
شروط وأحكام بطاقات االئتمان من بنك اإلمارات دبي الوطني

مقابــل موافقــة بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي )يشــار إليــه فيمــا يلــي ب«البنــك«() علــى إصــدار وتوفيــر بطاقــة ائتمــان لحامــل البطاقــة )حســبما هــو معــرف فيمــا يلــي( طلــب 
حامــل البطاقــة، يوافــق حامــل البطاقــة بموجبــه علــى هــذه الشــروط واألحــكام باإلضافــة إلــى أيــة شــروط وأحــكام، إن وجــدت، مبينــة فــي نمــوذج طلــب بطاقــة االئتمــان المعبــأ 
و/أو خطــاب الموافقــة وأي مســتند آخــر ذي صلــة )يشــار إليهــا مجتمعــة فيمــا يلــي ب«الشــروط واألحــكام«( يوافــق حامــل البطاقــة بموجبــه ويقــر علــى أن هــذه األحــكام والشــروط 

باإلضافــة إلــى الشــروط واألحــكام العامــة الخاصــة بالبنــك فيمــا يتعلــق بالحســابات والخدمــات المصرفيــة ويجــب أن تقــرأ مقترنــة بعضهــا البعــض حيثمــا انطبــق ذلــك.

1. تعريفات

في هذه الشروط واألحكام وحيث يسمح السياق بذلك تحمل التعابير التالية المعاني المحددة هنا ما لم يتطلب السياق خالف ذلك

- »الحســاب أو حســاب البطاقــة« يعنــي حســاب بطاقــة االئتمــان مــن اإلمــارات دبــي الوطنــي ش.م.ع. الــذي تــم فتحــه مــن قبــل البنــك لقيــد كافــة اإليداعــات والخصومــات 
ــدة  ــد كافــة الخصومــات المتكب ــة، إن وجــد، بموجــب هــذه الشــروط وتشــمل دون تحدي ــدة بواســطة حامــل البطاقــة األساســة وحامــل البطاقــة اإلضافي المســتلمة أو المتكب

ــأي معاملــة باســتخدام البطاقــة أو خــالف ذلــك. ــة ب والناتجــة عــن أي ســلفة نقديــة و/أو نفقــات و/أو التزامــات ناشــئة عــن أو ذات صل

- »جهاز الصراف اآللي« يعني أجهزة الصراف اآللي التي تسمح لحامل البطاقة إجراء معامالت باستخدام البطاقة.

- »البنك« يعني بنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع. وخلفائه والمتنازل إليهم قانونًا.

- »البطاقــة أو بطاقــة االئتمــان« تعنــي بطاقــة االئتمــان التــي يصدرهــا البنــك لحامــل البطاقــة والتــي تســمح لــه بإجــراء معامــالت )كمــا هــي معرفــة فيمــا يلــي( والتــي تتضمــن 
البطاقــات الرئيســية واإلضافيــة والبديلــة بغــض النظــر عــن العالمــة التجاريــة أو االســم . 

»حامــل البطاقــة« يعنــي أي شــخص طبيعــي )علــى ســبيل المثــال، شــركة أو أي كيــان قانونــي آخــر( أصــدر البنــك لمصلحتــه بطاقــة ائتمــان وتتضمــن حامــل البطاقــة األساســية 
وأي حامــل بطاقــة إضافيــة.

- »الســلفة النقديــة« تعنــي أي مبلــغ يتــم الحصــول عليــه باســتخدام البطاقــة أو رقــم البطاقــة أو رقــم التعريــف الشــخصي بــأي شــكل يســمح بــه لحامــل البطاقــة مــن البنــك أو 
أي بنــك آخــر أو مؤسســات ماليــة أو مــن أجهــزة الصــراف التــي تعــرض شــعار فيزا/ماســتر كارد و/أو أي شــعار آخــر

- »رســم الســحب النقــدي« يعنــي الرســم الــذي يتــم خصمــه مــن حســاب البطاقــة عنــد كل عمليــة ســلفة نقديــة كمــا هــو محــدد فــي دليل/جــدول الرســوم والنفقــات واألســعار 
الخــاص بخدمــات بطاقــة االئتمــان أو حســبما يحــدده البنــك حســب تقديــره مــع اإللتــزام بتعليمــات المؤسســة فيمــا يتعلــق بالتعرفــة البنكيــة ومبــادئ حمايــة  العمالءويخضــع 

للتغييــر مــن وقــت آلخــر ويتــم تحديثــه علــى الموقــع اإللكترونــي 

- »حــد البطاقــة« يعنــي أقصــى حــد يســمح بــه البنــك للرصيــد المتــاح لحســاب البطاقــة لحامــل الطاقــة الرئيســي وأي حامــل إضافــي والــذي يتــم إخطــار حامــل البطاقــة األساســية 
بــه مــن وقــت آلخــر.

- »المعامــالت المؤهلــة« تعنــي جميــع معامــالت البيــع بالتجزئــة ، عنــد نقطــة البيــع أو عبــر اإلنترنــت ، المحملــة علــى حســاب حامــل البطاقــة وتكــون مؤهلــة للحصــول علــى 
مكافــآت البنــك ، باســتثناء المعامــالت التــي يســتبعدها البنــك والمحــددة فــي الشــروط واألحــكام الخاصــة بالمنتــج  علــى الموقــع االكترونــي

- »معاملــة البطاقــة« تعنــي أي معاملــة ماليــة, أو مبلــغ يتقاضــاه البنــك أو أي تاجــر مقابــل أي بضائــع أو خدمــات أو مزايــا أو حجــوزات تــم الحصــول عليهــا باســتخدام البطاقــة/
البطاقــات أو رقم/أرقــام البطاقة/البطاقــات أو رقــم التعريــف الشــخصي أو الهاتفــي أو بــأي شــكل آخــر بمــا فــي ذلــك ودون تحديــد، أوامــر البريــد أو الهاتــف أو الفاكــس أو 
االنترنــت بغــض النظــر عمــا إذا تــم توقيــع أي قســيمة مبيعــات أو ســلفة نقديــة أو أي قســيمة أخــرى أو قســيمة بواســطة حامــل البطاقــة الرئيســي أو حامــل البطاقــة اإلضافــي

- »الرســوم الماليــة« تعنــي الرســوم المســجلة علــى حســاب البطاقــة إذا لــم يتــم دفــع إجمالــي المبلــغ المســتحق بالكامــل وفــق كشــف الحســاب للشــهر الســابق عنــد تاريــخ 
اســتحقاق الدفــع المبيــن فــي كشــف الحســاب

- »رســم التأخــر عــن الســداد« يعنــي الرســم الــذي يتــم تقييــده أو فرضــه علــى حســاب البطاقــة إذا لــم يتــم اســتالم الحــد األدنــى الواجــب دفعــه عنــد حلــول تاريــخ اســتحقاق 
الدفعــة.

- »التاجر« يعني أي بائع بالتجزئة أو شخص أو شركة تقوم بتوريد البضائع و/أو الخدمات والتي تقبل بطاقة حامل البطاقة كوسيلة للدفع أو الحجز بواسطة البطاقة.

- »مبيعــات التاجــر« تعنــي أي ســلع و / أو خدمــات يتــم فرضهــا علــى حســاب البطاقــة مــن قبــل أي منفــذ بيــع بالتجزئــة أو شــخص أو كيــان شــركة يقبــل بطاقــة حامــل البطاقــة 
كوســيلة للدفــع و / أو الحجــز بواســطة البطاقــة

- »الحد األدنى المستحق« يعني المبلغ الذي يجب على حامل البطاقة دفعه في أو قبل تاريخ استحقاق الدفعة لتفادي أي رسوم تأخر عن السداد. 

- »الرصيــد الحالــي« هــو إجمالــي الرصيــد القائــم علــى حســاب بطاقــة االئتمــان مســتحق الدفــع للبنــك وفقــا لســجالت البنــك فــي تاريــخ إصــدار كشــف الحســاب بمــا فــي ذلــك 
جميــع النفقــات.

- »تاريــخ اســتحقاق الدفعــة« يعنــي التاريــخ المحــدد فــي كشــف الحســاب والــذي يســتحق عنــده تســديد الحــد األدنــى المســتحق علــى األقــل  وأن يــودع فــي حســاب البطاقــة 
للحفــاظ علــى وضــع جيــد

- »حامل البطاقة األساسية« يعني الشخص الذي أصدرت له البطاقة الرئيسية وتم فتح حساب البطاقة له بواسطة البنك وذلك بخالف حامل البطاقة اإلضافية.

- »حامل البطاقة اإلضافية« يعني الشخص الذي أصدر البنك بطاقة إضافية له بطلب من حامل البطاقة األساسية.

ــا لتقديــره  ــا لمــا يقــرره البنــك مــن وقــت آلخــر وفًق - »المكافــآت« تعنــي أي نقــاط أو أميــال جويــة أو اســترجاع نقــدي ُيمنــح لحامــل البطاقــة علــى المعامــالت المؤهلــة ، وفًق
ــا للشــروط واألحــكام الخاصــة بالمنتــج المتاحــة علــى الموقــع اإلكترونــي الخــاص بالبنــك المطلــق وفًق

- »رســوم الخدمــة« تعنــي الرســوم المفوتــرة إلــى حســاب البطاقــة بمقابــل اســتخدام حامــل البطاقــة للخدمــات التــي يقدمهــا البنــك بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر 
رســوم التأخــر عــن الســداد ورســوم درع االئتمــان ورســوم المعامــالت األجنبيــة ورســوم اســتبدال البطاقــة ورســوم الســلفة النقديــة.

- »كشــف الحســاب« يعنــي كشــف الحســاب الشــهري أو كشــف الحســاب الــدوري ) بالبريــد أو إلكترونيــًا( الــذي يرســله البنــك إلــى حامــل البطاقــة األساســية ويتضمــن تفاصيــل 
الرصيــد الحاليــة والمبالــغ المســتحقة والناشــئة عــن معامــالت حامــل البطاقــة األساســية وحامــل البطاقــة اإلضافيــة، إن وجــد، المســتحق دفعــه للبنــك.

- »تاريــخ كشــف الحســاب« يعنــي التاريــخ الــذي يتــم فيــه إنشــاء كشــف الحســاب وطباعتــه ليرســل إلــى حامــل البطاقــة  علــي العنــوان المســجل لــدى البنــك فــي تاريــخ إجــراء 
كشــف الحســاب.

- »إجمالي الدفعة المستحقة« يعني إجمالي المبلغ القائم على البطاقة الموضح في كشف الحساب المستحق في أو قبل تاريخ استحقاق الدفعة 

- »الرســوم الســنوية« يعنــي الرســوم المفوتــرة إلــى حســاب البطاقــة فــي شــهر يختــاره البنــك بمقابــل الحصــول علــى البطاقــة. ال يحــق لحامــل البطاقة أن يســترد الرســوم الســنوية، 
حتــى ولــو تــم إلغــاء البطاقــة وقفــل الحســاب قبــل انتهــاء المــدة الســنوية. تحســب الرســوم الســنوية مــن تاريــخ إصــدار البطاقــة بغــض النظــر عــن تفعيل/عــدم تفعيــل البطاقة. O
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2. شروط إصدار البطاقة

2.1. يحتفظ البنك بحقه في رفض أي طلب تقدم به حامل البطاقة إلصدار بطاقة 

2.2. كشــرط مســبق للموافقــة علــى أي طلــب إلصــدار بطاقــة يجــوز للبنــك وفقــا لتقديــره المطلــق وضــع حــد ائتمانــي للبطاقــة .يخطــر حامــل البطاقــة وفقــا لذلــك، كمــا يحتفــظ 
البنــك بحــق تخفيــض أو تغييــر حــد بطاقــة االئتمــان وإشــعار العميــل بذلــك

2.3. يوافــق حامــل البطاقــة بعــدم تجــاوز الحــد االئتمانــي المخصص/المقــرر مــن قبــل البنــك لحامــل البطاقــة مــا لــم يحصــل حامــل البطاقــة علــى موافقــة مســبقة مــن البنــك 
بتجــاوز الحــد االئتمانــي. يحــق للبنــك وحــده ومنفــردا تحديــد زيــادة أو تخفيــض الحــد االئتمانــي و/أو التنــازل عــن الحــد االئتمانــي كليــا أو جزئيــا. إضافــة إلــى ذلــك، يتعهــد 
حامــل البطاقــة بعــدم تنفيــذ أيــة معاملــة بالبطاقــة قــد تتســبب فــي تجــاوز إجمالــي الرصيــد حســاب البطاقــة. إذا تجــاوز حامــل البطاقــة الحــد االئتمانــي مخالفــة لهــذا 
الشــرط، علــى حامــل البطاقــة أن يدفــع للبنــك إضافــة إلــى الرصيــد الحالــي بموجــب الحــد االئتمانــي وعنــد طلــب البنــك، كامــل المبلــغ الــذي تجــاوز الحــد االئتمانــي وكافــة 
الرســوم المتعلقــة والمرتبطــة بتجــاوز الحــد االئتمانــي. فــي حالــة عجــز حامــل البطاقــة فــي أن يدفــع للبنــك كامــل المبلــغ المطلــوب ســالف الذكــر، يصبــح إجمالــي الرصيــد 

الحالــي علــى حســاب البطاقــة مســتحقا وواجــب الدفــع فــورا.

2.4. تكون البطاقة سارية المفعول خالل المدة المحددة على البطاقة ويمكن استخدام البطاقة فقط خالل مدة سريانها المحددة.

2.5. يحتفظ البنك بحق تغيير تصاميم ومخططات البطاقة في أي وقت ودون إشعار مسبق لحامل البطاقة.

2.6. يحتفــظ البنــك بالحــق وفقــا لتقديــره فــي تغييــر و \ أو إغــاء المميــزات والفوائــد التــي يقدمهــا البنــك، بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر المزايــا التــي تقدمهــا 
شــركات المدفوعــات الماليــة )فيــزا، ماســتركادر، أمكــس( مــع إشــعار مســبق لحامــل البطاقــة

2.7. يحــب علــى حامــل البطاقــة قــراءة وفهــم والموافقــة علــى الشــروط واألحــكام للمزايــا الموفــرة مــن قبــل شــركات المدفوعــات الماليــة، حيــث أنهــا عرضــة لتتغيــر مــن وقــت 
آلخر

3. شروط استخدام البطاقة

3.1. عند استالم البطاقة على حامل البطاقة أن يبادر بالتوقيع عليها على ظهر البطاقة. 

3.2. علــى حامــل البطاقــة عنــد اســتالم البطاقــة االتصــال بالبنــك علــى الرقــم الــذي يحــدده البنــك لتنشــيط البطاقــة. علــى حامــل البطاقــة التعريــف بنفســه وتقديــم رقــم 
البطاقــة وأيــة معلومــات ســرية قــد يطلبهــا البنــك. يحــق للبنــك ووفقــا لتقديــره فقــط، الشــروع فــي االتصــال بحامــل البطاقــة علــى األرقــام المســجلة لــدى البنــك 
والمقدمــة مــن حامــل البطاقــة بغــرض تمكيــن حامــل البطاقــة مــن تفعيــل بطاقتــه. يعتبــر االتصــال الهاتفــي الــذي يجريــه حامــل البطاقــة بالبنــك أو اتصــال البنــك بحامــل 
البطاقــة بغــرض تفعيــل البطاقــة دليــال علــى االســتالم ويشــكل دليــال ملزمــا وقاطعــا علــى اســتالم حامــل البطاقــة للبطاقــة وقبــوال بهــذه الشــروط واألحــكام والشــروط 

واألحــكام الخاصــة بالمنتــج علــى الموقــع اإللكترونــي للبنــك

3.3. حامــل البطاقــة مســؤول عــن جميــع المعامــالت التــي تنطــوي علــى اســتخدام البطاقــة ، بغــض النظــر عمــا إذا كان هــذا االســتخدام يتــم عــن طريــق توقيــع قســيمة ، مــن خــالل 
توفيــر رقــم البطاقــة لوكيــل ســفر أو فنــدق أو وكالــة تأجيــر الســيارات أو كيــان آخــر حتــى يتســنى للتاجــر ســداد مســتحقاته أو عــن طريــق شــراء منتــج أو خدمــة عــن طريــق البريد أو 
الطلــب الهاتفــي أو اإلنترنــت. وبالتالــي ، فــإن عــدم وجــود توقيــع حامــل البطاقــة علــى أي قســيمة ســلفة نقديــة أو مبيعــات تاجــر لــن يعفــي حامــل البطاقــة مــن المســؤولية 
، شــريطة أن يكــون حامــل البطاقــة لــم يخطــر البنــك ، علــى النحــو المنصــوص عليــه أدنــاه أن البطاقــة قــد فقــدت أو ُســرقت. نســخة )مهمــا كانــت مستنســخة( مــن قســيمة 
مبيعــات التاجــر األصليــة أو قســيمة الســلفة النقديــة أو غيرهــا مــن المســودات التــي حصــل عليهــا البنــك تمثــل دليــل قاطــع علــى المبالــغ المســتحقة للبنــك. إذا طلــب حامــل 

البطاقــة الحصــول علــى نســخة مــن القســيمة، فســيتم تحصيــل هــذه النســخة مــن الرســوم الســائدة التــي يحددهــا البنــك لهــذه الخدمــة.

3.4. يوافــق العميــل علــى إجــراء كافــة المعامــالت بالريــال الســعودي. يتــم تحويــل مبلــغ أيــة معاملــة يتــم إنشــاؤها بعملــة غيــر الريــال الســعودي إلــى الريــال الســعودي بســعر 
الصــرف الــذي يحــدده البنــك فــي تاريــخ خصــم مبلــغ المعاملــة ذات الصلــة مــن حســاب البطاقــة، وقــد تخضــع مثــل هــذه المعاملــة إلــى فــرض رســوم تحويــل العملــة 

التــي يحددهــا البنــك حســب تقديــره المفــرد.

3.5. يوافــق حامــل البطاقــة علــى عــدم اســتخدام البطاقــة ألي أغــراض غيــر قانونيــة، بمــا فــي ذلــك ودون تحديــد فــي شــراء البضائــع والخدمــات الممنوعــة بموجــب القوانيــن 
المعمــول بهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية

3.6. لــن يكــون البنــك تحــت أي ظــرف مــن الظــروف مســؤواًل عــن رفــض التاجــر البطاقــة للبضائــع والخدمــات التــي يقدمهــا التاجــر أو مقــدم الخدمــات. إن أي شــكوى أو مطالبــة 
ضــد تاجــر أو مــزود للخدمــات لــن يعفــي حامــل البطاقــة مــن أي مــن مســؤولياته تجــاه البنــك بموجــب هــذه االتفاقيــة.

3.7. يحتفــظ البنــك بالحــق فــي االتصــال بحامــل البطاقــة لغــرض التحقــق مــن معامــالت البطاقــة / إجــراء فحــص أمنــي / تقديــم المشــورة باســتبدال البطاقــة. يوافــق حامــل 
البطاقــة علــى التعــاون مــع البنــك فــي جميــع الحــاالت مــن هــذا القبيــل. إذا كان البنــك غيــر قــادر علــى االتصــال مــع حامــل البطاقــة ألي ســبب مــن األســباب فــي أي 
مــن الحــاالت المذكــورة أعــاله، يحتفــظ البنــك بالحــق فــي تجميــد / إيقــاف حســاب البطاقــة الخــاص بحاملهــا حتــى يتــم التمكــن مــن االتصــال علــى النحــو الــذي يرضــي 
البنــك. يتحمــل حامــل البطاقــة الضــرر ويعــوض البنــك عــن أيــة تكاليف/خســائر ســواء فعليــة أو ضمنيــة قــد تــم تكبدهــا بســبب حالــة التجميد/اإليقــاف الموضوعــة مــن 
قبــل البنــك علــى حســاب البطاقــة كمــا هــو موضــح هنــا. ال يلتــزم البنــك بمشــاركة أيــة تفاصيــل متعلقــة بالظــروف التــي وضعــت بموجبهــا حالــة اإليقــاف / التجميــد 

علــى حســاب البطاقــة الخــاص بحامــل البطاقــة.

4. شروط معامالت السلفة النقدية

4.1. يجــوز الســماح لحامــل البطاقــة، وفقــا لتقديــر البنــك المفــرد، اســتخدام البطاقــة لمعامــالت الســفلة النقديــة للمبالــغ التــي يحددهــا البنــك وذلــك باســتخدام البطاقــة فــي 
أي جهــاز صــراف آلــي تابــع للبنــك أو ألي بنــك أو مؤسســة ماليــة أخــرى عبــر مــن يــزود بمثــل هــذه الســلفة النقديــة. 

4.2. تطبــق الرســوم الماليــة المبينــة والمحــددة فــي جــدول الرســوم الماليــة وفقــا آلخــر التحديثــات عليهــا والموجــودة علــى الموقــع اإللكترونــي للبنــك، و يطبقــه البنــك علــى 
الســلفيات النقديــة والتــي يتــم احتســابها علــى أســاس يومــي علــى كل ســلفة نقديــة مــن تاريــخ الســلفة النقديــة وحتــى كامــل الســداد.

4.3. يقــر حامــل البطاقــة ويوافــق علــى أنــه يتــم تطبيــق رســوم الســلفة النقديــة علــى كل معاملــة ســلفة نقديــة و/أو يتــم تطبيقهــا علــى مبلــغ كل معاملــة ســلفة نقديــة. 
يحتفــظ البنــك بحــق تعديــل مبلــغ و/أو ونســبة رســم الســلفة النقديــة مــن وقــت آلخــر مــع إخطــار حامــل البطاقــة بذلــك مــن خــالل جــدول الرســوم والنفقــات الخــاص بالبنــك 

و/أو مــن خــالل أي وســيلة اتصــال أخــرى حســب تقديــر البنــك الــذي يتــم تحديثــه علــى الموقــع اإللكترونــي.

5. شروط كشف الحساب

5.1. ســيصدر كشــف الحســاب الشــهري قبــل ثالثــة أســابيع علــى األقــل مــن تاريــخ االســتحقاق فــي تاريــخ كشــف الحســاب ويمكــن إرســاله إلــى حامــل البطاقــة )بنــاًء علــى 
طلــب حامــل البطاقــة( علــى مــن خــالل البريــد. يمكــن أيًضــا الوصــول إلــى كشــف الحســاب فــي أي وقــت مــن خــالل القنــوات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت للبنــك.

5.2. يتحمــل حامــل البطاقــة مســؤولية فحــص كشــف الحســاب واإلبــالغ الفــوري عــن أي اعتــراض لــدى البنــك خــالل ثالثيــن )30( يوًمــا مــن تاريــخ إصــدار كشــف الحســاب. إذا 
لــم يبلــغ حامــل البطاقــة بــأي اعتــراض لــدى البنــك خــالل هــذه الفتــرة ، فســيتم اعتبــار بيــان الحســاب نهائًيــا وحاســًما فيمــا يتعلــق بجميــع المبالــغ المســتحقة علــى حامــل 

البطاقــة فيمــا يتعلــق بالبطاقــة وحســاب البطاقــة

6. االعتراض على المعامالت

6.1. فــي حــال رغــب حامــل البطاقــة بالمناقشــة واالعتــراض علــى معاملــة تــم تقاضــي رســوم عنهــا مبينــة فــي كشــف حســاب البطاقــة، يتوجــب عليــه إخطــار البنــك خطيــا 
بذلــك فــي موعــد ال يتجــاوز 30 يومــا مــن تاريــخ كشــف الحســاب ذو الصلــة.

6.2. فــي حــال المعاملــة المتنــازع عليهــا مــن قبــل حامــل البطاقــة ثبــت فيمــا بعــد بأنهــا ناشــئة مــن حامــل البطاقــة، يحتفــظ البنــك بحــق أن يضــع رســوما ماليــة علــى حســاب 
البطاقــة قيــد المبلــغ األصلــي مــع الرســوم الماليــة المترتبــة مــن تاريــخ المعاملــة علــى حامــل البطاقــة.

6.3. مــا لــم يصــرح بخــالف ذلــك مــن قبــل البنــك، يبقــى حامــل البطاقــة مســؤوال مســؤولية كاملــة عــن جميــع المعامــالت والرســوم الماليةورســوم الخدمــة علــى البطاقــة، 
حتــى فــي حالــة تقديــم حامــل البطاقــة نمــوذج اعتــراض علــى عمليــة بطاقــة ائتمــان خاصــة بمعامــالت بطاقتــه للبنــك. عــدم دفــع الرســوم ســيؤدي إلــى فــرض رســوم 

ماليــة أخــرى ناتجــة عــن التأخيــر فــي دفــع رســوم المعاملــة المعتــرض عليهــا.



7. شروط الدفع

7.1. يقــوم البنــك بخصــم كافــة المبالــغ الخاصــة بمعامــالت البطاقــة، و/أو رســوم الخدمــة، و/أو الرســوم الماليــة، و/أو رســوم الســلفة النقديــة و/أو رســوم التأخــر عــن الســداد 
و/أو أي مبالــغ أخــرى تنشــأ عــن ويســتحق دفعهــا بموجــب هــذه الشــروط واألحــكام مــن حســاب حامــل البطاقــة.

7.2. يوافــق حامــل البطاقــة علــى أن يدفــع للبنــك رســوم غيــر قابلــة لالســترداد حســبما يحددهــا البنــك حســب تقديــره المفــرد، علــى ســبيل المثــال ودون تحديــد رســوم إصــدار 
البطاقــة و/أو الرســوم الســنوية و/أو رســوم تجديــد البطاقــة و/أو رســوم البطاقــة اإلضافيــة و/أوالبطاقــة  البديلــة و/أو أيــة رســوم أخــرى يحددهــا البنــك مــن وقــت آلخــر.

7.3. يجــوز للبنــك حســب تقديــره المفــرد وفــي أي وقــت تغيير/تعديــل النســبة و/أو وطريقــة احتســاب النســبة و/أو الرســوم الماليــة و/أو رســوم الســنوية و/أو رســوم تجديــد 
البطاقــة و/أو رســوم التأخــر فــي الســداد و/أو رســوم تجــاوز الحــد و/أو أي رســوم أو نفقــات أخــرى دون الحصــول علــى موافقــة حامــل البطــاق . يتــم إشــعار حامــل البطاقــة 

بــأي تغييــر فيمــا ال يقــل عــن ثالثيــن يومــًا عمــل مــن تطبيقــه.

7.4. يجــوز لحامــل البطاقــة اختيــار إحــدى قنــوات الدفــع المتاحــة لدفــع المبلــغ المســتحق شــهرًيا ، والــذي يشــمل علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ، ســداد، اإليــداع النقــدي ، 
الخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت وأجهــزة الصــراف اآللــي / الودائــع النقديــة عــن أي رســوم يفرضهــا البنــك المحــول علــى حامــل البطاقــة فــي تنفيــذ هــذه المدفوعــات 

للبنــك. ال يعتبــر أي مدفوعــات قــد اســتلمها البنــك إال بعــد تصفيــة العائــدات التــي دفعهــا البنــك المحــول.

7.5. لتجنــب رســوم ماليــة إضافيــة ، يجــب دفــع إجمالــي الدفعــات المســتحقة وتصفيــة المبالــغ التــي يتلقاهــا البنــك فــي أو قبــل تاريــخ اســتحقاق الدفعــات المشــار إليــه فــي 
كشــف الحســاب. إذا اختــار حامــل البطاقــة عــدم تســوية إجمالــي الدفعــة المســتحقة بالكامــل ، يتعيــن علــى حامــل البطاقــة فــي أو قبــل تاريــخ اســتحقاق الســداد المحــدد 
مــن قبــل البنــك ، دفــع النســبة المتفــق عليهــا للدفــع أو المبلــغ المحــدد كحــد أدنــى للدفعــة المســتحقة فــي كشــف الحســاب. فــي جميــع الحــاالت ، يجــب علــى حامــل 
البطاقــة التأكــد مــن أن البنــك تلقــى الدفعــة الــذي تــم إجراؤهــا بواســطة شــيك علــى األقــل )4( أيــام عمــل كاملــة )باســتثناء أيــام الجمعــة والســبت( قبــل تاريــخ اســتحقاق 
الدفــع مــن أجــل التأكــد مــن أن البنــك يتلقــى المبالــغ المســتحقة فــي أو قبــل تاريــخ اســتحقاق الدفعــة   حيــث أنــه لــن يتــم إضافــة أي مبلــغ إلــى حســاب البطاقــة حتــى 

يتــم اســتالم المبالــغ التــي تمــت تصفيتهــا

7.6. إذا لــم يســتلم البنــك إجمالــي الدفعــة المســتحقة فــي أو قبــل تاريــخ اســتحقاق الدفعــة, يتعيــن علــى البنــك فــرض رســوم ماليــة علــى حامــل البطاقــة بالمعــدالت التــي 
يحددهــا البنــك مــن وقــت آلخــر، علــى كل معاملــة بطاقــة غيــر مســددة مدرجــة فــي كشــف الحســاب مــن تاريــخ تنفيــذ كل معاملــة حتــى تاريــخ اســتالم البنــك إجمالــي 

الدفعــة المســتحقة كمــا هــو موضــح فــي كشــف الحســاب.

7.7. يقــر حامــل البطاقــة بأنــه فــي حالــة فشــله فــي دفــع الحــد األدنــى المســتحق بالكامــل بحلــول تاريــخ اســتحقاق الدفــع، يحتفــظ البنــك بالحــق فــي فــرض رســوم الدفــع 
المتأخــر )وفًقــا لمــا يحــدده البنــك مــن وقــت آلخــر( علــى حســاب البطاقــة.

7.8. فــي حــال فشــل حامــل البطاقــة فــي ســداد الحــد األدنــى المســتحق بالكامــل فــي تاريــخ اســتحقاق الســداد وبقــي نفــس المبلــغ غيــر مســتقر حتــى تاريــخ تاريــخ الكشــف 
التالــي، فســيضيف البنــك المبلــغ غيــر المســتقر إلــى كشــف الحســاب التالــي باإلضافــة إلــى أي رســوم و/أو الرســوم.

8. تحويل الرصيد

8.1. تســمح خدمــة تحويــل الرصيــد لحامــل البطاقــة بتحويــل كل أو جــزء مــن الرصيــد المســتحق بموجــب بطاقــات االئتمــان الصــادرة عــن البنــوك األخــرى فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية إلــى بطاقــة البنــك االئتمانيــة

8.2. يجــوز للبنــك ، حســب تقديــره الخــاص ، تقديــم  خدمــة تحويــل الرصيــد لحاملــي البطاقــات مراعيــًا الشــروط واألحــكام المحــددة مــن قبــل البنــك مــن وقــت آلخــر. ســيتم 
تحديــد التكاليــف ورســوم الخدمــة وشــروط الســداد وغيرهــا مــن الرســوم المطبقــة علــى خدمــة تحويــل الرصيــد مــن قبــل البنــك ويمكــن أن تتغيــر دون إشــعار مســبق 

لحامــل البطاقــة

8.3. يحتفظ البنك بالحق في رفض طلب تحويل الرصيد أو الحد من المبلغ الذي يمكن تحويله

8.4. علــى حامــل البطاقــة ســداد المدفوعــات للحســاب الــذي يتــم منــه تحويــل الرصيــد إلــى أن يكتمــل طلــب تحويــل الرصيــد. لــن يكــون البنــك مســؤواًل عــن أي رســوم أو 
فوائــد مســتحقة تتعلــق بالحســاب الــذي ينقــل منــه حامــل البطاقــة الرصيــد

9. خدمة طلب شيك

9.1. خدمــة طلــب الشــيك وســيلة تتيــح لحامــل البطاقــة االســتفادة مــن شــيك مصــّدق مخصــوم مــن حــد االئتمــان المتــاح لحامــل البطاقــة. يمكــن توجيــه الشــيك إلــى حامــل 
البطاقــة ، أو إلــى فــرد آخــر ، أو إلــى تاجــر.

9.2. مبلــغ الشــيك المصــدق الموجــه إلــى تاجــر قــد ينتفــع مــن الحــد االئتمانــي المتــاح لبطاقــة االئتمــان ، لكــن بالنســبة للشــيكات الموجهــة إلــى حامــل بطاقــة آخــر  أو لألفــراد، 
)SAMA( فــإن المبلــغ محــدود بحــد أقصــى حــد االئتمــان المســموح بــه وفًقــا لمــا تنظمــه مؤسســة النقــد العربــي الســعودي

9.3. يجــوز لحامــل البطاقــة اختيــار أحــد برامــج خدمــة طلــب الشــيك المتاحــة، مثــل خطــة تقســيط، معــدل فائــدة، والمدةالزمنيــة )إن أمكــن( ومــا إلــى ذلــك علــى النحــو الموضــح 
مــن قبــل البنــك مــن وقــت آلخــر.

9.4. يحتفظ البنك بالحق في رفض طلب خدمة طلب الشيك أو الحد من المبلغ الذي يمكن االستفادة منه ويجوز للبنك تغيير أو إلغاء الخدمة حسب تقديره.

10. برنامج أقساط البطاقة االتمانية 

10.1. برنامــج أقســاط البطاقــة االئتمانيــة يمكــن حامــل البطاقــة اســتخدام حــد االئتمــان المتــاح لشــراء الســلع والخدمــات علــى بطاقتــه االئتمانيــة وســداد مبلــغ المشــتريات 
علــى أقســاط شــهرية متســاوية وفًقــا للبنــود والشــروط التفصيليــة للبرنامــج المتاحــة علــى موقــع اإللكترونــي للبنــك

10.2. شــروط البرنامــج تشــمل وال تقتصــر علــى، الســلع والخدمــات التــي يقدمهــا التجــار المعينيــن والمــدة الزمنيــة والشــروط لــكل تاجــر, ســلعة, أو خدمــة، حيــث أن معاييــر 
األهليــة يتــم تحديدهــا مــن قبــل البنــك مــن وقــت آلخــر ويتــم إبــالغ حامــل البطاقــة وفًقــا لذلــك.

10.3. يحفتــظ البنــك بالحــق فــي الموافقــة علــى معاملــة برنامــج أقســاط البطاقــة االئتمانيــة بشــرط أن يكــون مبلــغ المعاملــة ال يزيــد عــن الحــد االئتمانــي المتــاح لحامــل 
البطاقــة وأن تكــون البطاقــة االئتمانيــة مســتوفية القواعــد واللوائــح التــي يفرضهــا البنــك فــي وقــت إجــراء المعاملــة. يحــق للبنــك رفــض أي معاملــة تــم إجرائهــا مــن 

قبــل حامــل البطاقــة لبرنامــج التقســيط بــدون أي ســبب.

10.4. يتــم فوتــرة مبالــغ األقســاط الشــهرية إلــى حامــل البطاقــة االئتمانيــة بــدًءا مــن تاريــخ كشــف الحســاب الــذي يلــي تاريــخ الشــراء مباشــرة وكل شــهر بعــد ذلــك حتــى يتــم 
اســتيفاء المبالــغ بإجمالــي ســعر البرنامــج.

10.5. عندمــا يقــوم حامــل البطاقــة بالشــراء بموجــب البرنامــج, فــإن الحــد األدنــى المســتحق علــى كشــف الحســاب ســوف يكــون هــو مجمــوع أقســاط البرنامــج الشــهرية 
باإلضافــة إلــى معامــالت المعلقــة مضروبــة فــي نســبة الدفعــة المطلوبــة المحــددة بواســطة بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي المبلغــة إلــى حامــل البطاقــة االئتمانيــة 

باإلضافــة إلــى أي مبالــغ إضافيــة علــى الحــد االئتمانــي وجميــع المبالــغ التــي مضــى أوان ســدادها )إن وجــدت(

ــة  ــخ االســتحقاق المحــدد فــي كشــف الحســاب الشــهري, فــإن الرســوم المالي ــى المســتحق فــي تاري ــغ أقــل مــن الحــد األدن ــة مبل 10.6. إذا دفــع حامــل البطاقــة االئتماني
ــات االئتمانيــة  ــة الخاصــة بالبطاق ــكام الحالي ــف ســتطبق بموجــب الشــروط واألح والتكالي

10.7. إذا فشــل حامــل البطاقــة فــي دفــع دفعــة مــن دفعــات البرنامــج فــإن أي معامــالت للبرنامــج قائمــة ســوف يتــم تحويلهــا إلــى معاملــة متجــددة قائمــة علــى حســبة 
الرســوم الماليــة. 

10.8. ســوف يتــم منــح حامــل البطاقــة االئتمانيــة خيــار ســداد أقســاط البرنامــج اإلجمالــي فــي دفعــة واحــدة مقّدمــة. وســوف يكــون هنــاك رســوم إلغــاء )يتــم تحديدهــا مــن 
البنــك مــن وقــت آلخــر( لمعالجــة تلــك الطلبــات.

10.9. إذا تــم إغــالق البطاقــة فــي وقــت كانــت فيــه المعاملــة ال تــزال تحــت برنامــج أقســاط البطاقــة االئتمانيــة ، فإنــه ســيتم إيقــاف البرنامــج وســوف يتــم تقديــم فاتــورة 
البرنامــج فــورا إلــى حامــل البطاقــة االئتمانيــة بالمبلــغ المســتحق. ســوف يصبــح المبلــغ القائــم بأكملــه مســتحقا بصفــة فوريــة وواجــب الدفــع ويحــق البنــك أن يطالــب 

بدفعــه فــورا حســب تقديــره.



10.10. يحــق للبنــك أن يقــوم فــي أي وقــت وبــدون أي إشــعار أو مطالبــة مســبقة لحامــل البطاقــة بإيقــاف البرنامــج أو إلغائــه أو تغييــر الفوائــد أو المزايــا أو أن يضيــف أو 
يلغــي أي مــن هــذه الشــروط واألحــكام

11. الدرع االئتماني

11.1. تأميــن الــدرع االئتمانــي خدمــة اختياريــة  برســوم محــددة )بعــد موافقــة العميــل( يغطــي جميــع المشــاركين لــدى برامــج البنــك للــدرع االئتمانــي. المبلــغ المغطــى 
بالتأميــن هــو الرصيــد الكامــل المســتحق للمشــاركين. الحــاالت التــي تشــمل التأميــن هــي حالــة الوفــاة )ال ســمح اللــه( و حالــة العجــز الكلــي. العمــر المســموح لدخــول 

البرنامــج كحــد أدنــى 18 و كحــد أعلــى 65. ســن اإلنهــاء: يجــب إنهــاء برنامــج الــدرع االئتمانــي عنــد بلــوغ المشــترك الحــد األقصــى للســن المســموح.

12. البطاقات اإلضافية

12.1. يجــوز لحامــل البطاقــة )حامــل البطاقــة األساســية( أن يطلــب مــن البنــك مــن وقــت آلخــر إصــدار بطاقــات إضافيــة تحــت حســاب حامــل البطاقــة األساســية ألفــراد )حامــل 
البطاقــة اإلضافيــة( شــرط أن يقــوم البنــك بقبولهــم لهــذا الغــرض. ســيكون حامــل البطاقــة األساســية مســؤواًل فــي كافــة األحــوال عــن الرســوم الماليــة ورســوم 
الخدمــات والمصاريــف والتكاليــف التــي تحــدث مــن قبــل حامــل البطاقــة اإلضافيــة مــن خــالل اســتخدامه للبطاقــة، كمــا يكــون مســؤواًل عــن كافــة العمليــات، ويتــم 
قيــد هــذه العمليــات علــى حســاب حامــل البطاقــة األساســي. يخضــع اســتخدام البطاقــات اإلضافيــة للشــروط واألحــكام الــواردة لحامــل البطاقــة الرئيســية ولــن يتــم 
معاملــة البطاقــات اإلضافيــة كبطاقــات مســتقلة ألغــراض الحســاب. يقــوم البنــك بتحصيــل رســوم إصــدار لــكل بطاقــة إضافيــة ويكــون الحــد االئتمانــي للبطاقــة 

االضافيــة ضمــن الحــد االئتمانــي للبطاقــة الرئيســية

13. برنامج المكافآت 

13.1. تطبق الشروط التالية على بطاقات البنك االئتمانية، وُتقرأ باالقتران مع الشروط واألحكام الخاصة بالمنتج على موقع البنك.

13.2. يجــوز للبنــك ، حســب تقديــره المطلــق ، أن يشــمل المعامــالت المؤهلــة التــي يتــم إجراؤهــا باســتخدام البطاقــة اإلضافيــة لحســابات المكافــآت. فــي هــذه الحالــة ، 
ســيتم جمــع جميــع المعامــالت المؤهلــة للبطاقــات اإلضافيــة مــع المعامــالت المؤهلــة التــي يقــوم بهــا حامــل البطاقــة األساســي لبرنامــج المكافــآت. ســيتم منــح 

المكافــآت اإلجماليــة لحســاب بطاقــة حامــل البطاقــة األساســي.

13.3. ســيتم احتســاب اســتحقاق نقــاط المكافــآت مقابــل كل معاملــة مؤهلــة علــى النحــو المحــدد مــن ِقبــل البنــك فــي الشــروط واألحــكام الخاصــة بالمنتــج )المتوفــرة علــى 
موقــع البنــك االلكترونــي( وســيتم إضافتهــا إلــى حســاب بطاقــة حامــل البطاقــة عنــد طلبــه ، عندمــا يتــم اســتالمها مــن خــالل القنــوات المعتمــدة مــن قبــل بنــك 

اإلمــارات دبــي الوطنــي.

13.4.  أي قــرار بشــأن مــا إذا كان اإلنفــاق علــى المشــتريات مؤهــاًل ألغــراض المكافــآت و / أو كيــف يتــم تصنيــف اإلنفــاق لــكل برنامــج مــن برامــج المكافــآت يتــم تحديــده 
بواســطة البنــك وســيتم إبــالغ النتيجــة إلــى حامــل البطاقــة

13.5. ســيتم احتســاب نقــاط المكافــآت فقــط للمعامــالت المؤهلــة فــي كشــف حســاب حامــل البطاقــة. ال يمكــن أن يكــون بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي مســؤواًل عــن أي 
تأخــر فــي تاريــخ وصــول المعامــالت بســبب التأخيــرات مــن التجــار المعنييــن. يحتفــظ البنــك بالحــق فــي حســاب المكافــآت عنــد نشــر كل معاملــة تجزئــة علــى حــدة أو 

مــرة واحــدة كل شــهر ، عنــد إصــدار كشــف الحســاب الشــهري.

13.6. قــد يتــم إلغــاء / مصــادرة أي مكافــآت لحامــل البطاقــة إذا كانــت البطاقــة: I( مغلقــة II( ليســت فــي وضــع جيــد فــي رأي بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي ؛ III( انتهــت 
صالحيتهــا ولــم يتــم تجديدهــا ؛ IV( فيهــا خــرق التفاقيــة البطاقــة ؛ V( أي حــدث آخــر ، وفًقــا لتقديــر بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي وحــده ، يجــب أن يتــم إلغــاء المكافــأة 

و/أو أي مزايــا مماثلــة )حســب االقتضــاء(.

13.7. سياســة االســتخدام العــادل: االســاءة فــي اســتخدام البطاقــة إلجــراء معامــالت وهميــة مــن خــالل نقــاط البيــع فــي المنافــذ التجاريــة أو مــن خــالل وســائل أخــرى يجــب 
تفســيرها علــى أنهــا خــرق لسياســة االســتخدام العــادل وفــي مثــل هــذه الحــاالت ، قــد ال يكــون حاملــو البطاقــة مؤهليــن للحصــول علــى المكافــآت.

13.8. سياســة االســتخدام العــادل: يحتفــظ بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي بالحــق فــي اســتبعاد أي حامــل بطاقــة مــن برنامــج المكافــآت، إذا كان ذلــك وفًقــا لحكــم بنــك اإلمــارات 
دبــي الوطنــي، فقــد انتهــك حامــل البطاقــة بــأي حــال مــن األحــوال هــذه الشــروط واألحــكام و / أو شــروط وأحــكام المنتــج و سياســة االســتخدام العــادل. قــد يــؤدي 

التعليــق واإللغــاء ، وفًقــا لتقديــر بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي ، إلــى إلغــاء جميــع المكافــآت التــي حصــل عليهــا حامــل البطاقــة.

14. الفقدان أو السرقة

يتعيــن علــى حامــل البطاقــة توخــي الحــذر لمنــع فقــدان أو ســرقة البطاقــة كمــا عليــه أيضــا التأكــد مــن عــدم اكتشــاف رقــم التعريــف الشــخصي بواســطة أي شــخص   .14.1
)بمــا فــي ذلــك ودون تحديــد أفــراد العائلــة و/أو األقربــاء و/أو الموظفيــن( وأال يفصــح عــن رقــم التعريــف الشــخصي ألي شــخص. يتحمــل حامــل البطاقــة المســؤولية 

الكاملــة عــن جميــع معامــالت البطاقــة التــي تتــم باســتخدام أو بــدون رقــم التعريــف الشــخصي ســواء مــع علــم أو بــدون علــم حامــل البطاقــة.

فــي حالــة فقــدان بطاقــة االئتمــان أو ســرقتها أو فــي حالــة اإلفصــاح عــن رقــم التعريــف الشــخصي ألي شــخص فإنــة يتوجــب علــى حامــل البطاقــة إبــالغ البنــك عبــر   .14.2
اســتخدام أرقــام الهاتــف الــذي يحددهــا البنــك مــن وقــت آلخــر عــن الفقــدان أو الســرقة أو اإلفصــاح المذكــور فــورا مــع ذكــر التفاصيــل باإلضافــة إلــى ذكــر تفاصيــل 
أرقــام البطاقــة أو رقــم التعريــف الشــخصي وكذلــك إبــالغ الشــرطة فــي البلــد الــذي حــدث فيــه الفقــدان أو الســرقة أو اإلفصــاح. يجــب أن يتبــع هــذا اإلبــالغ تأكيــد 
ــر حامــل البطاقــة مســؤوال عــن كافــة  ــد يعتب ــى اســتالم هــذا التأكي ــالغ, وحت ــك خــالل 48 ســاعة مــن اإلب ــي مــن حامــل البطاقــة للبن ــد الكترون ــي أو رســالة بري كتاب

معامــالت بطاقــة االئتمــان علــى حســاب البطاقــة.

يجــوز للبنــك حســب تقديــره المفــرد إصــدار بطاقــة بديلــة عــن أي بطاقــة فقــدت أو تمــت ســرقتها مــع مراعــاة الشــروط واألحــكام التــي يقــر بهــا البنــك وحســب مــا قــد   .14.3
يعتبــره البنــك مناســبا وبالرســم الــذي يحــدده البنــك مــن وقــت آلخــر.

15. قيود الصرف والضرائب

15.1. يتعهــد حامــل البطاقــة باأللتــزام بقيــود الصــرف والضرائــب التــي قــد تفــرض نتيجــة الســتعمال البطاقــة. يكــون حامــل البطاقــة مســؤواًل عنهــا ، كمــا يكــون البنــك 
ــع  ــن، وأيضــا جمي ــات و المصاريــف التــي يتعــرض لهــا البنــك علــى حســاب حامــل البطاقــة نتيجــة لهــذه األنظمــة والقواني ــع األضــرار و المطالب ــد جمي مفوضــا بقي

ــة أو حســاب. ــغ التــي تفرضهــا الحكومــة علــى أي عملي ــع المبال الضرائــب والرســوم والمصاريــف وجمي

16. الشروط واألحكام العامة

تحديــث المعلومــات الشــخصية: تعــود المســؤولية علــى حامــل البطاقــة وحــده فــي تأكيــد تحديــث معلومــات االتصــال الشــخصية فــي ســجالت البنــك طــول الوقــت.   .16.1
علــى حامــل البطاقــة إخطــار البنــك فــورا وخطيــا عــن أي تغييــر يطــرأ علــى المعلومــات التــي قدمهــا للبنــك, والتــي تشــمل دون تحديــد عملــه و/أو عنوانــه, معلومــات 
االتصال...الــخ, وعليــه تقديــم الوثائــق التــي تثبــت هــذا التغييــر. البنــك ســيقوم باســتخدام المعلومــات المتوفــرة لديــه لغــرض ارســال كشــف الحســاب و التنبيهــات 

األخــرى. ويجــب أاّل يتجــاوز تحديــث البيانــات 5 ســنوات.

إعــادة اإلصــدار أو التجديــد أو االســتبدال: يجــوز للبنــك، بنــاء علــى تقديــره الخــاص، إعــادة إصــدار البطاقــة، أو تجديدهــا، أو اســتبدالها. إال أن البنــك ال يكــون ملزمــا باســتبدال   .16.2
البطاقــة، وفــي حالــة موافقتــه علــى االســتبدال، فعلــى حامــل البطاقــة دفــع رســم إعــادة اإلصــدار المعتــاد. فــي حالــة إعــادة اإلصــدار بســبب انتهــاء مفعــول البطاقــة،  

فســيقوم البنــك بعمليــة إعــادة اإلصــدار تلقائيــا، مــا لــم يســتلم حامــل البطاقــة تعليمــات بهــذا الشــأن قبــل مــدة ال تقــل عــن شــهرين مــن انتهــاء مفعــول البطاقــة.

التعديــل: يحــق للبنــك تعديــل هــذه الشــروط فــي أي وقــت وســوف يشــعر حامــل البطاقــة مــن خــالل الوســيلة التــي يراهــا البنــك مناســبة بــأي تغيــر بهــذا الخصــوص   .16.3
بمــدة ال تقــل عــن ثالثيــن )30( يومــًا مقدمــا. ســيتم توفيــر أحــدث الشــروط واألحــكام علــى موقــع البنــك اإللكترونــي. ســيكون حامــل البطاقــة ملزمــا بــأي تغيــر إال فــي 

حالــة إلغــاء البطاقــة وإعادتهــا إلــى البنــك وإقفــال الحســاب، وتســديد كافــة المبالــغ القائمــة كاملــة مــن قبــل حامــل البطاقــة.

التســوية: إضافــة إلــى أي حــق آخــر قــد يكــون للبنــك بموجــب هــذه الشــروط واألحــكام أو بموجــب القانــون, يجــوز للبنــك فــي أي وقــت ودون إخطــار توحيــد وضــم كافــة   .16.4
الحســابات التــي يحتفــظ بهــا حامــل البطاقــة لــدى البنــك ســواء أن كانــت فرديــة أو مشــتركة أو مــع حامــل البطاقــة اإلضافيــة ومقاصــة وتحويــل أيــة مبالــغ محتفــظ بهــا 

فــي ذلــك الحســاب للوفــاء بأيــة مبالــغ مســتحقة للبنــك. يجــوز للبنــك القيــام بذلــك أينمــا كانــت هــذه الحســابات وبــأي عملــة كانــت أو بســعر الصــرف الســائد.

يجــوز للبنــك العمــل بمقتضــى أيــة تعليمــات تــم إرســالها مــن قبــل حامــل البطاقــة إلــى البنــك باســتخدام نظــام االســتجابة الصوتيــة التفاعليــة ويخــول حامــل البطاقــة   .16.5
البنــك تســجيل أيــة تعليمــات مــن هــذا القبيــل واســتعمالها كدليــل أمــام المحاكــم أو فــي أيــة إجــرارات قانونيــة أخــرى

تحويل الحقوق: يحق للبنك أن يحول كل أو بعض حقوقه في أي وقت ألي طرف آخر دون حاجة للحصول على موافقة حامل البطاقة على ذلك أو إشعاره بذلك.  .16.6

القوانيــن النافــذة: فــي حالــة إخفــاق حامــل البطاقــة بتســديد المبالــغ المترتبــة عليــه أو الوفــاء بالتزاماتــه بموجــب هــذه الشــروط و األحــكام, فــإن حامــل البطاقــة يوافــق   .16.7



علــى التالــي: أوال: أنــه يحــق للبنــك اتخــاذ إجــراءات قضائيــة لــدى المحاكــم أو اللجــان القضائيــة أو المحاكــم الخاصــة التــي تملــك صالحيــات علــى حامــل البطاقــة و/أو 
أمالكــه الخاصــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية و/أو فــي الخــارج. ثانيــا: أن ال يمنــع اتخــاذ إجــراءات قانونيــة لــدى أي محكمــة أو هيئــة أو محكمــة خاصــة فــي اختصــاص 
معيــن واتخــاذ إجــراءات قانونيــة لــدى اختصــاص آخــر، ســواء فــي نفــس الوقــت أو غيــر ذلــك. ثالثــا: يتنــازل حامــل البطاقــة عــن أي اعتــراض لــه اآلن أو فــي المســتقبل 
ضــد اإلجــراءات القانونيــة المتخــذة  لــدى أي اختصــاص قضائــي. رابعــا: أن تقــرأ هــذه الشــروط و األحــكام وفقــا للقوانيــن و القواعــد و األنظمــة الخاصــة باالختصــاص 

الــذي تــم بموجبــه اتخــاذ اإلجــراءات فــي المملكــة العربيــة الســعودية و/أو فــي الخــارج، باســتثناء تناقــض القوانيــن.

قائمــة المتعثريــن عــن الســداد: إن البنــك ينبــه عمــالءه الكــرام حاملــي البطاقــات أنــه فــي حالــة إخفــاق حامــل البطاقــة فــي ســداد الحــد األدنــى المســتحق فــي شــهر   .16.8
معيــن، فــإن البنــك فــإن البنــك ســيقوم بإضافــة اســم حامــل البطاقــة إلــى قائمــة المتعثريــن عــن الســداد, و ســيتم إبــالغ الشــركة الســعودية للمعلومــات االئتمانيــة 
)ســمة( بذلــك. إذا اخفــق حامــل البطاقــة فــي ســداد الحــد األدنــى المســتحق لثــالث مــرات متتاليــة, ســيتم تجميــد حســاب حامــل البطاقــة حتــى يقــوم حامــل البطاقــة 

بســداد المبلــغ ويتــم اســتالمه مــن قبــل البنــك.

هذه الشروط واألحكام ثنائية اللغة ؛ العربية واإلنجليزية. ومع ذلك ، إذا كان هناك أي تناقض بين النص العربي واإلنجليزي، يسود النص العربي.  .16.9

17. اإلنهاء

يجــوز لحامــل البطاقــة فــي أي وقــت إخطــار البنــك بنيتــه فــي إغــالق حســاب البطاقــة وإنهــاء اســتخدام جميــع البطاقــات وذلــك بتوجيــه إشــعار خطــي وإعــادة البطاقــات   .17.1
إلــى البنــك بعــد قطعهــا إلــى نصفيــن ويتــم إغــالق حســاب البطاقــة فقــط بعــد اســتالم البنــك لجميــع البطاقــات مقطوعــة إلــى نصفيــن وبعــد الســداد التــام لكافــة 

االلتزامــات والنفقــات والرســوم الماليــة – علــى حســاب البطاقــة بمــا يتضمــن وال يقتصــر علــى المعامــالت التــي أجريــت ولــم تســجل بعــد علــى حســاب البطاقــة

يجــوز للبنــك فــي أي وقــت طلــب إعــادة كافــة وأي مــن البطاقــات وإنهــاء اســتخدامها بتوجيــه إخطــار مســبق لحامــل البطاقــة أو دون ذلــك وعلــى حامــل البطاقــة وفــور   .17.2
طلــب ذلــك إعــادة البطاقة/البطاقــات إلــى البنــك مقطوعــة إلــى نصفيــن وأن يســدد كافــة المســتحقات الخاصــة بالنفقــات وااللتزامــات والرســوم الماليــة للبنــك

يتــم إنهــاء اســتخدام البطاقــة مــن قبــل البنــك دون إخطــار فــي حالــة الوفــاة أو اإلفــالس أو اإلعســار أو عندمــا يصبــح مــكان حامــل البطاقــة غيــر معــروف نتيجــة ألي   .17.3
ســبب ال يعــود للبنــك.

18. التعويض

يتعهــد حامــل البطاقــة ويوافــق علــى تعويــض البنــك ضــد أيــة خســارة أو ضــرر أو أتعــاب أو نفقــات ســواء كانــت قانونيــة أو خالفــه قــد يتكبدهــا البنــك بســبب هــذه   .18.1
الشــروط واألحــكام أو أي إخــالل بهــا أو إلنفــاذ حقــوق البنــك كمــا هــو منصــوص عليهــا فــي هــذه االتفاقيــة، ويجــوز خصــم جميــع التكاليــف أو المصروفــات مــن حســاب 

البطاقــة ويتوجــب علــى حامــل البطاقــة دفعهــا

يتعهــد حامــل البطاقــة بــأن يدفــع للبنــك مبلــغ أيــة خســارة أو ضــرر قــد يتكبــده البنــك أو مديريــة أو مســئوليه أو موظفيــه بســبب هــذه الشــروط واألحــكام أو أي إخــالل   .18.2
بهــا مــن قبــل حامــل البطاقــة أو الــذي ينشــأ بــأي شــكل مــن األشــكال مــن حســاب بطاقــة االئتمــان. يجــوز للبنــك خصــم تلــك المبالــغ مــن حســاب بطاقــة االئتمــان 

الخــاص بحامــل البطاقــة

19. يفهــم حامــل البطاقــة ويوافــق علــى طريقــة عــالج حســاب بطاقــة االئتمــان، التصنيفــات، والمــدد الزمنبــة المحــددة بالنســبة لحســاب  البطاقــة وللمبالــغ الدائــن ( الزائــدة 
علــى الحــد االئتمانــي) الغيــر مطالــب بهــا التاليــة:

»نشط« إذا لم يمضي 24 شهر ميالديًا على آخر معاملة ماليةمدينة يقوم بها حامل البطاقة أو وكيله المفوض   .19.1

»راكدة«  إذا استكملت 24 شهرًا ميالديًا منذ آخر معاملة مالية مدينة  يقوم بها حامل البطاقة أو وكيله المفوض  .19.2

»غيــر ُمطالــب بهــا«  إذا أكملــت خمــس ســنوات ميالديــة )60 شــهرًا بمــا فــي ذلــك الفتــرة الراكــدة( منــذ آخــر  معاملــة ماليــة مدينــة يقــوم بهــا حامــل البطاقــة أو وكــي   .19.3
له المفوض، ولم يستطع البنك الوصول إلى حامل البطاقة واستنفد جميع وسائل التواصل مع حامل البطاقة. 

»متروكــة« إذا أكملــت 15 ســنة ميالديــة 180 )شــهرًا وتشــمل المراحــل الســابقة( منــذ آخــر معاملــة ماليــة مدينــة يقــوم بهاحامــل البطاقــة أو وكيلــه المفــوض، ولــم   .19.4
يســتطع البنــك الوصــول إلــى حامــل البطاقــة واســتنفد جميــع وســائل التواصــل مــع حامــل البطاقــة

20. يقر حامل البطاقة أن عدم االمتثال لهذه الشروط واألحكام قد يؤدي الى:

لغاء / تعليق البطاقة / البطاقات اإلضافية دون إشعار من بنك اإلمارات دبي الوطني  .20.1

تأثير سلبي على سجل سمة والقدرة على الحصول على تسهيالت ائتمانية جديدة  .20.2

20.3.  اللجوء القانوني مع التصعيد إلى السلطات القضائية السعودية المختصة 

زيادة العبء المالي المستحق على العموالت والرسوم والمصاريف في حالة دفع الحد األدنى للمبلغ المستحق فقط كل شهر.  .20.4

إقرار
يقــر العميــل أن جميــع المعلومــات الــواردة فــي هــذا الطلــب صحيحــة وأن بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي لــه الحــق فــي التحقــق وتبــادل المعلومــات مــع البنــو األخــرى. ويــدرك 
أن اســتخدام البطاقــة لعمليــات الشــراء والســحب النقــدي ســيتم إضافتــه إلــى حســاب البطاقــة ويقــر  بأنــه ســيدفع جميــع هــذه المبالــغ والرســوم الماليــة ورســوم الخدمــات 
وااللتزامــات. يحتفــظ البنــك بالحــق فــي عــدم قبــول هــذا الطلــب ، دون إبــداء األســباب واالحتفــاظ بجميــع المســتندات التــي قدمهــا العميــل حتــى لــو لــم يتــم قبــول الطلــب. 
يقــر العميــل بالتزامــه بجميــع الشــروط واألحــكام الكامنــة وراء هــذا التطبيــق ويوافــق علــى تزويــد بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي بــأي معلومــات يتطلبهــا إنشــاء و / أو تدقيــق و / 
أو إدارة حســابات البطاقــات والتســهيالت المتعلقــة بهــا ، كمــا يفــوق العميــل البنــك للحصــول علــى وجمــع أي معلومــات تراهــا ضروريــة أو فــي حاجــة إلــي بخصــوص حســابات 
بطاقاتــه والتســهيالت المتعلقــة بهــا ، مــن الشــركة الســعودية للمعلومــات االئتمانيــة )ســمة( ، والمؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة ) GOSI ( وشــركة علــم ، واإلفصــاح 
والمشــاركة )بمــا فــي ذلــك جمــع البيانــات(  إلــى الشــركات المذكــورة )ســمة( ، وفًقــا لالتفاقيــة ومدونــة القواعــد المعتمــدة أو ألي وكالــة أخــرى معتمــدة مــن قبــل مؤسســة 

النقــد العربــي الســعودي )ســاما(

- يقــر حامــل البطاقــة بأنــه المالــك والمســتخدم الوحيــد لبطاقــة بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي االئتمانيــة، وباتخــاذ كافــة اإلجــراءات واالحتياطــات الالزمــة للمحافظــة علــى البطاقــة 
مــن الفقــد أو ســوء االســتخدام أو الســرقة، ويتعهــد بعــدم إعطــاء البطاقــة إلــى أي شــخص آخــر

- يقــر حامــل البطاقــة ويلتــزم شــخصيًا بتحديــث بياناتــه الشــخصية المطلوبــة مــن بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي ألي مــدة  (كمــا هــو محــدد مــن بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي) 
بحيــث ال تتجــاوز خمــس ســنوات. كمــا يتعهــد بإحضــار هويتــه المحدثــة وذلــك بمجــرد إنتهــاء صالحيــة الهويــة الحاليــة. ويقــر ويتفهــم أنــه فــي حالــة عــدم قيامــه بتحديــث بياناتــه 

فيحــق للبنــك تجميــد حســابه/بطاقته االئتمانيــة و/أو أي تســهيالت ائتمانيــة متعلقــة به/بهــا

- يقر حامل البطاقة بأن لديه كامل األهلية الشرعية للدخول في هذة اإلتفاقية وأن جميع المعلومات الواردة صحيحة وأنه فهم جميع أحكام وشروط هذة اإلتفاقية

-  يقــر حامــل البطاقــة بالمســؤولية الكاملــة أمــام البنــك, واللوائــح, والســلطات تجــاه األمــوال المودعــة شــخصيًا أو مــن قبــل االخريــن فــي الحســاب مــع أو بــدون علــم حامــل 
البطاقــة فــي حــال لــم يكــن حامــل البطاقــة رســميًا أخطــر البنــك

- يقــر حامــل البطاقــة بمســؤوليته الكاملــة أمــام الســلطات المختصــة عــن جميــع األمــوال التــي يودعهــا شــخصيًا أو يودعهــا غيــره فــي حســابه بعلمــه أو دون علمــه فــي حــال 
عــدم إبالغــه للبنــك رســميًا، كمــا يقــر بــأن مصــادر أموالــه ناتجــة عــن أنشــطة مشــروعة وأنهــا  ســليمة مــن التزييــف، وفــي حــال إســتالم البنــك ألي عملــة مزيفــة فأنــه اليحــق 

لــه المطالبــة أو التعويــض

- يوافق حامل البطاقة بموجب هذا دفع مبلغ مساو لقيمة أي ضريبة قيمة مضافة
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