شروط وأحكام البطاقة العربي االئتمانية ذات الحد المنخفض
يصدر البنك العربي الوطني («البنك») بطاقة العربي االئتمانية ذات الحد المنخفض («البطاقة») وفقا ً للشروط و األحكام التالية:
 )1تعريفات اساسية:
البطاقة :يصدر البنك العربي الوطني البطاقة بنا ًء على طلب العميل (حامل البطاقة) الخطي لتكون سارية المفعول ويلتزم حامل البطاقة باإلقرار باستالمها حال وصولها إليه ،كما يتعهد بعدم تمكين أي شخص آخر من استخدامها.
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فور قبول طلب العميل وانضمام ه إلى حاملي بطاقات العربي ،يعتبر استالم العميل للبطاقة موافقة منه على هذه الشروط واألحكام.
ما لم يكن حامل البطاقة قد قام بتفعيل البطاقة ،يحق للعميل في حال عدم رغبته الحصول على البطاقة يحق له الغاء البطاقة خالل  10ايام من تاريخ استالمها ،وعندها ال يحق للبنك احتساب رسوم على العميل.
البطاقات اإلضافية :يحق لحامل البطاقة الحصول على بطاقة إضافية ألي شخص ممن يبلغ عمره ( ) 10سنوات فأكثر بنفس الشروط واألحكام وبذات المميزات والحقوق وتعتبر بطاقة فرعية للبطاقة الرئيسية.
حدود استخدام البطاقة :يلتزم حامل البطاق ة بأن ال يستخدمها للحصول على النقد من أية مصادر أخرى خالف أجهزة الصرف اآللي والبنوك ونقاط البيع.

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 على أي وسيلة مما يجعله عرضة لالستخدام غير المصرح به.
ب  -يجب على حامل البطاقة عدم اختيار كلمة سر سهلة أو متعلقة بتواريخ شخصية وأنه من األفضل تغييرها بشكل دوري.
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استبدال البطاقة:

)8

تعديل الشروط واألحكام :

أ  -يحق للبنك وفقا ً 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 اقتطاع رسوم استبدال في كل مرة يتم إصدار بطاقة بديلة ،ماعدا أول مرة ،عند سرقة البطاقة أو ضياعها أو تلفها وللبنك مطلق الحق في تعديل رسوم االستبدال وذلك خالل  30يوم عمل من تاريخ إشعار حامل البطاقة.
د  -يحق لحامل ال بطاقة ان يقبل البطاقة البديلة او ان يرفضها .ويعتبر حامل البطاقة موافق على اصدارها اذا لم يبدي اعتراضه خالل  14يوم من تاريخ اشعاره بصدور البطاقة البديلة او قيامة بتنشيط البطاقة البديلة.
أ  -يحق للبنك تغيير أو تعديل أي شرط من هذه الشروط واألحكام بما ال يتعارض مع أحكام الشريعة االسالمية ويقوم البنك بإعالم حامل البطاقة بالتعديالت الجديدة بالطريقة التي يراها البنك مناسبة وتصبح تلك التعديالت سارية ونافذة بعد  30يوم عمل من تاريخ إشعار حامل
البطاقة وبما ال يخل بالحقوق المكتسبة بموجب هذه الشروط واألحكام ,وعندها يصبح حامل البطاقة ملزما ً بالتعديالت ،إال في حالة قيام حامل البطاقة بإلغاء البطاقة قبل تاريخ سريان مفعول التعديالت.
ب  -في حال إجراء أي تعديالت/تغييرات على شروط وأحكام هذه االتفاقية من قبل البنك ،وعدم موافقة حامل البطاقة على تلك التعديالت/التغييرات ،يجوز لحامل البطاقة إنهاء هذه االتفاقية خالل  14يوم من تاريخ استالم إخطار بخصوص ذلك التغيير/التعديل.
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يوافق حامل البطاقة على تزويد البنك بأي معلومات أو بيانات تطلب منه لتأسيس حسابه لدى البنك و/أو لمراجعته و/أو إلدارته ويفوض البنك بأن يحصل على 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 يفصح عن المعلومات الخاصة بحامل البطا قة وبحسابه المذكور أو أي حساب آخر من الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية و/أو ألي جهة
أخرى توافق عليها مؤسسة النقد العربي السعودي .يلتزم البنك بتزويد الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية و/أو أي جهة أخرى توافق عليها مؤسسة النقد العربي السعودي بالسجل المالي لكل حساب بطاقة ائتمانية.
تغيير العنوان :يلتزم حامل البطا قة بإبالغ البنك بأي وسيلة اتصال مضمونة عند تغيير عنوانه ,أو بيانات االتصال مثال رقم الجوال ،وتعتبر المراسالت الموجهة إليه من البنك على عنوانه األخير المثبت بسجالت البنك مستلمة من قبله
الشكاوي :في حال وجود شكوى بخصوص بطاقة العربي االئتمانية ذات الحد المنخفض ،لحامل البطاقة الحق في مخاطبة البنك بهذا الخصوص على الرقم المجاني  8001192222أو على الفاكس رقم  00966112769272الخاص
بإدارة معالجة شكاوى العمالء أو بالبريد مباشرة إلى البنك على العنوان التالي :البنك العربي الوطني – مركز البطاقات ،ص ب  56921الرياض  ،11564المملكة العربية السعودية.
حقوق تسويق المنتجات األخرى :قد يقوم البنك من وقت آلخر وفقا ً الختياره بعرض مزايا اختيارية متنوعة ومنتجات مصرفية أخرى على حامل البطاقة وفقا ً لسياسة البنك المرعية في حينه ،ويقر حامل البطاقة بموافقته على تلقي تلك
العروض إال إذا صرح للبنك وأخطره خطيا ً بعدم موافقته على تلقيها .
األجور والرسوم واالستحقاقات المالية:
 105لاير
الرسوم السنوية  -للبطاقة األساسية*
 105لاير
الرسوم السنوية للبطاقة االضافية*
 78.75لاير لكل عملية بصرف النظر عن قيمة المبلغ المسحوب
رسم السحب او التحويل النقدي *
 36.75لاير (إذا كانت نتيجة التحقيق ضد العميل)
رسم عملية االعتراض *
 26.25لاير
كشف حساب البطاقة االئتمانية أقل من سنة *
 31.50لاير
كشف حساب البطاقة االئتمانية من سنة إلى خمس سنوات *
 52.50لاير
كشف حساب البطاقة االئتمانية أكثر من خمس سنوات *
 52.50لاير
رسم إعادة إصدار بطاقة بعد فقدانها*
مثال  :مبلغ العملية الدولية المستخدمة في نقاط البيع 1,000 :دوالر أمريكي سعر الصرف( 3.8840 =%2.89 × 3.7750:قابلة
للتغيير حسب أسعار الصرف اليومي).
هامش اضافي للعمليات الدولية
إجمالي قيمة العملية الدولية  3,884.09لاير.
* ٪2.89
مبلغ العملية الدولية المستخدمة في الصراف االلي يضاف عليها رسوم السحب النقدي  78.75لاير.
 % 30من المبلغ المتاح للبطاقة مع مراعاة الحد األعلى لعملية السحب الواحدة  5.000لاير ن طريق اجهزة الصراف اآللي حسب انظمة
الحد المتاح للسحب النقدي
المكان الموجود فيه جهاز الصراف المستخدم.
يمكنك ايداع  37,500لاير كحد اعلى شهريا
الحد المتاح لإليداع النقدي عبر سداد

*شاملة لضريبة القيمة المضافة
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تحذير  :عدم التقيد وااللتزام بشروط وأحكام البطاقة االئتمانية قد يؤدي إلى إلغاء البطاقة وإيقاف حساب البطاقة.
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ستكون جميع المبالغ والرسوم والعموالت وهوامش الربح التي يجب على حامل البطاقة دفعها إلى البنك وفق هذه الشروط واالحكام ،شاملة لضريبة القيمة المضافة وأي ضريبة أخرى تكون مفوضة أو يتم فرضها الحقاً.
يحق للبنك فرض رسوم/أتعاب حسبما يراها مناسبة فيما يتعلق بخدمات الهاتف المصرفي والصراف اآللي وذلك خالل  30يوم عمل من تاريخ إشعار حامل البطاقة وعدم تلقي اعتراض مكتوب خالل الفترة المحددة في اإلشعار ،وبهذا يكون
البنك مفوضا ً بالقيام مباشرة ودون الرجوع لحامل البطاقة بخصم مبالغ تلك الرسوم/األتعاب حسبما تم توضيحها في كشوف الحسابات الشهرية وذلك من أي حساب لحامل البطاقة لدى البنك.
تخضع هذه الشروط واألحكام لألنظمة السعودية ذات الصلة ويتم حل أي نزاع بين البنك وحامل البطاقة بواسطة لجنة تسوية المنازعات المصرفية.
ال يترتب على عدم صحة أي مادة أو نص في هذه ا لشروط واألحكام أو عدم جواز الوفاء به حسب األنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية عدم صحة المواد والنصوص األخرى في هذه الشروط واألحكام.
يقر حامل البطاقة بأنه اطلع على هذه الشروط واألحكام وفهم محتوياتها و االلتزامات والمسؤوليات المترتبة بموجبها ووافق عليها.
يتعهد حامل البطاقة بعدم استخدام أو المساعدة في استخدام البطاقة أو البطاقات بشكل مباشر أو غير مباشر في أي مجال من مجاالت غسل االموال وتمويل االرهاب.
في حالة االختالف بين النص العربي والنص اإلنجليزي لهذه الشروط واألحكام يسود النص العربي.
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 )22المحافظة على البطاقة:
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أ  -يتعهد حامل البطاقة بالحرص على بطاقته وحفظها بمكان أمين حتى ال تتعرض للفقدان أو لالستخدام غير المصرح به ،وفي حالة فقدان البطاق ة أو سرقتها 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  00966112994040من خارج المملكة أو الفاكس رقم  00966114601733أو إخطار أي مركز فيزا في أي بنك بالخارج مع
ضرورة إبالغ مركز البطاقات خطياً .يلتزم حامل البطاقة بعدم إفشاء رقمه السري إلى أي طرف آخر.
ب  -ال يكون البنك مسؤوالً عن المعامالت والقيود والمصاريف األخرى الناتجة عن استخدام البطاقة خالل الفترة الواقعة بين تاريخ الفقدان أو السرقة أو االستخدام غير المصرح به أو خالفه وبين تاريخ استالم البنك من العميل بالغاً موثقا ً
عن الفقدان أو السرقة أو االستخدام غير المصرح به أو خالفه.
جـ  -في حال ضياع/سرقة البطاقة واستخدامها بشكل غير نظامي وغير مصرح به ،فإن مسؤولية العميل القصوى قبل قيامه بالتبليغ عن واقعة السرقة أو الضياع 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 منعا ً باتا ً استخدام البطاقة ألي أغراض غير مشروعة ,بما في ذلك شراء أي سلع أو خدمات تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية واألنظمة في المملكة العربية السعودية.
الحسابات غير المتحركة التي لم ينفذ عليها العمالء حركة سحب أو إيداع فعليه سيتم تحويلها إلى راكدة وفقا ً لما يلي-:
أ  -تعتبر المبالغ الدائنة أو العالقة أو التعامل للبطاقات االئتمانية نشطا ) (activeإذا لم يمضي علي أخر عمليه ماليه (سحب أو إيداع – حسب طبيعة العالقة) نفذها العميل أو وكيله المفوض علي الحساب مدة أربع وعشرون شهرا ميالديا بدأ
من تاريخ أخر عملية أجراها العميل.
ب  -تعتبر المبالغ الدائنة أو العالقة أو التعامل راكدا ) (Dormantإذا أكمل مدة أربع وعشرون شهرا ميالديا من تاريخ أخر عمليه ماليه أجراها العميل أو وكيله المفوض (سحب أو إيداع – حسب طبيعة العالقة) مسجلة أو مراسله خطيه
موثوقة وموثقة بشأن العمليات.
ج -تعتبر المبالغ الدائنة أو العالقة أو التعامل للبطاقات االئتمانية غير مطالب به ) (Unclaimedإذا أكمل مدة خمس سنوات ميالدية (ستون شهراً) (تشمل مرحلة الحسابات الراكدة) ولم ينفذ العميل نفسه او وكيله المفوض أي عمليه مالية
(سحب او ايداع – حسب طبيعة العالقة) مسجلة او مراسله خطية موثوقة وموثقة  ،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 مطالب بها (أي مجموع خمسة عشر سنة ميالدية من تاريخ آخر عملية مالية)
يعتمد سعر الصرف المعتمد لدى البنك في تاريخ تنفيذ العملية (وهو تاريخ الصرف) للصرف بين عملة العملية وعملة حساب البطاقة ويخضع للرسوم.
يقدم البنك العربي خدمة استشارات ائتمانية لألفراد .ولالستفادة من هذه الخدمة يرجى االتصال على الرقم 920001824
يلتزم البنك بإعفاء حامل البطاقة من المبالغ المطالب بها في حال الوفاة او العجز الكلي الذي يتسبب بانقطاع دائم عن العمل و يترتب عليه انقطاع راتب حامل البطاقة ،وذلك خالل مدة اقصاها ثالثين يوماً من تاريخ استالم المستندات ذات
العالقة واعادة ما تم خصمه بالزيادة من تاريخ الوفاة او ثبوت العجز الكلي على ان يكون االعفاء مقصور على االقساط التي تستحق بعد ت اريخ الوفاة او تاريخ ثبوت العجز الكلي ويستثنى من ذلك حا الت الوفاة او العجز الكلي الناتجة عن
تعمّد حامل البطاقة اصابة ذاته او محاولته لالنتحار سواء كان عاقالً او مختالً عقليا ً في ذلك الوقت و/أو الكوارث الطبيعية أو قرار ات المحكمة أو السلطة القضائية المختصة بموجب االنظمة السارية في المملكة العربية السعودية و/أو تعاطي
الكحول او المخدرات او العقاقير غير النظامية و/أو المشاركة أو ممارسة أو التدرب على أي رياضة او منافسه خطره كالمشاركة في سباقات الخيل او سباقات السيارات و/أو الوفاة او االصابة الناشئة عن طبيعة العمل و/أو ما ينتج بسبب او
ينشأ عن او تكون ساهمت فيه االسلحة النووية او االشعاعات النووية او التلوث باإلشعاع من وقود او أي نفايات نووية ناتجة عن احتراق وقود نووي  ،والحرب او الغزو او اعمال العدوان االجنبي او االعمال العدوانية او االعمال شبه
الحربية ويستثنى من ذلك عمالء القطاع العسكري و/أو اعمال التخريب واالرهاب الت ي يرتكبها شخص او اشخاص يعملون بصفه منفرده او نيابة عن او على صلة باي منظمه ارهابية.
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