شروط وأحكام بطاقات االعتماد المبارك االئتمانية
يصدر البنك العربي الوطني (" البنك ") بطاقة االعتماد المبارك (" البطاقة ") وفقاً للشروط واألحكام التالية:
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تعريفات اساسية:
أ  -البطاقة :يصدر البنك العربي الوطني البطاقة بنا ًء على طلب العميل الخطي لتكون سارية المفعول وتظل البطاقة ملكاً للبنك ويلتزم العميل "حامل البطاقة"
بإعادتها فور مطالبته بذلك ،كما يلتزم حامل البطاقة باإلقرار باستالمها حال وصولها إليه ،كما يتعهد بعدم تمكين أي شخص آخر من استخدامها.
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.
جـ  -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
تعتبر العالقة بين حامل البطاقة ومصدرها ( البنك) وقابل البطاقة (التاجر) عالقة ضمان.
في حال عدم رغبة العميل الحصول على البطاقة يحق له الغاء البطاقة خالل  10ايام من تاريخ استالم البطاقة ما لم يكن حامل البطاقة قد قام بتفعيل البطاقة ,
وعندها ال يحق للبنك احتساب أي عموالت او رسوم على العميل.
البطاقات اإلضافية :يحق لحامل البطاقة الحصول على بطاقة إضافية ألي شخص ممن يبلغ عمره ( ) 18سنة فأكثر بنفس الشروط واألحكام وبذذات المميذزات
والحقوق وتعتبر بطاقة فرعية للبطاقة الرئيسية.
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 بموجب السياسة العامة للبنك ،على أن يلتزم حامل البطاقة بذدفع جميذع المبذالغ المطلوبذة علذى حسذاب البطاقذة
والتي هي في حدود الحد االئتماني المقرر له أو أيذة مبذالغ أخذرق مقيذدة علذى الحسذاب وتزيذد عذن الحذد االئتمذاني ،ويحذق للبنذك تغييذر الحذد االئتمذاني للبطاقذة
شريطة إبالغ العميل قبل  30يوم عمل من تنفيذ ذلك بالوسيلة التي يراها البنك مناسبة ،ويمكن لحامل البطاقة أن يطلب من البنك تعذديل حذده االئتمذاني وللبنذك
الحق في الموافقة على ذلك من عدمه.
إذا تم تجاوز الحد االئتماني في حاالت استثنائية فإن المبلغ المتجاوز سيكون مستحق الدفع فوراً ويحق للبنك إيقاف البطاقة وال يعاد تشغيلها إال بعد سداد مبلغ
التجاوز وفي حالة عدم السداد فوراً فانه يحق للبنك الغاء البطاقة.
يعتمد سعر الصرف المعتمد لدق البنك في تاريخ تنفيذ العملية (وهو تاريخ الصرف) للصرف بين عملة العملية وعملة الحساب ويخضع للرسوم.
سداد مديونية البطاقة:
أ  -يقوم البنك بقيد المعامالت الناتجة عن استخدام البطاقة كل " 30يوم" ويعتبر الريال السعودي هو أساس قيد المعامالت أياً كانذ العمذالت التذي تذم التعامذل
بها.
ب  -يصدر البنك كشف حساب شهري يرسل على عنوان حامل البطاقذة المعتمذد لذدق البنذك يبذين كافذة المعذامالت المقيذدة بالحسذاب خذالل ذلذك الشذهر وعلذى
حامل البطاقة مراجعة البنك خالل ( )30يوماً من تاريخه وإال فإن البنك يعتبر أن بيانات الكشف الشهري صحيحة وسليمة.
جـ  -على العميل سداد كامل مستحقات البطاقة الواردة في كشف حساب ال بطاقة الشهري في أو قبل يوم استحقاق السداد كما هو مبين في كشف الحساب .
د  -في حال مماطلة حامل البطاقة في سداد ما استحق عليه بحكم استخدامه للبطاقذة فذي الشذراء والسذحب النقذدي يفذر عليذه غرامذة ماليذة لقذاء مماطلتذه فذي
السداد لتغطية مصاريف المطالبة وما زاد يصرف في حساب الخيرات.
هـ  -في حال استمرار حامل البطاقة على المماطلة وعدم سداد المبالغ المستحقة عليه في الموعد المحدد يتم إخطاره خطياً من قبل البنك باحتمال إضذافة اسذمه
في القائمة الخاصة بالعمالء المتعثرين والمحظور التعامل معهم والمتداولة بين البنوك المحلية التي تصدرها الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية ,وفي حالة
استمرار حامل البطاقة في عدم تسديد المبالغ المستحقة عليه خالل شهر من تاريخ اإلخطار يقوم البنذك بذإدراا اسذمه فذي القائمذة المذذكورة ويظذل اسذم العميذل
بالقائمة حتى السداد الكامل والنهائي للمبالغ المستحقة.
في حالة وفاة ح امل البطاقة تصبح مديونية البطاقة وأي مبالغ مستحقة عليها حاله وواجبة السداد على الفور ويحق للبنك إجراء المقاصة على أرصدة حسذابات
حامل البطاقة لدق البنك و/أو أي من الشركات التابعة للبنك وذلك لسداد كامل مبلغ المديونية ،وفي حال عدم كفاية األرصذدة ،يحذق للبنذك الرجذو علذى كافذة
ورثة حامل البطاقة بكامل مبلغ المديونية أو بالجزء المتبقي منها وذلك في حال عدم االشتراك في برنامج حماية الرصيد.
حدود استخدام البطاقة :يلتزم حامل البطاقة بأن ال يستخدمها للحصول على النقد من أية مصادر أخرق خالف أجهزة الصرف اآللي والبنوك.
الرقم السري لحامل البطاقة :
أ  -يلتزم حامل البطاقة بالمحافظة على رقمه السري الخاص باستخدامه البطاقة في جميع األوقات مع التزامه بعدم إفشائه أو كتابته أو تسجيله علذى أي وسذيلة
مما يجعله عرضة لالستخدام غير المصرح به.
ب  -يتعهد حامل البطاقة بدفع قيمة جميع المعامالت المق يدة في حسابه والناتجة عن استخدام الرقم السري الخاص به سواء صدر لحامل البطاقذة إيصذال أو لذم
يصدر.
جـ  -يجب على حامل البطاقة عدم اختيار كلمة سر سهلة أو متعلقة بتواريخ شخصية وأنه من األفضل تغييرها بشكل دوري.
استبدال البطاقة:
أ  -يحق للبنك وفقاً لتقديره الخاص إعادة إصدار أو استبدال أو تجديد البطاقة شريطة ابالغ العميل بذلك.
ب  -يحق للبنك الموافقة أو عدم الموافقة على إصدار بدل فاقد لحامل البطاقة عند فقدها أو سرقتها وفي حال الموافقة على إصدار بدل فاقد يجوز للبنك 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 يتم إصدار بطاقة بديلة ،عند سرقة البطاقة أو ضياعها أو تلفها وللبنك مطلذق الحذق فذي
تعديل رسوم االستبدال وذلك خالل  30يوم عمل من تاريخ إشعار حامل البطاقة.
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 بما ال يتعار مع أحكام الشريعة اإلسالمية ويقوم البنذك بذإعالم حامذل البطاقذة بالتعذديالت
الجديدة بالطريقة التي يراها البنك مناسبة وتصبح تلك التعذديالت سذارية ونافذذة بعذد  30يذوم مذن تذاريخ إشذعار حامذل البطاقذة وبمذا ال يخذل بذالحقوق المكتسذبة
بموجب هذه الشروط واألحكام ,وعندها يصبح حامل البطاقة ملزماً بالتعديالت.
ب  -في حال إجراء أي تعديالت/تغييرات على شروط وأحكام هذه االتفاقية من قبل البنك ،وعدم موافقة حامل البطاقذة علذى تلذك التعذديالت/التغييرات ،يجذوز
لحامل البطاقة إنهاء هذه االتفاقية خالل  14يوم من تاريخ استالم إخطار بخصوص ذلك التغيير/التعديل وبعد تسوية جميع االرصدة القائمة في حساب البطاقة.
يوافق حامل البطاقة على تزويد البنك بأي معلومات أو بيانات تطلب منذه لتأسذيس حسذابه لذدق البنذك و/أو لمراجعتذه و/أو إلدارتذه ويفذو البنذك بذأن يحصذل
علذذى مذذا يلزمذذه أو يحتذذاا إليذذه مذذن معلومذذات تخذذص حامذذل البطاقذذة أو تخذذص حسذذابه المذذذكور أو أي حسذذاب آخذذر يكذذون لذه لذذدق البنذذك مذذن الشذذركة السذذعودية
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للمعلومذذات االئتمانيذذة و/أو أن يفصذذح عذذن المعلومذذات الخاصذذة بحامذذل البطاقذذة وبحسذذابه المذذذكور أو أي حسذذاب آخذذر يكذذون لذذه لذذدق البنذذك للشذذركة السذذعودية
للمعلومات االئتمانية و/أو ألي جهة أخرق توافق عليها مؤسسة النقد العربي السعودي.
تغييرر العنروا  :يلتذزم حامذل البطاقذة إبذالغ البنذك بذأي وسذيلة اتصذال مضذمونه عنذد تغييذر عنوانذه أو بيانذات االتصذال مثذال رقذم الجذوال ,وتعتبذر المراسذذالت
الموجهة إليه من البنك على عنوانه األخير المثب بسجالت البنك مستلمة من قبله .
إنهاء عضوية البطاقة:
أ  -يجوز للبنك أن يقوم في أي وق بإنهاء عضوية حامل البطاقة واستعادة جميع البطاقات حيث تعتبر كلها مملوكةً للبنك وذلك دون أدنى مسئولية تجاه حامذل
البطاقة أو إشعار مسبق له/لها وعلى حامل البطاقة القيام فوراً بإعادة جميع البطاقات مقطوعة إلى نصفين للبنك .إذا تم إنهاء عضوية حامل البطاقة فذان جميذع
الرصيد المدين في حساب البطاقة يصبح مستحق الدفع فوراً للبنك ويتم إعادة ما يستحقه حامل البطاقة من الرسوم لقاء فترة ما بعد اإللغاء.
ب  -يجوز لحامل البطاقة أن يقوم في أي وق بإنهاء عضويته بموجب إشعار خطذي للبنذك وال يكذون ذلذك اإلشذعار نافذذاً إال بعذد تسذلم البنذك لجميذع البطاقذات
األساسية والبطاقات الفرعية مقطوعة إلذى نصذفين وذلذك بعذد قيذام حامذل البطاقذة بذدفع جميذع المبذالغ المسذتحقة عليذه/عليها حينئذذ ،ويكذون مسذؤوالً عذن جميذع
المطالبات المتعلقة باستخدامها .إذا طلب حامل البطاقة إلغاء بطاقته وجب عليه أوال تسديد كامل الرصيد المستحق على البطاقة المراد إلغاؤها وان ال يبقي أي
رصيد مستحق ومن ثم يتم إلغاء البطاقة وإقفال الحساب .وعند طلب العميل الحصول على مخالصة نهائية يتم إصدارها بعد  30يوم مذن تذاريخ إشذعار العميذل
باإللغاء بعد سداد المستحقات على البطاقة وتحديث سذجل حامذل البطاقذة لذدق الشذركة السذعودية للمعلومذات االئتمانيذة خذالل  7ايذام مذن تذاريخ اغذالق حسذاب
البطاقة.
الرصيد المدين :يوافق حامل البطاقة على حق البنك في أي وق يشاء ودون سابق إشعار أن يقذوم مباشذرة بخصذم أيذة مبذالغ مسذتحقة عليذه مذن أي حسذاب لذه
لدق البنك بأي عملة كان ويحتفظ البنك لنفسه بحق تحويل الرصيد المدين كامالً من حساب حامل البطاقة إلى أي حساب آخر من حسذاباته البنكيذة ذي الصذلة
دون سابق إشعار أو إخطار لحامل البطاقة إذا استمر الرصيد المدين لحساب حامل البطاقة قائماً دون تسديد لفترة تزيد على  60يوماً.
الشرركاوي :فذذي حذذال وجذذود شذذكوق بخصذذوص بطاقذذة االعتمذذاد المبذذارك ،لحامذذل البطاقذذة الحذذق فذذي مخاطبذذة البنذذك بهذذذا الخصذذوص علذذى الذذرقم المجذذاني
 8001192222أو على الفاكس رقم  00966112769272الخاص بإدارة معالجة شكاوق العمالء أو بالبريد مباشرة إلى البنذك علذى العنذوان التذاليب البنذك
العربي الوطني – مركز البطاقات ،ص ب  56921الريا  ،11564المملكة العربية السعودية.
التنازل :يحتفظ البنك لنفسه بحق رهن أو التصرف في أو حوالة أو التنازل عن بعض أو مجمل حقوقه ومنافعه والتزاماته المترتبة على تسهيل بطاقة االعتماد
المبارك الممنوح لحامل البطاقة إلى أي جهة أخرق دون موافقة مسبقة من حامل البطاقة .فإذا قام البنك برهن أو التصرف في أو حوالة أو التنذازل عذن بعذض
أو مجمل حقوقه ومنافعه وال تزاماته المترتبة على تسهيل بطاقة االعتماد المبارك ،تبقى حقوق ومنافع والتزامات حامل البطاقة المترتبة على التسهيل المذذكور
كما هي تماماً دون تغييذر ،مذع اسذتمرار التزاماتذه بالسذريان لمصذلحة أي جهذة يقذوم البنذك بذرهن أو التصذرف فذي أو حوالذة أو التنذازل لذه عذن الرصذيد القذائم
لتسهيل بطاقة االعتماد المبارك الممنوح لحامل البطاقة بموجبه .وعند طلب العميل الحصول على مخالصة نهائية يذتم إصذدارها بعذد  30يذوم عمذل مذن تذاريخ
إشعار العميل باإللغاء بعد سداد المستحقات على البطاقة.
األجور والرسوم واالستحقاقات المالية:
 150لاير
الرسوم السنوية  -للبطاقة األساسية
 99لاير
الرسوم السنوية للبطاقة االضافية
 75لاير لكل عملية بصرف النظر عن قيمة المبلغ المسحوب (الحد األعلى لعملية
رسم السحب النقدي
السحب الواحدة  5.000لاير)
 35لاير (إذا كان نتيجة التحقيق ضد العميل)
رسم عملية االعترا
 35لاير
رسم طلب كشف الحساب
 30لاير
رسم تأخر سداد مستحقات (غرامة التأخير)
 200لاير
رسم إعادة إصدار بطاقة بعد فقدانها
 %0.49من إجمالي المبلغ المستحق
الرسوم عند االشتراك في برنامج حماية الرصيد

هامش اضافي للعمليات الدوليةب
 ٪2.75 -لبطاقات كالسيك

مثال ( %2.75لبطاقة كالسيك)ب
مبلغ العملية الدولية المستخدمة في نقاط البيعب  1,000دوالر أمريكي سعر

الصرفب ( 3.775قابلة للتغيير حسب أسعار الصرف اليومي) هامش الربح
على العملية الدولية =  103.81 =2.75% × 3,775لاير إجمالي قيمة
العملية الدولية  3,878.81لاير
المبلغ العملية الدولية المستخدمة في الصراف االلي يضاف عليها رسوم

السحب النقدي  75لاير.

 )22تحذيرات ونصائح:
أ  -عدم التقيد وااللتزام بشروط وأحكام البطاقة االئتمانية قد يؤدي إلى إلغاء البطاقة وإيقاف حساب البطاقة  ،وعنذدها تصذبح جميذع المبذالغ
المستحقة على حامل البطاقة حالة وواجبة السداد على الفور.
ب  -إذا اخفق حامل البطاقة في االحتفاظ بسجل سداد جيد ،فسيترك ذلك تأثير سلبي على سجله االئتماني وسذيتم إدراا اسذمه لذدق الشذركة
السعودية للمعلومات االئتمانية.
 )23برنامج المكافآت "مكافآت العربي"
أ  -البطاقات االئتمانية السارية الصالحية فقط يمكنها كسب النقاط.
ب  -بطاقات العربي االئتمانية كالسيكب تحصل على  0.75نقطة مقابل كل لاير سعودي.
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  -يح ّ
ق لحامل البطاقة استبدال  20,000نقطة ومضاعفاتها.
و  -تنتهي صالحية نقاط المكافآت بعد سنتين من تاريخ اكتسابها.
 )24برنامج 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 االستحقاق على األقل.
جـ  -الحد األدنى للتقسيط هو  1,000لاير لعملية الشراء الواحدة.
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بين هذه الشروط واألحكام والبنود وشروط اتفاقية البطاقة االئتمانية السابقة  ،ستكون هذه الشروط واألحكام هي الحجة بقدر ما

د  -في حال وجود أي تعار
تنطبق على هذه الخدمة.
هـ  -الحد االعلى  /االدنى لمدة التقسيط تبدأ من  3الى  12شهراً مثال ب  3أشهر  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 اجراء عملية التورق للعمليات التي تتم عن طريق التجار الغير مشاركين بهامش ربح ( )%1شهرياً يضاف الى المبلغ المستحق على العميل.
ي  -في حال 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 وق 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 مسؤوالً عذن أيذة مطالبذة ناجمذة عذن
الرفض.
ن  -في حال وجود خطة أقساط من قبل التاجر ،فإن التاجر هو وحده المسؤول عن كافة االلتزامات والمسذؤوليات فيمذا يتعلذق بتوريذد السذلع  /الخذدمات أو أي
عيب أو ضرر.
س  -لن يكون البنك العربي الوطني مسئوال في حال وجود أي نزا مع التاجر يتعلق بشراء أو تقديم أي سلع أو خدماتب
يجب على حامل البطاقة حل النزا مع التاجر مباشرة.
.I
مسؤولية حامل البطاقة والتزامه بالدفع إلى البنك العربي الوطني لن تتأثر بأي نزا من هذا القبيل.
.II
ال يعتبر البنك العربي الوطني مسؤوالً عن التحقيق أو حل أي نزا من هذا القبيل.
.III
 يحتفظ البنك العربي الوطني بحقه في إلغاء أو تعليق برنامج على راحتك في أي وق دون أي مسؤولية.ف  -في حال 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 وق آلخر دون إشعار مسبق.
ق  -تقرأ هذه الشروط واألحكام وتفسذر باإلضذافة إلذى الشذروط المبينذة فذي نمذوذا أحكذام وشذروط بطاقذات االئتمذان عذن طريذق البنذك العربذي الذوطني ،وأيذة
شروط أخرق يفرض ها البنك العربي الوطني من وق آلخر لتسهيالت بطاقات االئتمان.
 )25يقر حامل البطاقة بموافقته على قيام البنك بتمرير أي معلومات يتم تضمينها في نموذا طلب تسهيل بطاقة االعتماد المبذارك ،وأي مسذتندات مؤيذدة أخذرق يذتم
تقديمها الحقاً ،أو أي معلومات أو مستندات أخرق تتعلق بسجل وأداء حساب بطاقة االعتماد المبارك ،إلى أي متنازل إليه حقيقة أو احتماالً ،أو إلى أي أطراف
أخرق معنية أو متعاقدة .
 )26حقوق تسويق المنتجات األخرى :قد يقوم البنك من وق آلخر وفقاً الختياره بعذر مزايذا اختياريذة متنوعذة ومنتجذات مصذرفية أخذرق علذى حامذل البطاقذة
وفقاً لسياسة البنك المرعية في حينه ،ويقر حامل البطاقة بموافقته على تلقي تلك العرو إال إذا صرح للبنك خطياً بعدم موافقته على تلقيها .
 )27يحق للبنك فر رسوم/أتعاب حسب ما يراها مناسبة فيما يتعلذق بخذدمات الهذاتف المصذرفي والصذراف اآللذي وذلذك خذالل  30يذوم عمذل مذن تذاريخ إشذعار
حامل البطاقة وعدم تلقي اعترا مكتوب خالل الفترة المحددة في اإلشعار ،وبهذا يعتبر البنذك مفوضذاً بالقيذام مباشذرة ودون الرجذو لحامذل البطاقذة بخصذم
مبالغ تلك الرسوم/األتعاب حسبما تم توضيحها في كشوف الحسابات الشهرية وذلك من أي حساب لحامل البطاقة لدق البنك.
 )28تخضع هذه الشروط واألحكام لألنظمة السعودية ذات الصلة وبما ال يتعذار مذع أحكذام الشذريعة اإلسذالمية وتذتم تسذوية أي نذزا بذين البنذك وحامذل البطاقذة
بواسطة لجنة المنازعات المصرفية ويكون قرار اللجنة بهذا الخصوص نهائيا.
 )29ال يترتب على عدم صحة أي مادة أو نص في هذه الشروط واألحكام أو عدم جواز الوفاء به حسذب األنظمذة المعمذول بهذا فذي المملكذة العربيذة السذعودية عذدم
صحة المواد والنصوص األخرق في هذه الشروط واألحكام.
 )30يتعهد حامل البطاقة بعدم استخدام البطاقة في أية نشاطات لها عالقة بعمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب بشكل مباشر أو غير مباشر
 )31يقر ح امل البطاقة بأنه اطلع على هذه الشروط واألحكام وفهم محتوياتها وااللتزامات والمسؤوليات المترتبة بموجبها ويوافق على ذلك.
 )32يتعهد حامل البطاقة بإخطار البنك خطياً بأي تغيير أو تعديل يحدث في بياناته ومعلوماته وفي حالة عدم قيامه بذلك يتحمل المسذؤولية الكاملذة لمذا يحذدث نتيجذة
لذلك.
 )33المحافظة على البطاقة:
أ  -يتعهد حامل البطاقة بالحرص على بطاقته وحفظها بمكذان أمذين حتذى ال تتعذر للفقذد أو لالسذتخدام غيذر المصذرح ،وفذي حالذة فقذد البطاقذة أو سذرقتها أو
حدوث محاولة استخدام غير مصرح به أو خالفه ,يجب على حامل البطاقة إعالم البنك فوراً وبدون تأخير على هاتف رقم  8001244040من داخل المملكة
أو على الرقم  00966920005555من خارا المملكة أو الفاكس رقم  00966114601733أو إخطار أي مركز للفيزا فذي أي بنذك بالخذارا مذع ضذرورة
إبالغ مركز البطاقات خطياً.
ب  -ال يعتبر البنك مسؤوالً عن المعامالت والقيود التي تظهر بالحساب والمصاريف األخذرق الناتجذة عذن اسذتخدام البطاقذة خذالل الفتذرة الواقعذة بذين تذاريخ
الفقد أو السرقة أو االستخدام غير المصرح به أو خالفه وبين تاريخ استالم البنك بالغ العميل الموثق عن فقدان البطاقة أو سرقتها.
جـ  -في حال ضيا  /سرقة البطاقة واستخدامها بشكل غيذر نظذامي وال مصذرح بذه ،فذإن مسذؤولية العميذل القصذوق قبذل قيامذه بذالتبليغ عذن واقعذة السذرقة أو
الضيا للبنك العربي الوطني ستكون في حدود الحد االئتماني المتوفر بحساب البطاقة أو قيمة العمليات غير المصرح بها التي تم تنفيذها على حساب البطاقة،
أيهما أقل.
د  -يمنع منعاً باتاً استخدام البطاقة ألي أغرا غير مشروعة ,بما في ذلذك شذراء أي سذلع أو خذدمات تتعذار مذع أحكذام الشذريعة اإلسذالمية واألنظمذة فذي
المملكة العربية السعودية.
 )43الحسابات غير المتحركة التي لم ينفذ عليها العمالء حركة سحب أو إيداع فعليه سيتم تحويلها إلى راكدة وفقا ً لما يلي-:
أ  -تعتبر المباال الدانناة أو العال اة أو التعاماب للبتا اات اننتمانياة ن اتا  )activeإذا لام يمياي علاي أعار عملياه مالياه ساحب أو إياداع – حساب تبيعاة
العال ة) نفذها العميب أو وكيله المفوض علي الحساب مدة أربع وع رون هرا ميالديا بدأ من تاريخ أعر عملية أجراها العميب.
ب  -تعتبر المبال الداننة أو العال ة أو التعامب راكدا  ) Dormantإذا أكمب مدة أربع وع رون هرا ميالديا من تاريخ أعر عمليه ماليه أجراها العمياب أو
وكيله المفوض سحب أو إيداع – حسب تبيعة العال ة) مسجلة أو مراسله عتيه موثو ة وموثقة ب أن العمليات.
ج -تعتبر المبال الداننة أو العال ة أو التعامب للبتا ات اننتمانية غير متالب به  )Unclaimedإذا أكمب مدة عمس سنوات ميالدية ستون هراً) ت مب
مرحلة الحسابات الراكدة) ولم ينفذ العميب نفسه او وكيله المفوض أي عمليه مالية سحب او ايداع –حسب تبيعة العال ة) مساجلة او مراساله عتياة موثو اة
وموثقة  ،ولم يتمكن البنك من انستدنب علي العميب واستنفد جميع وسانب انتصاب به .
د -تعتبر المبال الداننة أو العال ة أو التعامب للبتا ات اننتمانية متروكا ً وصاحبه منقتعا ً عن البنك إذا أكمب مدة ع ر سانوات ميالدياة غيار متالاب بهاا أي
مجموع عمسة ع ر سنة ميالدية من تاريخ آعر عملية مالية).
يقدم البنك العربي الوطني خدمة استشارات ائتمانية لألفراد ،ولالستفادة من هذه الخدمة يرجى االتصال على الرقم 920001824
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