهاني وسهيتم إدراج اسهمه لهدى الشهركة السهعودية
للمعلومات االئتمانية.
جـ  -إن االكتفاا بسداد المبلغ األدنى المستحق على حساب البطاقة يؤدي إلى إطالة عمر مديونيهة حامهل البطاقهة للبنهك – ماهال :إذا قهام حامهل البطاقهة
بتنفيذ عمليهة/عمليات شهراا بمبلهغ  7,000جنيهة اسهترليني ،واختهار سهداد المبلهغ األدنهى المسهتحق ( ، )%5وبعهد إضهافة النسهبة الشههرية (،)%2.2
سيستغرق حامل البطاقة  68شهراً لسداد مبلغ الشراا بالكامل ،كما سيتعين عليه دفع مبلغ  4,178.93جنية استرليني مقابل تكلفة األجل.
)23

)24

)25

)26

)27
)28
)29
)31

برنامج المكافآت "مكافآت العربي"
أ  -البطاقات االئتمانية السارية الصالحية فقط يمكنها كسب النقاط.
ب  -بطاقات االئتمانية بالتينوم :تحصل على  6نقاط مقابل كل جنيه استرليني.
جـ  -السحب النقدي ومدفوعات سداد عن طريق قنوات العربي االلكترونية ال تتيح الحصول على النقاط.
د  -كسب واستبدال النقاط يكون للبطاقات السارية المفعول فقط.
هـ ّ -
يحق لحامل البطاقة استبدال  20,000نقطة ومضاعفاتها.
و  -تنتهي صالحية نقاط المكافآت بعد سنتين من تاريا اكتسابها.
برنامج قسطها على راحتك للبنك العربي الوطني:
أ  -يتمكن العمالء من الحصول على خيار التقسيط باستخدام الحد االئتماني الحالي ولن يتم تقديم أي حد ائتماني إضافي بموجب الخدمة.
ب  -يجب على العميل الحرص على تقديم الطلب قبل يومين من موعد االستحقا على األقل.
جـ  -الحد األدنى للتقسيط هو  1,111لاير لعملية الشراء الواحدة.
د  -في حال وجود أي تعارم بين هذه الشروط واألحكام والبنود وشروط اتفاقية البطاقة االئتمانية السابقة  ،ستكون هذه الشروط واألحكام هي الحجة بقدر ما
تنطبق على هذه الخدمة.
هـ  -الحد االعلى  /االدنى لمدة التقسيط تبدأ من  3الى  12شهرا مثال  3 :أشهر  6 /أشهر  9/أشهر  12 /شهر
و  -يجب دفع كامل مبالغ خطط األقساط قبل أن يتمكن العميل من تغيير المنتجات.
 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 حال اختيار العميل للسداد المباشر  % 111كطريقة تسديد مستحقات بطاقته فسيتم تغيير خطة األقساط إلى جدولة الحد االدنى.
ك  -ال يجو للعميل إلغاء خطط األقساط في أي وقت خالل فترة التقسيط.
ل  -إذا رغب العميل في السداد المبكر فعليه دفع كامل المبلغ المتبقي باإلضافة إلى هامش الربح.
م  -يحتفظ البنك العربي الوطني بحق رفض أي طلب لخيار التقسيط دون إبداء األسباب و لن يكون البنك العربي الوطني مسووال عدن أيدة مطالبدة ناجمدة عدن
الرفض.
ن  -في حال وجود خطة أقساط من قبل التاجر ،فإن التاجر هو وحده المسوول عن كافة اال لتيامات والمسدووليات فيمدا يتعلدق بتوريدد السدلع  /الخددمات أو أي
عيب أو ضرر.
س  -لن يكون البنك العربي الوطني مسئوال في حال وجود أي نياع مع التاجر يتعلق بشراء أو تقديم أي سلع أو خدمات:
يجب على حامل البطاقة حل النياع مع التاجر مباشرة.
.I
مسوولية حامل البطاقة والتي امه بالدفع إلى البنك العربي الوطني لن تتأثر بأي نياع من هذا القبيل.
.II
ال يعتبر البنك العربي الوطني مسووال عن التحقيق أو حل أي نياع من هذا القبيل.
.III
ع  -يحتفظ البنك العربي الوطني بحقه في إلغاء أو تعليق برنامج على راحتك في أي وقت دون أي مسوولية.
ف  -في حال ترق ية 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.
 تقرأ هذه الشروط واألحكام وتفسدر باإلضدافة إلدى الشدروط المبيندة فدي نمدوذج أحكدام وشدروط بطاقدات االئتمدان عدن طريدق البندك العربدي الدوطني ،وأيدةشروط أخر يفرضها البنك العربي الوطني من وقت آلخر لتسهيالت بطاقات االئتمان.
إثبات وتسجيل العمليات :يحتفظ البنك وفقا ً لتقديره المطلهق بعهدم االسهتجابة أليهة تعليمهات صهادرة مهن حامهل البطاقهة عهن طريهق الههاتف أو جههاز الصهرف
اإللكتروني إال بعد استالمه العتمهاد خطهي مسهبق أو الحهق لتلهك العمليهات ،يحهق للبنهك تسهجيل التعليمهات الصهادرة عهن طريهق الههاتف ،كمها يقهوم بتصهوير
التعليمات الصادرة عن جهاز الصرف اإللكتروني على الميكروفيلم ،وما ينتج عن التسجيل أو التصوير يكون بينة قاطعة الداللة على العمليات التهي أجراهها
حامل البطاقة.
اإلشعارات :يحق للبنك أن يصدر إرشادات وبيانات تتعلق بهذه االتفاقية في كتيب مستقل ،يكون خاضهعا ً للتغييهر فهي أي وقهت دون إشهعار مسهبق ،كمها يحهق
للبنك تضمين الكتيب منتجات بنكية أخرى فهي المسهتقبل ،ويهتم إشهعار حامهل البطاقهة بهها وتكهون ملزمهة لهه ،كمها يحهق للبنهك بجانهب الرمهز السهري أن يقهوم
بإضافة إجرااات أخرى للتعريف
جهة االختصاص  :تخضع هذه االتفاقية ألحكام أنظمة المملكة العربية السعودية ،وينعقد االختصاص للجنة المنازعات المصرفية للنظر في أي نزا ينشأ بين
طرفي هذه االتفاقية.
سوء االستخدام :يمنع منعا ً باتا ً استخدام البطاقة ألي أغراض غير مشروعة ،بما في ذلك شراا أي سلع أو خدمات محظورة بموجهب األنظمهة المعمهول بهها
في المملكة العربية السعودية.
حق االنسحاب :يحتفظ حامل البطاقة بحق إلغاا البطاقة االئتمانية بواسطة االتصال برقم البنك الهاتفي المجاني  920005555متبوعها ً بطلهب خطهي خهالل
عشرة أيام من تاريا اصدار البطاقة ،دون دفع أي رسوم إلغاا.
تجاوز الحد االئتماني:
أ  -يمكن للبنك وحسب تقديره فقط ،أن يسمح لحامل البطاقة بتجاوز الحد االئتماني المعين استناداً لسياسة البنك في حهاالت اسهتانائية شهريطة الحصهول علهى
طلب مكتوب من حامل البطاقة.
ب  -مع ذلك ،يجب على حامل البطاقة تسديد الرصيد المستحق ليبقى ضمن الحد االئتماني المعين قبل تاريا استحقاق الدفعة القادمة .
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خيار الدفعة الشهرية :يحتفظ البنك بحقه وبناا على تقديره ،أن يغيّر خيار الدفعة الشهرية لحامل البطاقة ،من دفع كامل المبلغ إلى دفع الحد األدنى المستحق
وبالعك  ،أو دفع أي مبلغ محدد دخر ،حسبما يراه مناسهبا دون إشهعار حامهل البطاقهة مسهبقاً .يلتهزم حامهل البطاقهة بتسهديد قسهط شههري أدنهى .فهي حهال كهان
إصدار البطاقة بضمان الراتب الشهري لحامل البطاقة فال يحق للبنك استقطا ما تزيد نسبته على  %33.33من راتب حامل البطاقهة أو  %25مهن راتهب
المتقاعد.
يقر حامل البطاقة بأنه قد اطلع على هذه الشروط واألحكام وفهم االلتزامات المترتبة بموجبها ووافق عليها.
يتعهد حامل البطاقة بعهدم اسهتخدام أو المسهاعدة فهي االسهتخ دام البطاقهة أو البطاقهات بشهكل مباشهر أو غيهر مباشهر فهي أي مجهال مهن مجهاالت غسهل االمهوال
وتمويل االرهاب.
في حالة االختالف بين النص العربي والنص اإلنجليزي لهذه الشروط واألحكام يسود النص العربي.
المحافظة على البطاقة:
أ  -يلتزم حامل البطاقة بأن يحفظ البطاقة والرقم السري في مكان دمهن ،وفهي حهال ضهيا أو سهرقة البطاقهة أو اسهتخدامها بشهكل غيهر نظهامي  ...الها ،يقهوم
حامل البطاقة فهوراً بإخطهار البنهك بالواقعهة مهن خهالل االتصهال علهى الههاتف المجهاني ( 8001244040مهن داخهل المملكهة) أو 00966920005555
(عبههر الجههوال أو دولي هاً) ،أو إخطههار أي مركههز بطاقههات فيزا/ماسههتر كههارد التههابع ألي بنههك أجنبههي ،علههى أن يتبههع ذلههك تأكيههد خطههي بالفههاك علههى الههرقم
 0114601733أو بتسليم اإلخطار باليد إلى مركز البطاقات ،كما يلتزم بعدم كشف أو إفشاا رقم بطاقته السري
ب  -ال يكون البنك مسؤوالً عن المعامالت والقيود والمصاريف األخرى الناتجة عن استخدام البطاقة خهالل الفتهرة الواقعهة بهين تهاريا الفقهدان أو السهرقة أو
االستخدام الغير مصرح به أو خالفه و تاريا استالم البنك من حامل البطاقة بالغا ً مواقا ً عن الفقدان أو السرقة أو االستخدام الغير مصرح به أو خالفه.
جـ  -في حال ضيا /سرقة البطاقة واستخدامها بشكل غير نظامي وال مصرح به ،فإن مسؤولية حامل البطاقة القصوى قبل قيامه بهالتبليغ عهن واقعهة السهرقة
أو الضيا للبنك العربي الوطني ستكون في حدود الحد االئتماني المتوفر بحساب البطاقة أو قيمة العمليهات غيهر المصهرح بهها التهي تهم تنفيهذها علهى حسهاب
البطاقة ،أيهما أقل.
حق االسترداد (بعد انتهااء العداد)  :يحهتفظ البنهك بحهق خصهم قيمهة جميهع قيهود العمليهات التهي تهتم بموجهب البطاقهة باإلضهافة الهى مصهاريف االشهتراك وأيهة
مصاريف أخرى من حساب حامل البطاقة ،ويشمل ذلك رسوم التمويل وأية خسائر تنجم عن استخدام البطاقة مهما بلغت حتى بعد انتهاا هذه االتفاقية.
احتساب العموالت  :تضاف العمولة على الحساب على أسا يومي للرصيد المستحق غير المسدد بعد تهاريا اسهتحقاق الهدفع ،وال يهتم احتسهاب عمولهة علهى
الحساب إذا تم سداده كامالً في تاريا استحقاق الدفع أو قبله ،وال يحق للبنك تعديل العمولة دون إخطار حامل البطاقة في حال تأخره عهن سهداد المسهتحق أو
تجاوزه الحد االئتماني المقرر له.عند استخدامها خارج المملكة العربية السعودية ،تخضع البطاقة لرسوم وأسعار الصرف المعتمدة بتاريا تنفيذ الحركات.
يعتمد سعر الصرف المعتمد لدى البنك في تاريا تنفيذ العملية (وههو تهاريا الصهرف) للصهرف بهين عملهة العمليهة وعملهة حسهاب البطاقهة.يجهب علهى حامهل
البطاقة عدم اختيار كلمة سر سهلة أو متعلقة بتواريا شخصية وأنه من األفضل تغييرها بشكل دوري.
العمليات المختلف عليها:
أ  -ال يعفى حامل البطاقة من التزامه بدفع قيمة الحركة المقيدة على حسابه سواا كان موقعا ً على اإليصال الخاص به أو غير موقع .
ب  -إذا نشأ نزا بخصوص قيد حركة على حساب حامل البطاقة فيمكن لحامل البطاقة طلب نسخة من إيصال قيد الحركة ،وذلك بعد دفعه رسما ً خاصا ً هو
رسم الحصول على نسخة من اإليصال ،وفي حال ابوت عدم صحة ا لقيد على الحساب يقوم البنك بقيهد القيمهة المقيهدة خطهأ وعكسهها لحسهاب حامهل البطاقهة،
باإلضافة إلى إعادة مبلغ رسم الحصول على نسخة من اإليصال.
الخدمات اإللكترونية:
أ  -يوافق حامل البطاقة – إذا رغب في ذلك – على اختيار رقم سري للحصول على خدمات البنك عبر الهاتف وأجهزة الصرف اإللكتروني الخاصة بالبنك
العربي الوطني ("الخدمات") حيث يحل الرمز السري محل التوقيع ،وتكون التعليمات الصادرة بموجب الرمز نافذة وملزمة ،كما يوافق حامل البطاقة على
عدم إفشاا الرمز السري للغير ،وأنه المسؤول الوحيد مسؤولية تامة ومباشهرة عهن كافهة العمليهات التهي تهتم باسهتخدام الهرقم السهري ،حتهى ولهو صهدرت مهن
شخص دخر ،وفي حال إذا ما أصبح الرمز السري معروفا ً يلتزم حامل البطاقة بإخطار البنك فوراً لتغيير الرمز
ب  -يحق للبنك في أي وقت فرض رسوم/أتعاب حسبما يراها مناسبة فيما يتعلق بخدمات الهاتف المصرفي والصراف اآللي وذلك خالل  30يوم عمهل مهن
تاريا إشعار حامل البطاقة وعدم تلقي اعتراض مكتوب خالل الفترة المحددة في اإلشعار ،وبهذا يكون البنك مفوضها ً بالقيهام مباشهرة ودون الرجهو لحامهل
البطاقة بخصم مبالغ تلك الرسوم  /األتعاب حسبما تم توضيحها في كشوف الحسابات الشهرية وذلك من أي حساب لحامل البطاقة لدى البنك.
التفويضات العامة :يوافق حامل البطاقهة علهى أن البنهك لهن يكهون مسهؤوالً عهن أيهة خسهائر أو مصهاريف مباشهرة أو غيهر مباشهرة بسهبب تنفيهذ أو عهدم تنفيهذ
التعليمات عن طريق الهاتف أو جهاز الصرف اإللكتروني أو بسبب عدم تمكن حامل البطاقة من الحصول علهى الخهدمات ألي سهبب كهان داخهل المملكهة أو
خارج المملكة.
حدوق االسترداد  :يوافق حامل البطاقة على حق البنك في أي وقت يشاا ودون سابق إشعار ،أن يقوم مباشرة بخصم أي مبالغ مسهتحقة عليهه مهن أي حسهاب
له لدى البنك بأية عملة كانت.
الحسابات غير المتحركة التي لم ينفذ عليها العمالا حركة سحب أو إيدا فعليه سيتم تحويلها إلى راكدة وفقا ً لما يلي-:
أ  -تعتبر المبالغ الدائنة أو العالقة أو التعامهل للبطاقهات االئتمانيهة نشهطا ( )activeإذا لهم يمضهي علهي أخهر عمليهه ماليهه (سهحب أو إيهدا – حسهب طبيعهة
العالقة) نفذها العميل أو وكيله المفوض علي الحساب مدة أربع وعشرون شهرا ميالديا بدأ من تاريا أخر عملية أجراها العميل.
ب  -تعتبر المبالغ الدائنة أو العالقة أو التعامل راكدا ( ) Dormantإذا أكمل مدة أربع وعشرون شهرا ميالديا من تاريا أخر عمليه ماليه أجراها العميل أو
وكيله المفوض (سحب أو إيدا – حسب طبيعة العالقة) مسجلة أو مراسله خطيه مواوقة ومواقة بشأن العمليات.
ج -تعتبر المبالغ الدائنهة أو العالقهة أو التعامهل للبطاقهات االئتمانيهة غيهر مطالهب بهه ( )Unclaimedإذا أكمهل مهدة خمه سهنوات ميالديهة (سهتون شههراً)
(تشمل مرحلة الحسابات الراكدة) ولم ينفذ العميل نفسه او وكيله المفوض أي عمليه مالية (سحب او ايدا –حسب طبيعة العالقة) مسجلة او مراسهله خطيهة
مواوقة ومواقة  ،ولم يتمكن البنك من االستدالل علي العميل واستنفد جميع وسائل االتصال به .
د -تعتبر المبالغ الدائنة أو العالقة أو التعامل للبطاقات االئتمانية متروكا ً وصاحبه منقطعا ً عن البنك إذا أكمل مدة عشر سنوات ميالدية غير مطالهب بهها (أي
مجمو خمسة عشر سنة ميالدية من تاريا دخر عملية مالية).

يقدم البنك العربي الوطني خدمة استشارات ائتمانية لألفراد ،ولالستفادة من هذه الخدمة يرجى االتصال على الرقم 921111824
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