شروط وأحكام بطاقات المبارك بلس االئتمانية
يصدر البنك العربي الوطني («البنك») بطاقة المبارك بلس االئتمانية («البطاقة») وفقا ً للشروط و األحكام التالية:
 )1تعريفات اساسية:
أ  -البطاقة :يصدر البنك العربي الوطني البطاقة بنا ًء على طلب العميل الخطي لتكون سارية المفعول وتظل البطاقة ملكا ً 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 الفتر ة 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.
 )2فور قبول طلب العميل وانضمامه إلى حاملي بطاقات العربي ،يعتبر استالم العميل للبطاقة موافقة منه على هذه الشروط واألحكام.
 )3مالم يكن حامل البطاقة قد قام بتفعيل البطاقة ،يحق للعميل في حالة عدم رغبته الحصول على البطاقة الغااء البطاقاة خاالل  10أياام عمال مان تااريت اساتالمها ،وعنادها ال يحاق للبناك احتسااب
رسوم على العميل.
 )4تعتبر العالقة بين حامل البطاقة ومصدرها (البنك) وقابل البطاقة (التاجر) عالقة ضمان.
 )5البطاقات اإلضافية :يحق لحامل البطاقة الحصول على بطاقة إضافية ألي شخص ممن يبلغ عمره ( ) 18سنة فأكثر بانفس الشاروط واألحكاام وباذات المميازات والحقاوق وتعتبار بطاقاة فرعياة
للبطاقة الرئيسية.
 )6مسؤولية حامل البطاقة الرئيسية :يكون حامل البطاقة مسؤوالً عن سداد جميع االلتزامات الناتجة عن استخدام البطاقة الرئيسية والبطاقات الفرعية.
 )7الحد االئتماني :يتم تحديد الحد االئتماني للبطاقة بموجب السياسة العامة للبنك ،على أن يلتزم حامل البطاقة بدفع جميع المبالغ المطلوبة على حساب البطاقة والتي هي في حدود الحاد االئتمااني
المقرر له و/أو أية مبالغ أخرى مقيدة على الحساب وتزيد عن الحد االئتماني ،ويمكن لحامل البطاقة أن يطلب طلب موثق لزيادة حده االئتماني وللبنك الحق في الموافقة أو الرفض.
 )8سداد مديونية البطاقة:
أ  -يقوم البنك بقيد المعامالت الناتجة عن استخدام البطاقة كل « 30يوم» ويعتبر اللاير السعودي هو أساس قيد المعامالت أيا ً كانت العمالت التي تم التعامل بها.
ب  -يصدر البنك كشف حساب شهري يرسل على عنوان حامل البطاقة المعتمد لدى البنك يبين كافة المعامالت المقيدة بالحساب خاالل ذلاك الشاهر وعلاى حامال البطاقاة مراجعاة البناك خاالل
( )30يوما ً من تاريت إصدار الكشف وإال فإن البنك يعتبر أن بيانات الكشف الشهري صحيحة وسليمة.
جـ  -على حامل البطاقة في حال وجود مديونية على البطاقة أداء دفعة شهرية في حسابه وسيكون المبلغ األدنى المطلوب دفعه والموضح في كشاف حسااب حامال البطاقاة هاو أقال مبلاغ يمكان
قبوله شهريا ً من حامل البطاقة قبل او في تاريت استحقاق الدفع .ويمكن لحامل البطاقة أن يحصل على تورق لتغطية المديونية المتبقية في حال موافقة البنك.
د  -في حال رغبة حامل البطاقة سداد مديونيته عن طريق آلية التورق يكون أجل سداد مديونية التورق شهراً واحد بمعدل النسبة السنوية للربح وتبقى المبالغ المحصلة مان التمويال لادى البناك
العربي الوطني لتغطية المبالغ المستحقة على البطاقة.
هـ  -إذا فشل حامل البطاقة في سداد الحد األدنى الشهري كامال ثالث أقساط متتالياة ماع قياام البناك بإبالغاه باذلك مسابقا فسايتم تجمياد حسااب البطاقاة ولان يقبال مناه طلاب أي عملياات تمويال،
وسيعرض على حامل البطاقة خدمة المستشار االئتماني ،والعمل على التوصل إلى تسوية قبل تطبيق اإلجراءات القانونية ضد حامل البطاقة المتعثر في السداد ،كما انه سيتم التواصال مباشارة
مع حامل البطاقة خالل هذه الفترة بشأن السداد ويحق لل بنك تكليف جهة داخلية وخارجية بشأن تحصيل المبلغ خالل شهر من انقضاء فترة الحد األدنى للسداد "ثالثة أشهر" كما اناه سايتم تقاديم
الخدمات االستشارية مباشرة لحامل البطاقة المتعثر بالسداد.
و  -في حالة مماطلة حامل البطاقة في سداد ما استحق عليه بحكم استخدامه للبطاقة ف ي الشراء والسحب النقدي يفارض علياه غراماة مالياة شاهرية لقااء مماطلتاه فاي الساداد لتغطياة مصااريف
المطالبة وما زاد عن تلك المصاريف يصرف في حساب الخيرات .علما" بأن عدم المحافظة على سجل منتظم للسداد ينعكس سلبا ً على السجل االئتماني لحامل البطاقة.
 )9في حالة وفاة حامل البطاقة تصبح مديونية البطاقة وأي مبالغ مستحقة عليها حاله وواجبة السداد على الفور ويحق للبنك إجراء المقاصة على أرصدة حسابات حامل البطاقة لدى البنك و/أو أي
من الشركات التابعة للبنك وذلك لسداد كامل مبلغ المديونية ،وفي حال عدم كفاية األرصدة ،يحق للبنك الرجوع إ لى كافة ورثة حامل البطاقة بكامل مبلغ المديونية أو بالجزء المتبقي منها ما لام
يكن حامل البطاقة مشتركا ً في برنامج حماية الرصيد.
 )10حدود استخدام البطاقة :يلتزم حامل البطاقة بأن ال يستخدمها للحصول على النقد من أية مصادر أخرى خالف أجهزة الصرف اآللي والبنوك.
 )11الرقم 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  -يتعهد حامل البطاقة بدفع قيمة جميع المعا مالت المقيدة في حسابه والناتجة عن استخدام الرقم السري الخاص به سواء صدر لحامل البطاقة إيصال أولم يصدر.
جـ  -يجب على حامل البطاقة عدم اختيار كلمة سر سهلة أو متعلقة بتواريت شخصية وأنه من األفضل تغييرها بشكل دوري.
 )12استبدال البطاقة:
أ  -يحق للبنك وفقا ً لتق ديره 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 رساوم مقابال
ذلك و في 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 بديلاة ،ماعادا أول مارة ،عناد سارقة البطاقاة أو ضاياعها أو تلفهاا وللبناك مطلاق الحاق فاي تعاديل رساوم االساتبدال وتصابح
رسوم االستبدال الجديدة ساريه ونافذه بعد انقضاء  30يوم عمل من تاريت إشعار حامل البطاقة.
د  -يحق لحامل البطاقة ان يقبل البطاقة البديلة او ان يرفضها .ويعتبر حامل البطاقة موافق على اصدارها اذا لم يبدي اعتراضه خاالل  14ياوم مان تااريت اشاعاره بصادور البطاقاة البديلاة او
قيامة بتنشيط البطاقة البديلة.
 )13تعديل الشروط واألحكام :
أ  -يحق للبنك تغيير أو تعديل أي شرط من هذه الشروط واألحكام بما ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية ويقوم البنك بإعالم حامل البطاقة بالتعديالت الجديدة بالطريقة التي يراهاا البناك
مناسبة وتصبح تلك التعديالت سارية ونافذة بعد  30يوم عمل من تاريت إشعار حامال البطاقاة وبماا ال يخال باالحقوق المكتسابة بموجاب هاذه الشاروط واألحكاام ،وعنادها يصابح حامال البطاقاة
ملزما ً بالتعديالت ،إال في حالة قيام حامل البطاقة بإلغاء البطاقة قبل تاريت سريان مفعول التعديالت.
ب  -في حال إجراء أي تعد يالت/تغييرات على شروط وأحكام هذه االتفاقية من قبل البنك ،وعدم موافقة حامل البطاقة على تلك التعديالت/التغييرات ،يجوز لحامال البطاقاة إنهااء هاذه االتفاقياة
خالل  14يوم من تاريت استالم إخطار بخصوص ذلك التغيير/التعديل وبعد تسوية جميع االرصدة القائمة في حساب البطاقة.
 )14يوافق حامل البطاقة على تزويد البنك بأي معلومات أو بيانات تطلب منه لتأسيس حسابه لدى البنك و/أو لمراجعتاه و/أو إلدارتاه ويفاوض البناك باأن يحصال علاى ماا يلزماه أو يحتاام إلياه مان
معلومات تخص حامل البطاقة أو تخص حساابه الماذكور أو أي حسااب آخار يكاون لاه لادى البناك مان الشاركة الساعودية للمعلوماات االئتمانياة و/أو أن يفصاح عان المعلوماات الخاصاة بحامال
البطاقة وبحسابه المذكور أو أي حساب آخر يكون له لدى البنك للشركة السعودية للمعلومات االئتمانية و/أو ألي جهة أخرى توافق عليهاا مؤسساة النقاد العرباي الساعودي .يلتازم البناك بتزوياد
الشركة ال سعودية للمعلومات االئتمانية و/أو أي جهة أخرى توافق عليها مؤسسة النقد العربي السعودي بالسجل المالي لكل حساب بطاقة ائتمانية.
 )15تغيير العنوان :يلتزم حامل البطاقة ب إبالغ البنك بأي وسيلة اتصال مضمونة عند تغيير عنوانه ,أو بيانات االتصال مثال رقام الجاوال ،وتعتبار المراساالت الموجهاة إلياه مان البناك علاى عنواناه
األخير المثبت بسجالت البنك مستلمة من قبله.
 )16إنهاء عضوية البطاقة:
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ً
مملوكة للبنك وذلك دون أدنى مسئولية تجااه حامال البطاقاة أو إشاعار مسابق لاه/لها
أ  -يجوز للبنك أن يقوم في أي وقت بإنهاء عضوية حامل البطاقة واستعادة جميع البطاقات حيث تعتبر كلها
وعلى حامل البطاقة القياام فاوراً بإعاادة جمياع البطاقاات مقطوعاة إلاى نصافين للبناك .إذا تام إنهااء عضاوية حامال البطاقاة فاان كامال الرصايد المادين فاي حسااب البطاقاة يصابح مساتحق الادفع
فورا ًللبنك ويتم إعادة ما يستحقه حامل البطاقة من الرسوم لقاء فترة ما بعد اإللغاء.
ب  -يجوز لحامل البطاقة أن يقوم في أي وقات بإنهااء عضاويته بموجاب إشاعار خطاي للبناك وال يكاون ذلاك اإلشاعار نافاذاً إال بعاد تسالم البناك لجمياع البطاقاات األساساية والبطاقاات الفرعياة
مقطوعة إلى نصفين وذلك بعد قيام حامل البطاقة بدفع جميع المبالغ المستحقة عليه /عليها حينئذ ،ويكون مسؤوالً عن جميع 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 مخالصاة
نهائية يتم إصدارها بعد  30يوم من تاريت إشعار العميل باإللغاء بعد سداد المستحقات على البطاقة وتحديث سجل حامل البطاقة لدى الشركة الساعودية للمعلوماات االئتمانياة خاالل  7اياام مان
تاريت اغالق حساب البطاقة.
 )17الرصيد المدين :بعد اشعار البنك لحام ل البطاقة بمبالغ العمليات المستحقة عليه ومطالبته بالسداد خالل  90يوم من تاريت تنفيذ العملية كحد اقصى ،يحق للبنك الخصم من حساب حامل البطاقة
بعد الحصول على الموافقة المسبقة للعميل.
 )18الشكاوي :في حال وجود شكوى بخصوص بطاقة المبارك بلس االئتمانية ،لحامل البطاقة الحق في مخاطبة البنك بهذا الخصوص على الرقم المجاني  800 119 2222أو على الفااكس رقام
 +966 11 2769272الخااص باإدارة معالجاة شاكاوى العماالء أو بالبرياد مباشارة إلاى البناك علاى العناوان التاالي :البناك العرباي الاوطني – مركاز البطاقاات ،ص ب  56921الريااض
 ،11564المملكة العربية السعودية.
 )19التنازل :يحتفظ البنك لنفسه بحق رهن أو التصرف في أو حوالة أو التنازل عن بعض أو مجمل حقوقه ومنافعه والتزاماته المترتبة على تساهيل بطاقاة المباارك بلاس االئتمانياة الممناوح لحامال
البطاقة إلى أي جهة أخرى دون موافقة مسبقة من حامل البطاقة .فإذا قام البنك برهن أو التصرف في أو حوالة أو التنازل عن بعض أو مجمل حقوقه ومنافعه والتزاماته المترتباة علاى تساهيل
بطاقة المبارك بلس االئتمانية ،تبقى حقوق ومنافع والتزامات حامل البطاقة المترتبة على التسهيل المذكور كما هي تماماا ً دون تغييار ،ماع اساتمرار التزاماتاه بالساريان لمصالحة أي جهاة يقاوم
البنك برهن أو التصرف في أو حوالة أو التنازل لها عن الرصيد القائم لتسهيل بطاقة المبارك بلس االئتمانية الممنوح لحامل البطاقة بموجبه .وعند طلب العميل الحصول على مخالصاة نهائياة
يتم إصدارها بعد  30يوم عمل من تاريت إشعار العميل باإللغاء بعد سداد المستحقات على البطاقة.
 )20حقوق 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 فاي حيناه،
ويقر حامل البطاقة بموافقته على تلقي تلك العروض إال إذا صرح للبنك وأخطره خطيا ً بعدم موافقته على تلقيها .
 )21األجور والرسوم واالستحقاقات المالية:
الرسوم السنوية  -للبطاقة األساسية*
أميال العربي البالتينية  525لاير
الرسوم السنوية للبطاقة االضافية*
 103.95لاير
رسم السحب او التحويل النقدي *
 78.75لاير لكل عملية بصرف النظر عن قيمة المبلغ المسحوب
رسم عملية االعتراض *
 36.75لاير (إذا كانت نتيجة التحقيق ضد العميل)
كشف حساب البطاقة االئتمانية أقل من سنة *
 26.25لاير
كشف حساب البطاقة االئتمانية من سنة إلى خمس سنوات *
 31.50لاير
كشف حساب البطاقة االئتمانية أكثر من خمس سنوات *
 52.50لاير
رسم تأخر سداد مستحقات (غرامة التأخير)
 100لاير
رسم إعادة إصدار بطاقة بعد فقدانها*
 210لاير
الحد األدنى للتسديد
 %5من إجمالي المبلغ المستحق أو  100لاير أيهما أكثر
الرسوم عند االشتراك في برنامج حماية الرصيد*
 %0.5145من إجمالي المبلغ المستحق
مثال : % 2.89
المبلااغ العمليااة الدوليااة المسااتخدمة فااي نقاااط البيااع 1,000 :دوالر أمريكااي سااعر الصاارف= % 2.89 × 3.7750:

هامش اضافي للعمليات الدولية
(3.8840قابلة للتغيير حسب أسعار الصرف اليومي).
 * ٪2.89إجمالي قيمة العملية الدولية  3,884.09لاير.
المبلغ العملية الدولية المستخدمة في الصراف االلي يضاف عليها رسوم السحب النقدي  78.75لاير.

 %30من الحد االئتمااني المخصاص للبطاقاة (الحاد األعلاى لعملياة الساحب الواحادة  5.000لاير) .ماع مراعااة الحاد االقصاى
الحد المتاح للسحب النقدي
للسحب اليومي عن طريق اجهزة الصراف اال لي حسب انظمة المكان الموجود فيه جهاز الصراف المستخدم.
* شاملة لضريبة القيمة المضافة
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الحد االئتماني

الرسوم السنوية

نوع البطاقة

 10,000لاير

 525لاير

أميال العربي

معدل النسبة السنوية
ارباح التورق 1

ارباح التورق 2

ارباح التورق 3

% 44.15

% 49.40

% 53.91

* ارباح التورق يعتمد على راتب العميل وتصنيف الشركة الموظف فيها.
 )22تحذيرات ونصائح:
أ  -عدم التقيد وااللتزام بشروط وأحكام البطاقة االئتمانية قد يؤدي إلى إلغاء البطاقاة وإيقااف حسااب البطاقاة  ،وعنادها تصابح جمياع المباالغ المساتحقة علاى حامال البطاقاة حالاة وواجباة
السداد على الفور.
ب  -إذا اخفق حامل البطاقة في االحتفاظ بسجل سداد جيد ،فسيترك ذلك تأثير سلبي على سجله االئتماني وسيتم إدرام اسمه لدى الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية.
جـ  -إن االكتفاء بسداد المبلغ األدنى المستحق على حساب البطاقة يؤدي إلى إطالة عمار مديونياة حامال البطاقاة للبناك – مثاال :إذا قاام حامال البطاقاة بتنفياذ عملياة/عمليات شاراء بمبلاغ
 7,000لاير سعودي ،واختار سداد المبلغ األدنى المستحق ( ، )5%وبعد إضافة النسبة الشهرية ( ،)2.2%سيستغرق حامل البطاقة  68شهراً لسداد مبلغ الشراء بالكامل ،كما سيتعين
عليه دفع مبلغ  4,178.93لاير مقابل تكلفة األجل.
 )23ستكون جميع المبالغ والرسوم والعموالت وهوامش الربح التي يجب على حامل البطاقة دفعها إلى البنك وفق هذه الشروط واالحكام ،شاملة لضريبة القيمة المضافة وأي ضاريبة أخارى تكاون
مفوضة أو يتم فرضها الحقاً.
 )24برنامج أميال العربي:
أ  -البطاقات االئتمانية السارية الصالحية فقط يمكنها كسب األميال.
ب  -سوف يجمع حامل البطاقة أميال نتيجة استخدام بطاقته في تسديد قيمة مشترياته بواسطتها ( عدا السحب النقدي ومدفوعات سداد) .وال يحق لحامل البطاقة استبدال أميال بالنقد.
جـ  -كسب واستبدال األميال يكون للبطاقات السارية المفعول فقط
د  -يتوفر برنامج أميال العربي لجميع حاملي بطاقاة أمياال العرباي االئتمانياة .وتكاون البطاقاات التابعاة لهاا مشامولة تلقائياا ماع مزاياا البرناامج المتاوفرة للبطاقاة الرئيساية .وال يتاوفر البرناامج
للبطاقات التابعة بمعزل عن البطاقات الرئيسية.
هـ  -يحتفظ البنك العربي الوطني بحقة في إلغاء أو تغيير أو تبديل برنامج أميال العربي أو شروطه بما في ذلك ودون حصر معدل اكتساب األمياال .ومعادل تحويال االمياال وطريقاة احتساابها
أو طرحها أو استبدالها بإشعار أو بدون أشعار.
و  -ينبغي أن يكون حامل البطاقة غير مت عثر أو متأخر في السداد ليستمر في برنامج أميال العربي .وفي حالة تعثر او تأخر حامل البطاقة عن سداد التزاماتاه يحاق للبناك إلغااء رصايد االمياال
المتراكمة دون إشعار مسبق.
ز  -يعتبر برنامج أميال العربي ملكا للبنك ،وال يحق لحامل البطاقة تحويل رصيد امياله الى أي حساب أو بطاقة أخرى.
ح  -تنتهي صالحية األميال بعد سنتين من تاريت اكتسابها.
ط – آلية احتساب األميال:
مكان االستخدام
داخل المملكة
خارم المملكة
المكافآت الشهرية

)25

)26

)27
)28
)29

االميال المكتسبة
 75ميل لكل  1000لاير
 125ميل لكل  1000لاير
 75ميل اضافي لكل  1000لاير يستخدم زيادة عن  10000لاير شهريا

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 االستحقاق على األقل.
جـ  -الحد األدنى للتقسيط هو  1,000لاير لعملية الشراء الواحدة.
د  -في حال وجود أي تعارض بين شروط برنامج قسطها هذه وشروط وأحكام البطاقة ،ستكون شروط برنامج قسطها ساريه ونافذه بقدر ما تنطبق على هذه البرنامج  /الخدمة.
هـ  -الحد االعلى  /االدنى لمدة التقسيط تبدأ من  3الى  12شهراً مثال  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 اجراء عملية التورق للعمليات التي تتم عن طريق التجار الغير مشاركين بهامش ربح ( )1%شهريا ً 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 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 مسؤوالً عن أية مطالبة ناجمة عن الرفض.
ن  -في حال وجود خطة أقساط من قبل التاجر ،فإن التاجر هو وحده المسؤول عن كافة االلتزامات والمسؤوليات فيما يتعلق بتوريد السلع  /الخدمات أو أي عيب أو ضرر.
س  -لن يكون البنك العربي الوطني مسئوال في حال وجود أي نزاع مع التاجر يتعلق بشراء أو تقديم أي سلع أو خدمات:
يجب على حامل البطاقة حل النزاع مع التاجر مباشرة.
.I
مسؤولية حامل البطاقة والتزامه بالدفع إلى البنك العربي الوطني لن تتأثر بأي نزاع من هذا القبيل.
.II
ال يعتبر البنك العربي الوطني مسؤوالً 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 شريطة إشعار حامل البطاقة قبل  30يوم عمل.
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 وقت آلخر شريطة إشعار حامل البطاقة قبل  30يوم عمل..
يحق للبنك فرض رسوم/أتعاب حسبما يراها مناسبة فيما يتعلق بخدمات الهاتف المصرفي والصاراف اآللاي وذلاك خاالل  30ياوم عمال مان تااريت إشاعار حامال البطاقاة وعادم تلقاي اعتاراض
مكتوب خالل الفترة المحددة في اإلشعار ،وبهذا يكون البنك مفوضا ً بالقيام مباشرة ودون الرجوع لحامل البطاقة بخصم مبالغ تلك الرساوم/األتعاب حسابما تام توضايحها فاي كشاوف الحساابات
الشهرية وذلك من أي حساب لحامل البطاقة لدى البنك.
تخضع هذه الشروط واألحكاام لننظماة الساعودية ذات الصالة وبماا ال يتعاارض ماع أحكاام الشاريعة اإلساالمية وياتم حال أي نازاع باين البناك وحامال البطاقاة بواساطة لجناة تساوية المنازعاات
المصرفية.
يعين حامل البطاقة وكيال عنه لغرض شراء السلع من البنك العربي الوطني وبيعها لطرف ثالث.
ال يترتب على عدم صحة أي مادة أو نص في هذا الشروط واألحكام أو عدم جواز الوفاء به حسب األنظمة المعمول بها في المملكة العربية الساعودية عادم صاحة الماواد والنصاوص األخارى
في هذه الشروط واألحكام.
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)30
)31
)32
)33
)34

)35
)36

يقر حامل البطاقة بأنه اطلع على هذه ال شروط واألحكام وفهم محتوياتها او االلتزامات والمسؤوليات المترتبة بموجبها ووافق عليها.
يتعهد حامل البطاقة بعدم استخدام أو المساعدة في االستخدام البطاقة أو البطاقات بشكل مباشر أو غير مباشر في أي مجال من مجاالت غسل االموال وتمويل االرهاب.
في حالة اال ختالف بين النص العربي والنص اإلنجليزي لهذه الشروط واألحكام يسود النص العربي.
تضاف أرباح عملية التورق الخاصاة بالرصايد المساتحق غيار المسادد بعاد تااريت اساتحقاق الادفع إلاى حسااب البطاقاة علاى أسااس ياومي ،ولان ياتم احتسااب هاذه األربااح إذا تام ساداد الرصايد
المستحق في تاريت استحقاق الدفع أو قبله.
المحافظة على البطاقة:
أ  -يتعهد حامل البطاقة بالحرص على بطاقته وحفظها بمكان أمين حتى ال تتعرض للفقدان أو لالستخدام غير المصارح ،وفاي حالاة فقادان البطاقاة أو سارقتها أو حادوث محاولاة اساتخدام غيار
مصرح به أو خالفه ,يجب علاى حامال البطاقاة إعاالم البناك فاوراً وبادون تاأخير علاى هااتف رقام  800 124 4040مان داخال المملكاة أو علاى الارقم  +966 11 299 4040مان خاارم
المملكة أو الفاكس رقم  +966 11 460 1733أو إخطار أي مركز فيزا في أي بنك بالخارم 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 تاريت الفقدان أو السرقة أو االستخدام غير المصرح به أو خالفاه
وبين تاريت استالم البنك من العميل بالغا ً 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 ال بطاقة 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.
في حال كان إصدار البطاقة بضمان الراتب الشهري لحامل البطاقة فال يحق للبنك استقطاع ما تزيد نسابته علاى  % 33.33مان راتاب حامال البطاقاة إذا كاان علاى رأس العمال أو  %25مان
راتب المتقاعد.
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 تاريت أخر عملية أجراها العميل.
ب  -تعتبر المبالغ الدائنة أو العالقة أو التعامل راكدا ( ) Dormantإذا أكمل مدة أربع وعشرون شهرا ميالديا من تاريت أخر عملياه مالياه أجراهاا العميال أو وكيلاه المفاوض (ساحب أو إياداع – حساب طبيعاة
العالقة) مسجلة أو مراسله خطيه موثوقة وموثقة بشأن العمليات.
م -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 العميال نفساه او
وكيله المفوض أي عمليه مالية (سحب او ايداع –حسب طبيع ة 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 سانوات ميالدياة غيار مطالاب بهاا (أي مجماوع خمساة عشار سانة ميالدياة مان تااريت آخار
عملية مالية)

)37
)38
)39
)40
)41

)42

يعتمد سعر الصرف المعتمد لدى البنك في تاريت تنفيذ العملية (وهو تاريت الصرف) للصرف بين عملة العملية وعملة حساب البطاقة ويخضع للرسوم.
إذا تم تجاوز الحد االئتماني فإن المبلغ المتجاوز سيكون مستحق الدفع فوراً ويحق للبنك إيقاف البطاقة وال يعاد تشغيلها إال بعد سداد مبلغ التجاوز وفي حالاة عادم الساداد فاوراً فاناه يحاق للبناك
إلغاء البطاقة.
يقر حامل البطاقة بموافقته على قياام البناك بتمريار أي معلوماات ياتم تضامينها فاي نماوذم طلاب تساهيل بطاقاة المباارك بلاس االئتمانياة ،وأي مساتندات مؤيادة أخارى ياتم تقاديمها الحقااً ،أو أي
معلومات أو مستندات أخرى تتعلق بسجل وأداء حساب بطاقة المبارك بلس االئتمانية ،إلى أي متنازل إليه حقيقة أو احتماالً ،أو إلى أي أطراف أخرى معنية أو متعاقدة .
يقدم البنك العربي الوطني خدمة استشارا ت ائتمانية لنفراد ،ولالستفادة من هذه الخدمة يرجى االتصال على الرقم920001824
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 يوما ً من تاريت استالم المستندات ذات العالقة واعادة ما تم خصمه بالزيادة من تاريت الوفاة او ثبوت العجز الكلي على ان يكون االعفاء مقصور علاى االقسااط التاي تساتحق بعاد تااريت
الوفاة او تاريت ثبوت العجز الكلي ويستثنى من ذلك حاالت الوفاة او العجز الكلي الناتجة عن تعمّاد حامال البطاقاة اصاابة ذاتاه او محاولتاه لالنتحاار ساواء كاان عااقالً او مخاتالً عقلياا ً فاي ذلاك
الوقت و/أو الكوارث الطبيعية أو قرارات المحكمة أو السلطة القضائية المختصة بموجب االنظمة الساارية فاي المملكاة العربياة الساعودية و /أو تعااطي الكحاول او المخادرات او العقااقير غيار
النظامية و/أو المشاركة أو ممارسة أو التدرب على أي رياضة او منافسه خطره كالمشاركة في سباقات الخيل او سباقات السيارات و/أو الوفااة او االصاابة الناشائة عان طبيعاة العمال و/أو ماا
ينتج بسبب او ينشأ عن او تكون ساهمت فيه االسلحة النووية او االشعاعات النووية ا و التلوث باإلشعاع من وقود او أي نفايات نووياة ناتجاة عان احتاراق وقاود ناووي  ،والحارب او الغازو او
اعمال العدوان االجنبي او االعمال العدوانية او االعمال شبه الحربية ويساتثنى مان ذلاك عماالء القطااع العساكري و/أو اعماال التخرياب واالرهااب التاي يرتكبهاا شاخص او اشاخاص يعملاون
بصفه منفرده او نيابة عن او على صلة باي منظمه ارهابية.
تصدر البطاقة مجانا لعمالء برنامجي العربي البالتيني والذهبي ،ويحق للبنك استرداد الرسوم السنوية للبطاقة إذا انخفض تصنيف حساب العميل عن الذهبي ،بشرط ابالغ العميل بذلك قبل 30
يوم عمل من التطبيق.

شروط وأحكام اضافية خاصة بالحملة
يحق للبنك اعادة الرسوم السنوية للبطاقة بشرط استخدام البطاقة قبل اصدار كشف الحساب للشهر الثالث بحد أدنى  1000لاير  ،ويستمر هذا االعفاء سنويا ً بنفس الشرط ،ويحق للبنك تغيير حد
االستخدام االدنى من وقت آلخر بشرط ابالغ العميل بذلك قبل  30يوم عمل من التطبيق.
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