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Terms and Conditions
for Saadiq Credit Card

sc.com/ae

��ش�روط و�أحكام بطاقة
�ص��ادق االئتمانية

1. Definitions
“Agency Terms” means the agency Terms between the
Cardholder and the Cardholder Agent.
“Annual Fee” means the fixed fees which are payable by the
Cardholder to the Bank on an annual basis in consideration of
the continued usage of the Card, at such amount as may be
determined by the Bank from time to time.
“Application Fee” means the nominal one off application
fee payable by the Cardholder to the Bank in relation to the
application and other fees incurred by the Bank for processing
the Cardholder’s application to subscribe for the Card, which
shall be reflected in the first Statement of Account.
“ATM” means an automated teller machine or any Card
operated machine or device whether belonging to the Bank
or other participating banks or financial institutions nominated
from time to time by the Bank, which accepts the Card.
“Balance Transfer Facility” means the facility offered to the
Cardholder to transfer the Cardholder’s outstanding balance
from another MasterCard or Visa card issued by other financial
institutions to the Card Account.
“Bank” means Standard Chartered Bank, its successors and
its assigns.
“Card Account” means the account opened by the Bank
for the purpose of entering all credits and debits received or
incurred under the Cards by the Primary Cardholder and the
Supplementary Cardholder, if any, under these Terms and
Conditions.
“Card” means, as appropriate, a MasterCard or VISA card
issued by the Bank to the Cardholder and includes primary and
supplementary cards (whether new, renewed or replaced).
“Cardholder” means an individual to whom a Card bearing
that individual’s name is issued by the Bank and includes the
Primary Cardholder and any Supplementary Cardholder.
“Cardholder Agent” means the agent appointed by the
Cardholder to enter into and perform Murabaha Contracts on
the Cardholder’s behalf.
“Card Transaction” means the purchase of goods and/or
services, benefits or reservation (including without limitations any
reservation made by the Cardholder for air, ship, rail, motor or
other transportation or hotel or other lodging or accommodation
or other transportation, rental or hire, whether or not utilised by
the Cardholder) and/or receiving Cash Advances by the use of
the Card or the Card numbers, the PIN or the Tin or in any other
manner including without limitation mail, telephone or facsimile
orders or reservations authorised or made by the Cardholder,
regardless of whether a sales slip or Cash Advance or other
Voucher or form is signed by the Cardholder.
“Cash Advance” means any amount obtained by use of the
Card, the Card number, the PIN or the Tin or in any manner
authorised by the Cardholder from the Bank or any other bank
or financial institutions for debit to the Card account.
“Charges” means amounts payable by the Cardholder arising
from the use of the Card or the Card number, the PIN or
the TIN or under these Terms and Conditions and includes
without limitation, the Annual Fee, the Application Fee, all Card
Transactions, fees, additional expenses, damages, legal costs
and disbursements, which will be debited to the Card Account
and form part of the Current Balance.
“Credit Limit” means the credit limit notified to the Primary
Cardholder from time to time.
“Current Balance” means the aggregate of (i) the total debit
balance (inclusive of all Charges which shall be debited to the
Card Account) outstanding on the Card Account payable to the
Bank according to the Bank’s records and (ii) the Murabaha
Amount.
“Deposit” means the amount in cash placed with the Bank as
specified by the Bank as security for the performance of the
Cardholder’s obligation.
“Dirham” means the lawful currency of the United Arab Emirates.
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“First Purchase Date” means the date of the first Card
Transaction in any Statement Period.
“Guarantee” means a guarantee, if any, from any other bank
acceptable to the Bank in favour of the Bank and in form and
substance acceptable to the Bank for an amount specified by
the Bank, as security for the performance of the Cardholder’s
obligation.

 التعريفات.1

«�أحكام الوكالة» ويق�صد بها �أحكام الوكالة املربمة بني حامل البطاقة
.ووكيل حامل البطاقة

«الر�سوم ال�سنوية» ويق�صد بها الر�سوم الثابتة امل�ستحقة للبنك على
،حامل البطاقة ب�صفة �سنوية يف مقابل اال�ستخدام امل�ستمر للبطاقة
.باملبلغ الذي يحدده البنك من حني لآخر

«ر�سوم الطلب» ويق�صد بها ر�سوم الطلب اال�سمية امل�ستحقة ملرة
واحدة للبنك على حامل البطاقة فيما يتعلق بالطلب والر�سوم الأخرى
،التي يتحملها البنك ملعاجلة طلب حامل البطاقة لال�شرتاك يف البطاقة
.والتي ي�شتمل عليها ك�شف احل�ساب الأول
«ماكينة ال�رصافة الآلية» ويق�صد بها �أي ماكينة �رصف �آلى �أو �أي
ماكينة �أو جهاز يعمل بالبطاقة �سواء كانت خا�صة بالبنك �أو �أي بنوك
 والتي،�أو م�ؤ�س�سات مالية �أخرى م�شرتكة يحددها البنك من حني لآخر
.تقبل البطاقة

«خدمة حتويل الر�صيد» ويق�صد بها اخلدمة املقدمة حلامل البطاقة
لتحويل املبلغ امل�ستحق حلامل البطاقة من بطاقة ما�سرتكارد �أو بطاقة
.فيزا ال�صادرة من م�ؤ�س�سات مالية �أخرى حل�ساب حامل البطاقة
.«البنك» ويق�صد به �ستاندرد ت�شارترد بنك وخلفا�ؤه واملتنازل لهم

«ح�ساب البطاقة» ويق�صد به احل�ساب املفتوح بوا�سطة البنك
لغر�ض قيد كافة الأر�صدة الدائنة واملدينة امل�ستلمة �أو املتحملة
مبوجب البطاقات بوا�سطة حامل البطاقة الأ�سا�سية وحامل البطاقة
. مبوجب هذه ال�رشوط والأحكام، �إن وجد،الإ�ضافية

 بطاقة ما�سرتكارد �أو فيزا، ح�سب االقت�ضاء،«البطاقة» ويق�صد بها
ال�صادرة من البنك �إلى حامل البطاقة مبا يف ذلك البطاقات الأ�سا�سية
.)والإ�ضافية (اجلديدة �أو املتجددة �أو امل�ستبدلة

«حامل البطاقة» ويق�صد به �أي فرد �أ�صدر له البنك بطاقة حتمل ا�سمه
.مبا يف ذلك حامل البطاقة الأ�سا�سية و�أي حامل لبطاقة �إ�ضافية
«وكيل حامل البطاقة» ويق�صد به الوكيل املعني من قبل حامل
.البطاقة لإبرام وتنفيذ عقود املرابحة نيابة عن حامل البطاقة

�أو اخلدمات (مبا يف/«معامالت البطاقة» ويق�صد بها �رشاء ال�سلع و
ذلك دون ح�رص �أي حجز يقوم به حامل البطاقة لل�سفر برا ً �أو بحرا ً �أو
جوا ً �أو بالقطار �أو �أي و�سيلة �أخرى �أو حجز للإقامة بفندق �أو �أي مكان
 �سواء ا�ستخدمها،�آخر �أو ت�أجري �أو �إيجار �أي �سكن �أو و�سيلة نقل �أخرى
�أو ا�ستالم ال�سلف النقدية من خالل ا�ستخدام/حامل البطاقة �أم ال) و
البطاقة �أو �أرقام البطاقة �أو رقم التعريف ال�شخ�صي �أو رقم التعريف
الهاتفي �أو ب�أي و�سيلة �أخرى مبا يف ذلك دون ح�رص الأوامر �أو احلجوزات عرب
،الربيد �أو الهاتف �أو الفاك�س التي ي�سمح �أو يقوم بها حامل البطاقة
ب�رصف النظر عما �إذا كانت ق�سائم البيع �أو ال�سلفة النقدية �أو �أي
.�إي�صال �أو منوذج �آخر موقع بوا�سطة حامل البطاقة �أم ال

«ال�سلفة النقدية» ويق�صد بها �أي مبلغ يتم احل�صول عليه من خالل
ا�ستخدام البطاقة �أو رقم البطاقة �أو رقم التعريف ال�شخ�صي �أو رقم
التعريف الهاتفي �أو ب�أي و�سيلة �أخرى ي�سمح بها حامل البطاقة �أو �أي
.بنك �أو م�ؤ�س�سات مالية �أخرى للقيد على ح�ساب البطاقة

«الر�سوم» ويق�صد بها املبالغ امل�ستحقة على حامل البطاقة نتيجة
ا�ستخدام البطاقة �أو رقم البطاقة �أو رقم التعريف ال�شخ�صي �أو رقم
، دون ح�رص،التعريف الهاتفي �أو مبوجب هذه ال�رشوط والأحكام مبا يف ذلك
الر�سوم ال�سنوية ور�سوم الطلب وكافة معامالت البطاقة والر�سوم
والنفقات الإ�ضافية والتعوي�ضات والتكاليف القانونية والتي يتم قيدها
.على ح�ساب البطاقة وت�شكل جزءا ً من الر�صيد احلايل
«احلد االئتماين» ويق�صد به احلد االئتماين الذي يُخطر به حامل البطاقة
.الأ�سا�سية من حني لآخر

ً ) �إجمايل الر�صيد املدين (�شامال1( «الر�صيد احلايل» ويق�صد به جمموع
كافة الر�سوم املقيدة على ح�ساب البطاقة) امل�ستحق على ح�ساب
) ومبلغ2( البطاقة وواجب ال�سداد �إلى البنك وفقا ً ل�سجالت البنك
.املرابحة
«مبلغ الت�أمني» ويق�صد به املبلغ النقدي املو�ضوع لدى البنك والذي
.يحدده البنك ك�ضمان لتنفيذ التزامات حامل البطاقة

.«الدرهم» ويق�صد به العملة الر�سمية لدولة الإمارات العربية املتحدة
«تاريخ ال�رشاء الأول» ويق�صد به تاريخ املعاملة الأولى للبطاقة يف �أي
.فرتة ك�شف ح�ساب

 من �أي بنك �آخر يقبله البنك، �إن وجد،«ال�ضمان» ويق�صد به �أي �ضمان
ويكون ل�صالح البنك وبال�شكل وامل�ضمون املقبول للبنك مقابل مبلغ
.يحدده البنك ك�ضمان لتنفيذ التزامات حامل البطاقة

“Merchant” means any corporate entity, person or other
establishment supplying goods and/or services who accepts
the Card or the Card numbers as a mode of payment or
reservation by the Cardholder.
“Minimum Amount Due” is relevant percentage of Current
Balance (subject to a minimum amount) as prescribed by
the Bank or as set out in the Bank’s Service and Price Guide
prevailing from time to time.
“Month” means calendar month.
“Murabaha Terms” means the Bank’s the Master Murabaha
Terms accepted and signed by the Cardholder.
“Murabaha Amount” means the amount due to the Bank from
the Cardholder (or the Cardholder Agent acting on behalf of the
Cardholder) in connection with the Murabaha Documents.
“Murabaha Contract” means a Murabaha Contract between
the Cardholder Agent, as agent for the Cardholder, and the
Bank pursuant to which the Cardholder Agent shall purchase
from the Bank a specified quantity of commodities in
accordance with the Terms and the Murabaha Terms.
“Murabaha Documents” means the Murabaha Terms,
each Murabaha Contract, the Agency Terms and any notice,
document or instruction (however described) issued in
connection therewith.
“Payment Due Date” means the date specified in the
Statement of Account by which date, payment of the Current
Balance or any part thereof or the Minimum Amount Due is to
be made to the Bank.
“Personal Identification Number” (PIN) means in relation to
a Cardholder the PIN issued to the Cardholder to enable the
Card to be used at an ATM.
“Primary Card” means the Card which is issued in the name
of the Primary Cardholder.
“Primary Cardholder” means a person other than a
Supplementary Cardholder who is issued a Primary Card and
for whom the Card Account is first opened by the Bank.
“Principal” means the Current Balance on the relevant
Purchase Date.
“Profit Period” means the period from the First Purchase Date
to the Statement Date after such First Purchase Date.
“Profit Rate” means the profit rate applicable to the Card as
notified by the Bank from time to time.
“Purchase Date” means the day immediately following a
Statement Date on which the Current Balance (excluding late
payment charges) has not been settled in full.
“Security” means either the Deposit or the Guarantee.
“Standard Chartered Group” means each of 		
Standard Chartered PLC and its subsidiaries and 		
affiliates (including each branch or representative office).
“Statement of Account” means the Bank’s monthly or other
periodic statement sent to the Cardholder showing particulars
of the Card Transactions, Current Balance payable to the Bank
and other transactional activities relating to the Card for a
particular Statement Period.
“Statement Date” means the day of each calendar month
notified to the Cardholder by the Bank as the statement date in
respect of the Card.
“Statement Period” means the monthly or other periodic
intervals indicated in the Statement of Account.
“Service and Price Guide” means the guidelines issued by
the Bank from time to time which sets out the details of all fees
and charges payable to the Bank for the usage of the Card.
“Supplementary Card” means a Card which is supplementary
to the Primary Card and which is issued in the name of a
Supplementary Cardholder.
“Supplementary Cardholder” means the person who has
been issued a Supplementary Card.
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“Telephone Identification Number” (TIN) means in relation
to the Cardholder the TIN issued to the Cardholder in order to
enable him to carry out transactions over phone as different
from the PIN defined above.
“Transaction Request” means the transaction request as
defined in the Murabaha Terms.

«التاجر» ويق�صد به �أي كيان اعتباري �أو �شخ�ص �أو م�ؤ�س�سة �أخرى
�أو اخلدمات والذي يقبل البطاقة �أو �أرقام البطاقة/تقوم بتوريد ال�سلع و
.كطريقة دفع �أو حجز بوا�سطة حامل البطاقة
«احلد الأدنى للمبلغ امل�ستحق» وميثل الن�سبة املعنية من الر�صيد احلايل
(وفقا ً للحد الأدنى من املبلغ) املحدد من البنك �أو على النحو املحدد يف
.دليل خدمات و�أ�سعار البنك املطبق من حني لآخر

.«ال�شهر» ويق�صد به ال�شهر امليالدي

«�أحكام املرابحة» ويق�صد بها �أحكام املرابحة الرئي�سية املقبولة
.واملوقعة من قبل حامل البطاقة

«مبلغ املرابحة» ويق�صد به املبلغ امل�ستحق للبنك على حامل البطاقة
(�أو وكيل حامل البطاقة نيابة عن حامل البطاقة) فيما يتعلق
.مب�ستندات املرابحة

،«عقد املرابحة» ويق�صد به عقد املرابحة بني وكيل حامل البطاقة
 والبنك والتي ي�شرتي وكيل حامل،ب�صفته وكيل حامل البطاقة
البطاقة مبوجبها من البنك كمية حمددة من ال�سلع وفقا ً ل�رشوط
.و�أحكام املرابحة

«م�ستندات املرابحة» ويق�صد بها �أحكام املرابحة وكل عقد مرابحة
)و�أحكام الوكالة و�أي �إخطار �أو م�ستند �أو تعليمات (املحددة ب�أي طريقة
.�صادرة فيما يتعلق بذلك

«تاريخ ا�ستحقاق الدفع» ويق�صد به التاريخ املحدد يف ك�شف احل�ساب
والذي يجب فيه �سداد الر�صيد احلايل �أو �أي جزء منه �أو احلد الأدنى
.للمبلغ امل�ستحق �إلى البنك

«رقم التعريف ال�شخ�صي» ويق�صد به فيما يتعلق بحامل البطاقة
رقم التعريف ال�شخ�صي ال�صادر حلامل البطاقة ال�ستخدام البطاقة يف
.�أي ماكينة �رصافة �آلية
«البطاقة الأ�سا�سية» ويق�صد بها البطاقة ال�صادرة با�سم حامل
.البطاقة الأ�سا�سية

«حامل البطاقة الأ�سا�سية» ويق�صد به �أي �شخ�ص بخالف حامل
البطاقة الإ�ضافية والذي ت�صدر له بطاقة �أ�سا�سية ويفتح له البنك
.ح�ساب البطاقة للمرة الأولى

.«املبلغ الرئي�سي» ويق�صد به الر�صيد احلايل يف تاريخ ال�رشاء ذي ال�صلة

«فرتة الربح» ويق�صد بها الفرتة من تاريخ ال�رشاء الأول �إلى تاريخ ك�شف
.احل�ساب بعد تاريخ ال�رشاء الأول

«معدل الربح» ويق�صد به معدل الربح املنطبق على البطاقة على
.النحو الذي يخطر به البنك من حني لآخر

«تاريخ ال�رشاء» ويق�صد به اليوم الذي يلي تاريخ ك�شف احل�ساب والذي
)مل تتم فيه ت�سوية الر�صيد احلايل (با�ستثناء غرامات ت�أخر الدفع
.بالكامل
.«ال�ضمان» ويق�صد به مبلغ الت�أمني �أو ال�ضمان

«�ستاندرد ت�شارترد جروب» ويق�صد بها �رشكة �ستاندرد ت�شارترد بي �إل
.)�سي و�رشكاتها التابعة والفرعية (مبا يف ذلك كل فرع ومكتب متثيلي

«ك�شف احل�ساب» ويق�صد به ك�شف احل�ساب ال�شهري �أو الدوري املر�سل
�إلى حامل البطاقة والذي يحتوي على تفا�صيل معامالت البطاقة
والر�صيد احلايل امل�ستحق للبنك والأن�شطة الأخرى املرتبطة بالبطاقة
.لفرتة ك�شف ح�ساب حمددة
«تاريخ الك�شف» ويق�صد به اليوم من كل �شهر ميالدي الذي يخطر به
.البنك حامل البطاقة باعتباره تاريخ الك�شف بخ�صو�ص البطاقة
«فرتة الك�شف» ويق�صد بها الفرتات الفا�صلة ال�شهرية �أو الدورية
.املحددة يف ك�شف احل�ساب

«دليل اخلدمات والأ�سعار» ويق�صد به الإر�شادات ال�صادرة من البنك من
حني لآخر والتي تو�ضح تفا�صيل كافة الر�سوم وامل�رصوفات امل�ستحقة
.للبنك نظري ا�ستخدام البطاقة
«البطاقة الإ�ضافية» ويق�صد بها �أي بطاقة �إ�ضافية للبطاقة
.الأ�سا�سية والتي ت�صدر با�سم حامل البطاقة الإ�ضافية

«حامل البطاقة الإ�ضافية» ويق�صد به ال�شخ�ص الذي �صدرت له
.بطاقة �إ�ضافية

«رقم التعريف الهاتفي» ويق�صد به فيما يتعلق بحامل البطاقة رقم
التعريف الهاتفي ال�صادر حلامل البطاقة لتمكينه من تنفيذ املعامالت
.عرب الهاتف ويختلف عن رقم التعريف ال�شخ�صي الوارد �أعاله
.«طلب املعاملة» ويق�صد به طلب املعاملة املحدد يف �أحكام املرابحة

“24 hour Automated Phone Enquiries System” means any
device, capable of providing voice response to a Cardholder’s
request for services.
Unless the context requires otherwise:

 )أ( الكلمات التي ت�شري �إلى جن�س ت�شمل كافة الأجنا�س الأخرى؛

(b) Words denoting the singular shall include the plural and vice
versa;

 )ب(الكلمات التي ت�شري �إلى املفرد ت�شمل اجلمع والعك�س �صحيح؛

2. The Card
2.1

The Card is and will be, at all times, the property of the Bank
and must be surrendered to the Bank immediately upon
request by the Bank or its duly authorised agent.

2.2

(a) The Card may be collected by the Cardholder or sent by
post or courier to the address notified to the Bank by the
Cardholder, at the risk of the Cardholder.
(b) Upon receipt of the Card, the Cardholder shall sign the
Card immediately and such signature and/or activation and/
or the use of the Card will constitute binding and conclusive
evidence of the confirmation of the Cardholder to be bound
by these Terms and Conditions for which purpose the Primary
Cardholder hereby appoints all Supplementary Cardholder(s)
as his agent for this purpose, notwithstanding that the Bank is
not notified of the Cardholder’s receipt of the Card.

2.4

2.5

In the event the Cardholder does not wish to be bound by
these Terms and Conditions, the Cardholder shall cut the Card
in half and return both halves to the Bank and Clause 8 hereof
shall henceforth be operative.
The Card is not transferable and will be used exclusively by the
Cardholder. The Cardholder will not, under any circumstances
whatsoever, allow the Card to be used by any other individual
and/or disclose the PIN or the TIN to any third party. The Card
may not be pledged by the Cardholder as Security for any
purpose whatsoever.
The Cardholder shall at all times ensure that the Card is kept
in a safe place and will exercise every possible care to prevent
the Card from being lost or stolen.

3. Use of the Card
3.1

The Card may be used for Card Transactions:
(a) within the Credit Limit notified by the Bank to the
Cardholder, and
(b) until the expiry date embossed on the face of the Card.

3.2

The Cardholder undertakes to act in good faith at all times in
relation to all dealings with the Card and the Bank.

3.4

Notwithstanding that the Cardholder’s Credit Limit has not been
exhausted, the Bank shall be entitled to, at any time and without
notice and without giving any reason and without liability towards
the Cardholder, withdraw and restrict the Cardholder’s right to
use the Card or to refuse to authorise any Card Transaction.

3.6

3.7
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If a Cardholder loses or damages his Card or requires renewal,
replacement or additional Cards, the Bank may at its discretion
issue such Card or Cards as the Cardholder may require.

3.3

3.5

ِ
:يقت�ض ال�سياق خالف ذلك
ما مل

(a) Words denoting one gender shall include all other genders;

(c) Words importing person shall include a sole proprietor,
individual partnership firm, company, corporation or other
natural or legal person whatsoever.

2.3

«نظام اال�ستعالمات الهاتفي الآيل على مدار اليوم» ويق�صد به �أي جهاز
.قادر على الرد ال�صوتي على طلب حامل بطاقة للخدمات

Certain purchases of goods or services, such as alcohol,
dealing in pork and pork related products, gambling,
pornography or other illegal activities, are prohibited under
the principles of the Islamic Shariah. It is the Cardholder’s
responsibility to ensure that the Card is utilised for Card
Transactions which are not contrary, offensive or repugnant to
the principles of the Islamic Shariah. The Bank shall be entitled,
without notice, to withdraw the Cardholder’s right to use the
Card or to refuse to authorise any Card Transaction in the
event that the Cardholder fails to comply with this provision.
The Bank may, at the request of the Cardholder and at the
sole discretion of the Bank, make the Balance Transfer Facility
available to the Cardholder.
The Cardholder may only utilise the Balance Transfer Facility
once during the entire duration of the Card. Any amount
transferred pursuant to the Balance Transfer Facility shall be
subject to these Terms and Conditions and the principles of
the Islamic Shariah.

 )ج(الكلمات التي ت�شري �إلى �شخ�ص ت�شمل املالك الفردي وم�ؤ�س�سة
ال�رشاكة الفردية وال�رشكة وامل�ؤ�س�سة وغري ذلك من الأ�شخا�ص
.الطبيعيني �أو االعتباريني �أيا ً كانوا

 البطاقة.2
تكون البطاقة يف جميع الأوقات مملوكة للبنك ويجب ت�سليمها �إلى
البنك على الفور يف حالة طلب البنك ذلك �أو �أي من وكالئه املفو�ضني
.ح�سب الأ�صول

2.1

(�أ) ميكن ا�ستالم البطاقة بوا�سطة حامل البطاقة �أو �إر�سالها عبد الربيد
�أو الربيد ال�رسيع على العنوان املخطر به البنك من حامل البطاقة على
.م�س�ؤولية حامل البطاقة

2.2

 يوقع حامل البطاقة على البطاقة مبا�رشة،(ب) لدى ا�ستالم البطاقة
ً �أو ا�ستخدام البطاقة دليال ً قاطعا/�أو تفعيل و/وي�شكل هذا التوقيع و
وكافيا ً ب�إقرار حامل البطاقة بااللتزام بهذه ال�رشوط والأحكام ولهذا
 يعني حامل البطاقة الأ�سا�سية مبوجبه كافة حاملي البطاقات،الغر�ض
 ب�رصف النظر عما �إذا كان البنك مل،الإ�ضافية كوكيل له لهذا الغر�ض
.يتم �إخطاره با�ستالم حامل البطاقة للبطاقة
،	�إذا مل يكن يرغب حامل البطاقة يف االلتزام بهذه ال�رشوط والأحكام2.3
فيقوم بقطع البطاقة �إلى ن�صفني ويعيد الن�صفني �إلى البنك وينطبق
. يف هذه ال�رشوط والأحكام8 منذ ذلك احلني من الآن ف�صاعدا ً البند
ال ي�سمح بنقل ملكية البطاقة وال ت�ستخدم �إال بوا�سطة حامل
 با�ستخدام، ب�أي حال من الأحوال، وال ي�سمح حامل البطاقة.البطاقة
�أو يف�صح لأي طرف �آخر عن رقم/البطاقة بوا�سطة �أي �شخ�ص �آخر و
 وال يجوز حلامل البطاقة.التعريف ال�شخ�صي �أو رقم التعريف الهاتف
.رهن البطاقة ك�ضمان لأي غر�ض �أيا ً كان

2.4

ي�ضمن حامل البطاقة يف جميع الأوقات حفظ البطاقة يف مكان �آمن
.ويتخذ كافة �أنواع احلذر املمكنة للحفاظ على البطاقة من ال�ضياع وال�رسقة

2.5

ا�ستخدام البطاقة

.3

:ميكن ا�ستخدام البطاقة ملعامالت البطاقة

3.1

 و،(�أ) يف �إطار احلد االئتماين املخطر به العميل من البنك
.(ب) حتى تاريخ االنتهاء املذكور على وجه البطاقة
	�إذا فقد حامل البطاقة �أو �أتلف بطاقته �أو طلب بطاقات جديدة �أو بديلة3.2
 ف�إنه يجوز للبنك وفق تقديره اخلا�ص �إ�صدار هذه البطاقة �أو،�أو �إ�ضافية
.البطاقات ح�سبما يتطلبه حامل البطاقة
يتعهد حامل البطاقة بالت�رصف بح�سن نية يف جميع الأوقات بخ�صو�ص
.كافة التعامالت مع البطاقة والبنك

3.3

 ف�إنه يحق،ب�رصف النظر عن عدم نفاذ احلد االئتماين حلامل البطاقة
 يف �أي وقت ودون �إخطار ودون �إبداء �أي �أ�سباب ودون �أي م�س�ؤولية،للبنك
 �سحب وتقييد حق حامل البطاقة يف ا�ستخدام،جتاه حامل البطاقة
.البطاقة �أو رف�ض ال�سماح ب�أي معامالت بالبطاقة

3.4

 مثل الكحول وحلم اخلنزير،بع�ض عمليات ال�رشاء لل�سلع �أو اخلدمات
واملنتجات املرتبطة به واملقامرة والأن�شطة الإباحية وغريها من الأن�شطة
 ويتحمل حامل. حتظر مبوجب مبادئ ال�رشيعة الإ�سالمية،غري القانونية
البطاقة م�س�ؤولية �ضمان ا�ستخدام البطاقة يف معامالت البطاقة غري
، ويحق للبنك.املخالفة �أو املغايرة �أو املنافية ملبادئ ال�رشيعة الإ�سالمية
 �سحب حق حامل البطاقة يف ا�ستخدام البطاقة �أو رف�ض،دون �إخطار
.ال�سماح ب�أي معاملة بطاقة �إذا مل يلتزم حامل البطاقة بهذا احلكم

3.5

، بنا ًء على طلب حامل البطاقة ووفق تقدير البنك وحده،ميكن للبنك
.�إتاحة خدمة حتويل الر�صيد حلامل البطاقة

3.6

ال ميكن حلامل البطاقة ا�ستخدام خدمة حتويل الر�صيد �سوى مرة واحدة
 ويخ�ضع �أي مبلغ حمول وفقا ً خلدمة.فقط خالل مدة البطاقة كاملة
.حتويل الر�صيد لهذه ال�رشوط والأحكام ومبادئ ال�رشيعة الإ�سالمية

3.7

4. Cash Advance
4.1

The Cardholder may obtain Cash Advance subject to
availability of adequate credit and as may be acceptable to
the Bank from time to time at its absolute discretion by the
following means:
(a) presenting the Card at any office of the Bank or of any
member institution of VISA International or MasterCard
together with evidence of his identity and subject to the
Cardholder’s signature of the necessary transaction records or
other requisite documentation.
(b) use of the Card on any ATM of the Bank or of any other
bank or institution with whom the Bank has an agreement for
the use of the ATM of the said bank or institution in which case
the amount of each Cash Advance will be further subject to the
applicable daily withdrawal limit allocated to such ATM.

4.2

The Bank will provide a PIN to be used in conjunction with the
Card when effecting a transaction at an ATM.

4.3

The Cardholder may under no circumstances whatsoever
disclose the PIN to any other person.

4.4

The Bank’s record of any transaction effected in conjunction
with a PIN shall be binding on the Cardholder as to its
consequence.

4.5

In the event the Cardholder obtains any Cash Advance, a fixed
transaction fee shall be payable on each Cash Advance and
charged to the Card Account at the amount prescribed by the
Bank from time to time. The Bank may from time to time, vary
the amount of the transaction fees payable by the Cardholder.

5. Payment
Details of all fees and charges referred to in this section are
listed in the accompanying Service and Price Guide. This
Service and Price Guide may be amended from time to time
usually giving advance notice to the Cardholder.
5.1

5.2

The total amount of Charges and the Current Balance
described in the most recently issued Statement of Account is
due on the Payment Due Date. The Cardholder may settle such
amount in full on or prior to the Payment Due Date.

5.3

If the Cardholder chooses not to settle the Current Balance in
full on or before the Payment Due Date, the Cardholder must
pay the Minimum Amount Due no later than the Payment Due
Date. If the Current Balance is less than the Minimum Amount
Due, then the entire Current Balance shall become fully due.
If the Minimum Amount Due is not paid in full by the Payment
Due Date, then the unpaid amount will be added to the next
Statement of Account’s Minimum Amount Due.

5.4

If the Cardholder does not settle the Current Balance in full, on
or before the Payment Due Date, the Cardholder must settle
the Current Balance (excluding any late payment charges) or
part thereof by way of a murabaha transaction, carried out in
accordance with Clause 6 (Murabaha Transactions).

5.5

5.6

5.7
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The Cardholder agrees to pay to the Bank upon the request
of the Bank an Annual Fee as prescribed by the Bank for
each Primary Card and Supplementary Card when issued or
renewed.

The Cardholder shall and undertakes to stay within the
prescribed Credit Limit assigned by the Bank unless prior
approval in writing to exceed this limit is obtained by the
Cardholder from the Bank and further undertakes to effect no
purchases or transactions which may cause the aggregate
outstanding balance under all such purchases and transactions
to exceed such Credit Limit. If in contravention of this
provision, the Cardholder exceeds the Credit Limit, then the
Cardholder must pay the amount exceeding the Credit Limit in
full, the Minimum Amount Due and an overlimit Charge (as per
the Service and Price Guide).
If the Cardholder fails to pay the Minimum Amount Due by
the Payment Due Date, a late payment charge will be levied,
calculated on the estimated direct costs which shall be
incurred by the Bank as a result of such late payment. Any
amounts of the late payment charges which is in excess of the
actual direct costs incurred shall be donated to a charitable
cause approved by the Bank’s Shariah supervisory committee /
Shariah adviser.
All payments received by the Bank from the Cardholder may be
applied in the following order of payment or such other order of
priority as the Bank may think fit:

 ال�سلفة النقدية.4
ميكن حلامل البطاقة احل�صول على �سلفة نقدية مع مراعاة توفر
االئتمان الكايف وح�سبما يكون مقبوال ً للبنك من حني لآخر وفق تقدير
:البنك املطلق وذلك من خالل الو�سائل التالية

4.1

(�أ) تقدمي البطاقة �إلى �أي مكتب تابع للبنك �أو �أي من امل�ؤ�س�سات الأع�ضاء
يف فيزا �إنرتنا�شيونال �أو ما�سرتكارد مع �إثبات للهوية وب�رشط توقيع حامل
.البطاقة على �سجالت املعاملة الالزمة �أو الوثائق املطلوبة الأخرى
(ب) ا�ستخدام البطاقة يف �أي ماكينة �رصافة �آلية تابعة للبنك �أو �أي
بنك م�ؤ�س�سة مالية �أخرى يوجد بينها وبني البنك اتفاقية ال�ستخدام
 ويف هذه،ماكينة ال�رصافة الآلية للبنك �أو امل�ؤ�س�سة املالية املذكورة
احلالة يخ�ضع مبلغ كل �سلفة نقدية حلد ال�سحب اليومي املنطبق على
.ماكينة ال�رصافة الآلية هذه
يوفر البنك رقم التعريف ال�شخ�صي ال�ستخدامه مع البطاقة عند
.القيام مبعاملة يف ماكينة �رصافة �آلية

4.2

ال ي�سمح حلامل البطاقة حتت �أي ظرف �أيا ً كان الإف�صاح عن رقم
.التعريف ال�شخ�صي لأي �شخ�ص �آخر

4.3

يعترب ت�سجيل البنك لأي معاملة يتم تنفيذها با�ستخدام رقم التعريف
.ال�شخ�صي ملزما ً حلامل البطاقة وما يرتبط بها

4.4

 تكون ر�سوم،يف حالة ح�صول حامل البطاقة على �أي �سلفة نقدية
املعاملة الثابتة م�ستحقة على كل �سلفة نقدية وتقييد على ح�ساب
 ويجوز للبنك من حني.البطاقة باملبلغ الذي يحدده البنك من حني لآخر
.لآخر تغيري مبلغ ر�سوم املعاملة امل�ستحقة على حامل البطاقة

4.5

 الدفع.5
تندرج تفا�صيل كافة الر�سوم وامل�رصوفات امل�شار �إليها يف هذا الق�سم
 ويجوز تعديل دليل اخلدمات والأ�سعار.يف دليل اخلدمات والأ�سعار املرفق
.هذا من حني لآخر بعد تقدمي �إخطار م�سبق �إلى حامل البطاقة

ً يوافق حامل البطاقة على �أن يدفع للبنك بنا ًء على طلب البنك ر�سوما
�سنوية على النحو الذي يحدده البنك لكل بطاقة �أ�سا�سية وكل بطاقة
.�إ�ضافية عند �إ�صدارها �أو جتديدها

5.1

يكون �إجمايل مبلغ امل�رصوفات والر�صيد احلايل الوارد يف �أحدث ك�شف
 ويجوز حلامل البطاقة.ح�ساب �صادر م�ستحقا ً يف تاريخ ا�ستحقاق الدفع
.ت�سوية هذا املبلغ بالكامل بحلول �أو قبل تاريخ ا�ستحقاق الدفع

5.2

	�إذا اختار حامل البطاقة عدم ت�سوية الر�صيد احلايل بالكامل قبل تاريخ5.3
 فيجب على حامل البطاقة دفع احلد الأدنى للمبلغ،ا�ستحقاق الدفع
 و�إذا كان الر�صيد.امل�ستحق يف موعد �أق�صاه تاريخ ا�ستحقاق الدفع
 ي�صبح الر�صيد احلايل،احلايل �أقل من احلد الأدنى للمبلغ امل�ستحق
 و�إذا مل يتم �سداد احلد الأدنى للمبلغ امل�ستحق.م�ستحقا ً بالكامل
 يُ�ضاف املبلغ غري املدفوع �إلى،بالكامل بحلول تاريخ ا�ستحقاق الدفع
.احلد الأدنى للمبلغ امل�ستحق يف ك�شف احل�ساب التايل
 بحلول �أو،	�إذا مل يقم حامل البطاقة بت�سوية الر�صيد احلايل ب�شكل كلي5.4
 فيجب على حامل البطاقة ت�سوية الر�صيد،قبل تاريخ ا�ستحقاق الدفع
 �أو جزئي عن طريق معاملة،)احلايل (با�ستثناء �أي غرامات ت�أخر دفع
.) (معامالت املرابحة6 مرابحة يتم تنفيذها وفقا ً للبند
يلتزم حامل البطاقة ويتعهد بعدم جتاوز احلد االئتماين املحدد
واملخ�ص�ص من قبل البنك ما مل يح�صل حامل البطاقة على موافقة
 ويتعهد كذلك بعدم �إنفاذ �أي،خطية م�سبقة بتجاوز احلد من البنك
عمليات �رشاء �أو معامالت قد ت�ؤدي على جتاوز �إجمايل الر�صيد امل�ستحق
 �إذا جتاوز.مبوجب كافة عمليات ال�رشاء واملعامالت لهذا احلد االئتماين
 فيجب على حامل،حامل البطاقة احلد االئتماين باملخالفة لهذا احلكم
البطاقة دفع مبلغ جتاوز احلد االئتماين بالكامل واحلد الأدنى للمبلغ
.)امل�ستحق وغرامة جتاوز احلد (وفقا ً لدليل اخلدمات والأ�سعار

5.5

	�إذا مل يدفع حامل البطاقة احلد الأدنى للمبلغ امل�ستحق بحلول تاريخ5.6
 تفر�ض غرامة ت�أخر دفع ويتم احت�سابها على �أ�سا�س،ا�ستحقاق املبلغ
التكاليف املبا�رشة املقدمة التي قد يتحملها البنك نتيجة هذا الت�أخر
 ويتم التربع ب�أي مبالغ من غرامات ت�أخر الدفع تتجاوز التكاليف.يف الدفع
الفعلية املبا�رشة لتنفيذ �أعمال خريية توافق عليها هيئة الرقابة
. امل�ست�شار ال�رشعي بالبنك/ال�رشعية
ميكن ا�ستخدام كافة املدفوعات التي ي�ستلمها البنك من حامل البطاقة
:ًيف �أمر الدفع التايل �أو �أي �أمر �آخر ذي �أولوية ح�سبما يراه البنك منا�سبا

5.7

(a) all legal and other enforcement costs and fees incurred by
the Bank in the preservation and maintenance of its rights
under these Terms and Conditions and the Security;
(b) all unpaid Annual Fees, other Charges, fees, Cash Advance
fees, and other costs shown on any current Statement of
Account;
(c) the total previous balance of all unpaid Card Transactions
shown on the current Statement of Account;
(d) the Murabaha Amount;
(e) all fees, Cash Advances, Charges and Card Transactions
not yet shown on the current Statement of Account.
5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

06/2018

5.13

The Bank shall be entitled at its sole discretion to vary the
amount or method of calculation of the Annual Fees, handling
charges, the specified Minimum Amount Due, and/or late
payment charges or any other charges.
The Bank reserves the right to revise and/or introduce new
Charges by forwarding a revised Service and Price Guide to
the Cardholder one month prior to the intended application
of these revised and/or new Charges. In the event that the
Cardholder does not wish to be bound by such revised or
new Charges, the Cardholder shall, within seven days of being
notified of the new Charges, cut the Card in half and return
both halves to the Bank. In such event the provisions of Clause
8 shall become applicable.
All payments made by the Cardholder shall be in the billing
currency of the Card Account. If payment is made in any other
currency, the Cardholder shall pay the Bank all exchange,
commission and other charges or losses charged or incurred
by the Bank in converting such payment to the billing currency.
Such conversion shall be effected at such rate of exchange
as may be conclusively determined by the Bank at the date
of entry into the Card Account. Any payment made by the
Cardholder in the billing currency of the Card Account will be
credited to the Card Account only on the date of the Bank’s
posting of the funds into the Card Account in Dubai and where
payment is received in any other currency other than the billing
currency, such payment shall be credited after the date when
such payment is converted to the billing currency or when
relevant funds have been received for value by the Bank in
Dubai and posted to the Card Account.
A handling charge as prescribed by the Bank is payable by
the Cardholder to the Bank immediately upon a request to
the Bank to issue a replacement Card. Additional Charges
as prescribed by the Bank are payable by the Cardholder to
the Bank immediately upon the request to the Bank for the
provision of copies of sales voucher/ Cash Advance slip and
any further services the Bank may provide from time to time.
Without prejudice to the Bank’s rights at any time to take the
appropriate legal action, the Bank may charge fees for any
returned unpaid cheques drawn by the Cardholder in full or
partial payment of the outstanding amount.
The Cardholder hereby expressly agrees that if any sums
shall be due from the Cardholder to the Bank at any time
under the Card Account, or the Cardholder shall be liable
to the Bank on any banking account or any other account,
current or otherwise, in any manner or if default is made by
the Cardholder in the provisions of such accounts or in any
other banking facilities granted by the Bank to the Cardholder,
then and in such event, the whole outstanding balance on the
Cardholder’s account (including for the avoidance of doubt
in connection with any Murabaha Contract) shall become
immediately due and payable and the provisions of clause
8 hereof shall be applicable. Upon the occurrence of any of
the events mentioned in clause, the Bank shall be entitled
to institute all legal and necessary other action to enforce its
rights under these Terms and Conditions and the Security in
order to recover such sums as are due and unpaid from the
Cardholder.

5.14

Any cheque deposit shall be acceptable for collection and
the proceeds shall not be available until the cheque has been
cleared and the proceeds paid to the Bank by the paying
bank. Any cash deposits may only be regarded as having been
received by the Bank upon crediting the same to the Card
Account.

5.15

The Bank may at any time demand that the Cardholder
deposits an undated cheque and/or pledge a cash collateral in
favour of the Bank for such amount as the Bank may require,
even when such a cheque was not demanded when the Card
was issued to the Cardholder. The Cardholder, in such an
eventuality, will be deemed to have authorised the Bank to date

 )أ(كافة التكاليف والر�سوم القانونية واخلا�صة بالإنفاذ والتي يتحملها
البنك حلفظ وحماية حقوقه مبوجب هذه ال�رشوط والأحكام وال�ضمان؛
 )ب(كافة الر�سوم ال�سنوية وغريها من امل�رصوفات والر�سوم ور�سوم
ال�سلفة النقدية والتكاليف غري املدفوعة والتي تظهر يف �أي ك�شف
ح�ساب حايل؛
 )ج(�إجمايل الر�صيد ال�سابق لكافة معامالت البطاقة غري املدفوعة
والتي تظهر يف ك�شف احل�ساب احلايل؛
 )د(مبلغ املرابحة؛
 )ه(كافة الر�سوم وال�سلف النقدية وامل�رصوفات ومعامالت البطاقة التي
.مل تظهر يف ك�شف احل�ساب احلايل
يحق للبنك وفق تقديره وحده تغيري مبلغ �أو طريقة ح�ساب الر�سوم
�أو/ال�سنوية ومعاجلة الر�سوم واحلد الأدنى املحدد للمبلغ امل�ستحق و
.غرامات ت�أخر الدفع �أو �أي غرامات �أخرى

5.8

�أو فر�ض ر�سوم جديدة من خالل �إر�سال/يحتفظ البنك بحق تعديل و
ن�سخة معدلة من دليل اخلدمات والأ�سعار �إلى حامل البطاقة قبل �شهر
 و�إذا مل يكن يرغب.�أو اجلديدة/واحد من تطبيق هذه الر�سوم املعدلة و
 فيلزم على حامل،حامل البطاقة يف االلتزام بالر�سوم اجلديدة �أو املعدلة
البطاقة يف غ�ضون �سبعة �أيام من الإخطار بالر�سوم اجلديدة قطع
 ويف هذه احلالة تنطبق.البطاقة �إلى ن�صفني و�إعادة الن�صفني �إلى البنك
.8 �أحكام البند

5.9

تكون كافة املدفوعات امل�سددة بوا�سطة حامل البطاقة بعملة الفواتري
 ويف حالة �سداد املدفوعات ب�أي عملة.امل�سجلة على ح�ساب البطاقة
 يدفع حامل البطاقة �إلى البنك كافة ر�سوم ال�رصف �أو العمولة �أو،�أخرى
الر�سوم املفرو�ضة �أو اخل�سائر الأخرى التي يتكبدها البنك عند حتويل هذه
 ويتم هذا التحويل ب�سعر ال�رصف الذي.املدفوعات �إلى عملة الفواتري
 و�أي مدفوعات ي�سددها.يحدده البنك يف تاريخ القيد يف ح�ساب البطاقة
حامل البطاقة بعملة الفواتري امل�سجلة على ح�ساب البطاقة �سوف
يتم قيدها يف ح�ساب البطاقة يف تاريخ �إيداع البنك للأموال يف ح�ساب
 وعند ا�ستالم مدفوعات ب�أي عملة �أخرى غري عملة،البطاقة يف دبي
 فيتم قيد هذه املدفوعات بعد تاريخ حتويل هذه املدفوعات �إلى،الفواتري
عملة الفواتري �أو عند ا�ستالم البنك لقيمة املبالغ ذات ال�صلة يف دبي
.و�إيداعها يف ح�ساب البطاقة

5.10

تكون ر�سوم املعاجلة التي يحددها البنك م�ستحقة على حامل البطاقة
.�إلى البنك مبا�رشةً بعد تقدمي طلب �إلى البنك ب�إ�صدار بطاقة بديلة
وتكون الر�سوم الإ�ضافية التي يحددها البنك م�ستحقة على حامل
البطاقة �إلى البنك مبا�رشةً بعد تقدمي طلب �إلى البنك بتوفري ن�سخ من
 ق�سيمة ال�سلفة النقدية و�أي خدمات �أخرى يوفرها/�إي�صال املبيعات
.البنك من حني لآخر

5.11

دون الإخالل بحق البنك يف �أي وقت باتخاذ الإجراء القانوين املنا�سب ميكن
للبنك فر�ض ر�سوم على �أي �شيكات مرجتعة غري مدفوعة وامل�سحوبة
.بوا�سطة حامل البطاقة وفا ًء بكل �أو جزء من املبلغ امل�ستحق

5.12

يوافق حامل البطاقة �رصاح ًة مبوجبه �أنه يف حالة ا�ستحقاق �أي مبالغ
على حامال لبطاقة �إلى البنك يف �أي وقت مبوجب ح�ساب البطاقة �أو
�إذا كان حامل البطاقة م�س�ؤوال ً �أمام البنك عن �أي ح�ساب م�رصيف �أو
 ب�أي طريقة �أو �إذا ارتكب حامل البطاقة، جار �أو غري ذلك،�أي ح�ساب �آخر
�أي خمالفة فيما يتعلق ب�أحكام هذه احل�سابات �أو �أحكام �أي ت�سهيالت
 ي�صبح املبلغ امل�ستحق بالكامل، حينئذ ويف هذه احلالة،م�رصفية �أخرى
يف ح�ساب حامل البطاقة (مبا يف ذلك لتجنب ال�شك فيما يتعلق بعقد
8 املرابحة) م�ستحقا ً وواجب ال�سداد على الفور وتنطبق �أحكام البند
 يحق، ولدى وقوع �أي من احلاالت املذكورة يف هذا البند.من هذه الوثيقة
للبند �إقامة كافة الدعاوى القانونية وكافة الدعاوى الأخرى الالزمة
لإنفاذ حقوقه مبوجب هذه ال�رشوط والأحكام ومبوجب ال�ضمان من �أجل
.ا�سرتداد هذه املبالغ امل�ستحقة وواجبة ال�سداد على حامل البطاقة

5.13

يقبل البنك �أي �شيك مودع بغر�ض حت�صيل املبالغ وال تتاح العائدات �إال
.بعد مقا�صة ال�شيك ودفع العائدات �إلى البنك بوا�سطة البنك الدافع
وميكن التعامل مع �أي ودائع نقدية باعتبارها قد مت ا�ستالمها بوا�سطة
.البنك لدى قيد هذه الودائع يف ح�ساب البطاقة

5.14

ميكن للبنك يف �أي وقت مطالبة حامل البطاقة ب�إيداع �شيك غري م�ؤرخ
�أو �إيداع �ضمان نقدي ل�صالح البنك مقابل املبلغ الذي قد يتطلبه/و
البنك حتى لو مل يتم طلب هذا ال�شيك عند �إ�صدار البطاقة حلامل
 ب�أنه قد،ً �إن كان منطبقا، و�سوف يتم اعتبار حامل البطاقة.البطاقة

5.15

the cheque and take such other measures as are necessary
to complete said cheque and to present it for payment on the
inserted date against any amount due to the Bank.
5.16

The Bank shall deliver a Statement of Account to the Cardholder
each month or at such other regular intervals as deemed fit by
the Bank. If the Cardholder does not receive the Statement of
Account for any Statement Period, he should notify the Bank and
request a copy of the Statement of Account for the particular
Statement Period. Non receipt of Statement of Account is not
and shall not be construed by the Cardholder to be sufficient
reason for non payment of dues on the relevant due date.

5.17

The Bank will credit the Card Account with the amount of any
refund only upon receipt of a properly issued credit voucher
from the member establishment.

5.18

All entries in the Statement of Account shall be presumed
correct unless the Cardholder disputes such entries within
30 days from the Statement of Account and proves such
entry to be incorrect. If the disputed Card Transaction turns
out to be genuine, the Cardholder shall pay the amount set
out in the relevant Card Transaction together with any fees
incurred by the Bank in the investigation of such disputed
Card Transaction. Without prejudice to the foregoing, the
Cardholder shall immediately report to the Bank if it suspects
any fraudulent, illegal or suspicious activity with regard to
the Card and the Bank shall, upon receipt of such report, be
entitled to temporarily suspend the usage of the Card until
further notification to the Cardholder.

5.19

The payment by the Cardholder of any sum to the Bank in
respect of any Statement of Account shall constitute binding
and conclusive evidence of the acceptance by the Cardholder
of the entries shown on that Statement of Account.

6. Murabaha Transactions
6.1

If the Cardholder has not settled in full the outstanding and
due Current Balance on a Payment Due Date, it shall be
automatically deemed to have authorised and directed the
Cardholder Agent to enter into a Murabaha Contract on behalf
and as agent of the Cardholder on the Purchase Date pursuant
to the Murabaha Terms and Agency Terms.

6.2

The amount payable by the Cardholder in respect of a
Murabaha Contract shall be the aggregate of the Principal
and profit at the Profit Rate, calculated in accordance with the
Agency Terms and the relevant Transaction Request.

6.3

If a Murabaha Contract is entered into, the profit element of
each Murabaha Contract shall be calculated at the Profit Rate
for the Profit Period; and notwithstanding any provision in this
Clause 6.3, the Cardholder shall be liable to pay all fees and
charges due in connection with the Card.

6.4

If on a Purchase Date, the aggregate amount outstanding from
the Cardholder in respect of (A) any Murabaha Contract and (B)
the Current Balance, exceeds the Credit Limit, the Cardholder
shall immediately settle such excess in cleared funds. In
addition, the Bank may set off such excess against any credit
balance of an account of the Cardholder without further notice
and any Murabaha Contract shall be terminated in accordance
with Clause 6 of the Murabaha Terms.
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7. Supplementary Card

فو�ض البنك بت�أريخ ال�شيك واتخاذ التدابري الأخرى الالزمة ال�ستكمال
ال�شيك املذكور وتقدميه للدفع يف التاريخ املدرج �أمام �أي مبلغ م�ستحق
.�إلى البنك
ي�سلم البنك ك�شف ح�ساب �إلى حامل البطاقة كل �شهر �أو يف الفرتات
 �إذا مل ي�ستلم حامل.ًالفا�صلة الدورية ح�سبما يراه البنك منا�سبا
 فعليه �إخطار البنك،البطاقة ك�شف احل�ساب لأي فرتة ك�شف ح�ساب
 ال ميثل عدم.وطلب ن�سخة من ك�شف احل�ساب لفرتة احل�ساب هذه
ا�ستالم ك�شف احل�ساب من قبل حامل البطاقة �سببا ً كافيا ً لعدم دفع
.حامل البطاقة امل�ستحقات يف تاريخ اال�ستحقاق ذي ال�صلة

5.16

يقوم البنك ب�إ�ضافة �أي مبالغ م�سرتدة �إلى ح�ساب البطاقة فقط عند
.ا�ستالم �إي�صال ائتمان �صادر ب�شكل منا�سب من املن�ش�أة الع�ضو

5.17

تعترب كافة القيود يف ك�شف احل�ساب �صحيحة �إال يف حالة رف�ض حامل
 يوما ً من ك�شف احل�ساب ويثبت �أن30 البطاقة لهذه القيود يف غ�ضون
 �إذا ثبت �أن معاملة البطاقة املرفو�ضة.�أيا ً من هذه القيود غري �صحيح
 يلتزم حامال لبطاقة بدفع املبلغ الوارد يف معاملة البطاقة،�صحيحة
ذات ال�صلة مع �أي ر�سوم حتملها البنك يف التحقق من معاملة البطاقة
 يبلغ حامل البطاقة البنك على الفور، ودون الإخالل مبا �سبق.املرفو�ضة
يف حالة ا�شتباهه ب�أي �أن�شطة احتيالية �أو غري قانونية �أو م�شبوهة فيما
 �إيقاف، لدى ا�ستالم هذا البالغ،يتعلق بالبطاقة ويكون من حق البنك
.ا�ستخدام البطاقة لفرتة م�ؤقتة حتى �إ�شعار �آخر �إلى حامل البطاقة

5.18

وي�شكل �سداد حامل البطاقة لأي مبلغ �إلى البنك فيما يتعلق ب�أي
ك�شف ح�ساب دليال ً كافيا ً وقاطعا ً بقبول حامل البطاقة للقيود
.الظاهرة يف ك�شف احل�ساب هذا

5.19

 معامالت املرابحة.6
	�إذا مل يقم حامل البطاقة بت�سوية الر�صيد احلايل امل�ستحق وواجب6.1
 فيتم اعتباره ب�شكل تلقائي،ال�سداد بالكامل يف تاريخ ا�ستحقاق الدفع
�أنه قد فو�ض ووجه وكيل حامل البطاقة ب�إبرام عقد مرابحة نيابة عن
وكوكيل حلامل البطاقة يف تاريخ ال�رشاء مبوجب �أحكام املرابحة و�أحكام
.الوكالة
يكون املبلغ واجب ال�سداد على حامل البطاقة فيما يتعلق بعقد
املرابحة هو جمموع املبلغ الرئي�سي والربح مبعدل الربح ويتم احت�سابه
.وفقا ً لأحكام الوكالة وطلب املعاملة ذي ال�صلة

6.2

 يتم احت�ساب عن�رص الربح لكل عقد مرابحة،يف حالة �إبرام عقد مرابحة
 وب�رصف النظر عن �أي حكم يف هذا البند.مبعدل الربح عن فرتة الربح
 يتحمل حامل البطاقة م�س�ؤولية �سداد كافة الر�سوم وامل�رصوفات،6.3
.امل�ستحقة فيما يتعلق بالبطاقة

6.3

 من حامل البطاقة، يف تاريخ �رشاء معني،	�إذا كان �إجمايل املبلغ امل�ستحق6.4
، يتجاوز حد االئتمان،فيما يخ�ص (�أ) �أي عقد مرابحة (ب) والر�صيد احلايل
فيلتزم حامل البطاقة على الفور بت�سوية هذه الزيادة يف �صورة مبالغ
 ميكن للبنك مقا�صة هذه الزيادة يف مقابل، �إ�ضافة �إلى ذلك.مقا�صة
�أي ر�صيد ائتمان حل�ساب خا�ص بحامل البطاقة دون �أي �إخطار �آخر ويتم
. من �أحكام املرابحة6 �إنهاء �أي عقد مرابحة وفقا ً للبند

 البطاقة الإ�ضافية.7
ميكن للبنك وفق تقديره املطلق �إ�صدار بطاقة �إ�ضافية �إلى �شخ�ص
 ويخ�ضع �إ�صدار البطاقة.يعينه حامل البطاقة ويوافق عليه البنك
�أو البطاقات الإ�ضافية �إلى هذه ال�رشوط والأحكام ح�سبما يراه البنك
.ً�رضوريا

7.1

وتنطبق ال�رشوط والأحكام املنطبقة هنا على حامل البطاقة الأ�سا�سية
مع تغيري ما يلزم (مبعنى �إجراء التغيريات الالزمة) على حامل البطاقة
 ويتحمل كل حامل بطاقة �إ�ضافية بالت�ضامن والتكافل.الإ�ضافية
مع حامل البطاقة الأ�سا�سية امل�س�ؤولية عن التكاليف وكافة ال�سلع
واخلدمات وال�سلف النقدية التي مت احل�صول عليها وكافة املعامالت
.النا�شئة عن ا�ستخدام البطاقتني الأ�سا�سية والإ�ضافية

7.2

The Credit Limit assigned to the Primary Cardholder is
inclusive of the Credit Limit of the Supplementary Cardholder
and the Primary Cardholder and the Supplementary Cardholder
shall not permit the total of the Charges incurred through their
respective Cards to exceed the said Credit Limit.

احلد االئتماين املخ�ص�ص حلامل البطاقة الأ�سا�سية ي�شمل احلد
االئتماين املخ�ص�ص حلامل البطاقة الإ�ضافية وال ي�سمح حامل البطاقة
الأ�سا�سية وحامل البطاقة الإ�ضافية بتجاوز �إجمايل امل�رصوفات املتحملة
.من خالل بطاقاتهم اخلا�صة احلد االئتماين املذكور

7.3

The validity of the Supplementary Card is dependent on
the validity of the Primary Card. The termination of the
Supplementary Card or Supplementary Cardholder’s Agreement
with the Bank for whatever reason shall not terminate the Primary
Card or the Primary Cardholder’s Agreement with the Bank.

.تعتمد �صالحية البطاقة الإ�ضافية على �صالحية البطاقة الأ�سا�سية
وال ي�ؤدي �إنهاء البطاقة الإ�ضافية �أو اتفاقية حامل البطاقة الإ�ضافية
لدى البنك لأي �سبب �إلى �إنهاء البطاقة الأ�سا�سية �أو اتفاقية حامل
.البطاقة الأ�سا�سية لدى البنك

7.4

7.1

The Bank may in its absolute discretion issue a Supplementary
Card to a person nominated by the Cardholder and approved
by the Bank. The issue of the Supplementary Card(s) shall be
subject to such Terms and Conditions as the Bank may deem
necessary.

7.2

The Terms and Conditions applicable herein to the Primary
Cardholder shall apply mutatis mutandis (i.e. with the
necessary changes) to the Supplementary Cardholder. Every
Supplementary Cardholder shall be jointly and severally liable
with the Primary Cardholder for costs, for all goods, services,
Cash Advances obtained and all transactions generated by the
use of the Primary as well as the Supplementary Card.

7.3

7.4

7.5

The undertakings, liabilities and the obligations of the Primary
Cardholder and the Supplementary Cardholder to the Bank
and the Bank’s rights herein shall not be affected in any way by
any dispute or counterclaim which the Primary Cardholder and
the Supplementary Cardholder may have against each other.

7.6

The Primary Cardholder shall indemnify the Bank against
any loss, damage, liability, costs and expenses whether legal
or otherwise incurred by the Bank by reason of any legal
disability or incapacity of the Supplementary Cardholder or any
breach of these Terms and Conditions by the Supplementary
Cardholder.

8. Loss of Card and PIN
8.1

The Bank may issue a PIN for the Cardholder for use at any
ATM which will accept the Card and the Cardholder agrees
that the PIN may be sent by post to the Cardholder at his risk.

8.2

The Cardholder shall be fully liable for all Card Transactions
made with the PIN whether with or without the knowledge of
the Cardholder.

8.3

The Cardholder shall use all reasonable precautions to prevent
the loss or theft of the Card and shall not disclose the PIN to
any party.

8.4

In the event that the Card is lost or stolen or the PIN is
disclosed to any other party, the Cardholder shall immediately
report the same together with the particulars thereof to the
Bank and shall, in the case of loss, theft of disclosure of the
PIN, file a police report at the nearest police station where
such loss or theft or disclosure occurred or was discovered. In
such circumstances, the Bank shall be entitled to temporarily
suspend the use of the Card until further notice to the
Cardholder.

8.5

The Cardholder shall be and remain fully liable to make
payment to the Bank for any debit to the Card Account arising
from any Card Transactions, goods or services supplied by
the Merchants, Cash Advances or ATM transactions effected
through the use of the Card by any person whether with or
without knowledge of the Cardholder and irrespective of
whether they were authorised by the Cardholder or not.

8.6

The Bank may at its absolute discretion issue a replacement
for any lost or stolen Card or a new PIN on these Terms and
Conditions or such other terms and conditions that the Bank
may deem fit.

8.7

In the event that the lost or stolen Card is recovered by the
Cardholder, he shall immediately return the same cut in half to
the Bank without using it. The Cardholder shall not use the PIN
after reporting to the Bank of the disclosure of the same to any
other party.

9. Termination
9.1

Notwithstanding the payment provisions outlined under
clause 5 above, all amounts outstanding on a Card Account
(including that of all Supplementary Cards), together with the
amount incurred by the use of the Card but not yet charged
to the Cardholder’s Account and the Murabaha Amount, shall
be payable immediately in full upon the termination of these
Terms and Conditions. On such termination, any outstanding
Murabaha Contracts shall terminate automatically and the
Murabaha Amount shall be immediately due and payable.

9.2

The Cardholder may at any time notify the Bank of his intention
to close the Card Account and terminate the use of all Cards
by giving a notice in writing and returning all Cards cut into half
to the Bank. The Card Account shall be closed only after the
receipt by the Bank of all Cards cut in half and full payment of
all Charges and liabilities under the Card Account.

9.3

In the event of the Supplementary Cardholder terminating his
Card, all Cardholders including the Supplementary Cardholder
whose use of the Card has been terminated shall be and shall
continue to be jointly and severally liable to the Bank for all
Charges and other liabilities in accordance with these Terms
and Conditions save that the Supplementary Cardholder
whose use of the Card has been terminated shall not be liable
for Charges and other liabilities incurred by the Cardholder
and other Supplementary Cardholders (if any) after the Bank’s
receipt of the cut Supplementary Card.
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9.4

The Bank shall be entitled, without notice, to withdraw the
Cardholder›s right to use the Card or refuse to authorise any
Card Transaction in the event that the Cardholder fails to abide
by the Shariah principles in relation to its usage of the Card.

تعهدات وم�س�ؤوليات والتزامات حامل البطاقة الأ�سا�سية وحامل
البطاقة الإ�ضافية جتاه البنك وحقوق البنك مبوجبه ال ت�ؤثر ب�أي حال
من الأحوال على �أي نزاع �أو مطالبة مقابلة قد تكون لكل من حامل
.البطاقة الأ�سا�سية وحامل البطاقة الإ�ضافية �ضد بع�ضهما البع�ض

يعو�ض حامل البطاقة الأ�سا�سية البنك �ضد �أي خ�سارة �أو �رضر �أو التزام
�أو تكاليف �أو نفقات �سواء كانت قانونية �أو غري ذلك والتي يتحملها
البنك ب�سبب �أي انعدام �أو فقدان للأهلية القانونية حلامل البطاقة
الإ�ضافية �أو �أي خمالفة لهذه ال�رشوط والأحكام من قبل حامل البطاقة
.الإ�ضافية

7.5

7.6

 فقدان البطاقة ورقم التعريف ال�شخ�صي.8
ميكن للبنك �إ�صدار رقم تعريف �شخ�صي ال�ستخدامه يف �أي ماكينة
�رصافة �آلية تقبل البطاقة ويوافق حامل البطاقة على �إر�سال هذا الرقم
.عرب الربيد �إلى حامل البطاقة على م�س�ؤوليته اخلا�صة

8.1

يتخذ حامل البطاقة كافة االحتياطات املعقولة للحيلولة دون فقدان �أو
.�رسقة البطاقة وال يف�صح عن رقم التعريف ال�شخ�صي لأي طرف

8.3

يتحمل حامل البطاقة ويظل متحمال ً امل�س�ؤولية الكاملة عن �سداد
املدفوعات �إلى البنك مقابل �أي ديون على ح�ساب البطاقة نا�شئة عن �أي
معامالت بطاقة �أو �سلع �أو خدمات مقدمة من التجار �أو �سلف نقدية
�أو معامالت �رصافة �آلية متت من خالل ا�ستخدام البطاقة بوا�سطة �أي
�شخ�ص بعلم �أو دون علم حامل البطاقة وب�رصف النظر عما �إذا كان
.مفو�ضا ً من حامل البطاقة �أم ال

8.5

 فعليه،يف حالة ا�ستعادة حامل البطاقة للبطاقة املفقودة �أو امل�رسوقة
 وال يجوز حلامل.�إعادتها مقطوعة ن�صفني �إلى البنك دون ا�ستخدامها
البطاقة ا�ستخدام رقم التعريف ال�شخ�صي بعد �إبالغ البنك بالإف�صاح
.عنه �إلى �أي طرف �آخر

8.7

يتحمل حامل البطاقة امل�س�ؤولية الكاملة عن كافة معامالت البطاقة
التي تتم با�ستخدام رقم التعريف ال�شخ�صي بعلم �أو دون علم حامل
.البطاقة

8.2

ويف حالة فقدان البطاقة �أو �رسقتها �أو الإف�صاح عن رقم التعريف
 يبلغ حامل البطاقة البنك بذلك على الفور،ال�شخ�صي �إلى �أي طرف
 يف حالة الفقدان، وعليه كذلك،�إ�ضافة �إلى �أي تفا�صيل متعلقة بذلك
 تقدمي بالغ �إلى،�أو ال�رسقة �أو الإف�صاح عن رقم التعريف ال�شخ�صي
.ال�رشطة يف �أقرب مركز �رشطة من موقع الفقدان �أو ال�رسقة �أو الإف�صاح
 يحق للبنك �إيقاف ا�ستخدام البطاقة ب�شكل م�ؤقت،ويف هذه احلاالت
.حتى �إ�شعار �آخر �إلى حامل البطاقة

8.4

يجوز للبنك وفق تقديره املطلق �إ�صدار بطاقة بديلة لأي بطاقة مفقودة
�أو م�رسوقة �أو �إ�صدار رقم تعريف �شخ�صي جديد مبوجب هذه ال�رشوط
.والأحكام �أو ال�رشوط والأحكام الأخرى التي يراها البنك منا�سبة

8.6

 الإنهاء.9
 تكون كافة، �أعاله5 ب�رصف النظر عن �أحكام الدفع الواردة يف البند
املبالغ امل�ستحقة على ح�ساب البطاقة (مبا يف ذلك ح�ساب البطاقات
 مع املبلغ املتحمل نتيجة ا�ستخدام البطاقة ومل يتم قيده،)الإ�ضافية
 واجبة ال�سداد على،بعد على ح�ساب حامل البطاقة ومبلغ املرابحة
، وعند وقوع هذا الإنهاء.الفور بالكامل لدى �إنهاء هذه ال�رشوط والأحكام
تنتهي �أي عقود مرابحة م�ستحقة ب�شكل تلقائي ويكون مبلغ املرابحة
.م�ستحقا ً وواجب ال�سداد على الفور

9.1

 فيظل كافة حاملي،يف حالة �إنهاء حامل البطاقة الإ�ضافية لبطاقته
البطاقات مبا يف ذلك حامل البطاقة الإ�ضافية الذي مت �إنهاء ا�ستخدامه
للبطاقة م�س�ؤولني جمتمعني �أو منفردين �أمام البنك عن كافة
امل�رصوفات وااللتزامات الأخرى وفقا ً لهذه ال�رشوط والأحكام با�ستثناء
حامال لبطاقة الإ�ضافية الذي مت �إنهاء ا�ستخدامه للبطاقة لن يكون
م�س�ؤوال ً عن امل�رصوفات وااللتزامات الأخرى التي يتحملها حامل البطاقة
وحاملو البطاقات الإ�ضافية الآخرين (�إن وجدت) بعد ا�ستالم البنك
.للبطاقة الإ�ضافية مقطوعة �إلى ن�صفني

9.3

ميكن حلامل البطاقة يف �أي وقت �إخطار البنك بنيته يف �إغالق ح�ساب
البطاقة و�إنهاء ا�ستخدام كافة البطاقات من خالل تقدمي �إخطار خطي
 ويتم �إغالق.و�إعادة كافة البطاقات مقطوعة �إلى ن�صفني �إلى البنك
ح�ساب البطاقة بعد ا�ستالم البنك كافة البطاقات مقطوعة �إلى
ن�صفني وبعد �سداد كافة امل�رصوفات وااللتزامات مبوجب ح�ساب البطاقة
.بالكامل

9.2

 �سحب حق حامل البطاقة يف ا�ستخدام، دون �إخطار،ويحق للبنك
البطاقة �أو رف�ض ال�سماح ب�أي معاملة بطاقة �إذا مل يلتزم حامل
.البطاقة مببادئ ال�رشيعة فيما يتعلق با�ستخدامه للبطاقة

9.4

9.5

The Bank may at any time recall all or any Card(s) and
terminate its/their use with or without giving prior notice to
the Cardholder. The Cardholder shall immediately after such
recall, return such Card(s) cut in half to the Bank and make full
payment of all Charges and liabilities to the Bank.

9.6

The use of the Card shall be terminated by the Bank without
notice upon the death, bankruptcy or insolvency of the
Cardholder or when the whereabouts of the Cardholder
become unknown to the Bank due to any cause not
attributable to the Bank.

9.7

The Cardholder and/or his estate will be responsible for
repaying in full any outstanding balances on the Card Account
and shall keep the Bank indemnified for all costs (including
legal fees and charges) and expenses incurred in recovering
such outstanding balances.

9.8

The Bank shall not be liable to refund the annual membership
fee for or any part thereof in the event of the termination of the
Card Account.

9.9

In the event that any Security is held by the Bank as collateral
for the issuance of the Card, the Bank reserves the right to
retain such Security for a period of at least 45 days following
the Card being cancelled and returned to the Bank whether
cancelled by the Cardholder or the Bank or following the
Agreement being terminated.

10. Exclusion of Liability
The Bank shall be under no liability whatsoever to the
Cardholder in respect of any loss or damage arising directly or
indirectly out of:
10.1

10.2

any loss or damage howsoever incurred or suffered by the
Cardholder by reason of the Bank or a Merchant or other bank
or financial institution or any ATM or other party refusing to
allow a Card Transaction or refusing to accept the Card or the
Card numbers or the PIN or refusing to extend or provide Cash
Advances up to the Credit Limit or at all;
refusal of any Merchant or member institution of MasterCard
or VISA International to honour or accept the Card or for
any defect or deficiency in the goods or services supplied
to the Cardholder by any Merchant or, where applicable, for
any breach or non-performance by a Merchant of a Card
Transaction;

10.3

the malfunction of any ATM or disruption of communication
systems;

10.4

the exercise by the Bank of its right to demand and procure
surrender of the Card prior to the expiry date embossed on its
face, whether such demand and surrender are made and/or
procured by the Bank or by any other person or ATM;

10.5

the exercise by the Bank of its right to terminate any Card or
the Card Account pursuant to Clause 8.4;

10.6

any injury to the credit character and reputation of the
Cardholder in and about the repossession of the Card, any
request for its return or the refusal of any Person to honour or
accept the Card;

10.7

any misstatement, misrepresentation, error or omission in any
details disclosed by the Bank pursuant to Clause 10;

10.8

any dispute between the Cardholder and any Merchant or
bank or financial institution or any other person, in which case
the Cardholder’s liability to the Bank shall not in any way be
affected by such dispute or counterclaim or right of set-off
which the Cardholder may have against such Merchant or bank
or financial institution or person.

11. Disclosure of Information
11.1

The Cardholder irrevocably authorises and permits the
Bank to disclose and furnish such information that it deems
fit concerning the Cardholder and its affairs including but
not limited to these Terms and Conditions to the Bank’s
associates, branches, assignees, agents or other parties.

11.2

The Bank shall have the right to check the credit standing
of the applicant for the Card and/or check credit standing of
the Cardholder at any time as and when the Bank deems fit
without reference to him.

12. Indemnity
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12.1

The Cardholder undertakes and agrees to indemnity the
Bank against any loss. damage, liability, costs and expenses,
whether legal or otherwise, which the Bank may incur by

وميكن للبنك يف �أي وقت �سحب كافة �أو �أي بطاقة (بطاقات) و�إنهاء
.ا�ستخدامها بتقدمي �أو دون تقدمي �إخطار م�سبق �إلى حامل البطاقة
)ويلتزم حامل البطاقة فور �سحب البطاقة ب�إعادة البطاقة (البطاقات
مقطوعة �إلى ن�صفني �إلى البنك و�سداد كافة امل�رصوفات وااللتزامات
.�إلى البنك بالكامل

9.5

�أو ورثته م�س�ؤولية �سداد �أي مبالغ م�ستحقة/يتحمل حامل البطاقة و
بالكامل على ح�ساب البطاقة ويعو�ضوا البنك عن كافة التكاليف (مبا
يف ذلك الر�سوم وامل�رصوفات القانونية) والنفقات املحتملة �أثناء �سداد
.هذه املبالغ امل�ستحقة

9.7

 يحتفظ البنك،يف حالة وجود �أي �ضمان لدى البنك لإ�صدار البطاقة
 يوما ً عقب �إلغاء45 باحلق يف الإبقاء على هذا ال�ضمان لفرتة ال تقل عن
البطاقة و�إعادتها �إلى البنك �سواء مت �إلغا�ؤها بوا�سطة حامل البطاقة �أو
.البنك �أو عقب �إنهاء االتفاقية

9.9

وميكن للبنك �إنهاء ا�ستخدام البطاقة دون �إخطار عقب وفاة �أو �إفال�س �أو
�إع�سار حامل البطاقة �أو حينما ي�صبح مكان حامل البطاقة غري معروف
.للبنك نتيجة �أي �سبب ال يعود �إلى البنك

9.6

ال يتحمل البنك �أي م�س�ؤولية عن �سداد ر�سوم الع�ضوية ال�سنوية �أو �أي
.جزء منها يف حالة �إنهاء ح�ساب البطاقة

9.8

 ا�ستبعاد امل�س�ؤولية.10

ال يتحمل البنك �أي م�س�ؤولية �أيا ً كانت جتاه حامل البطاقة فيما يتعلق
:ب�أي خ�سارة �أو �رضر نا�شئة ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش ب�سبب

	�أي خ�سارة �أو �رضر �أيا ً كان تعر�ض له �أو حتمله حامل البطاقة ب�سبب10.1
رف�ض البنك �أو تاجر �أو �أي بنك �أو م�ؤ�س�سة مالية �أخرى �أو �أي ماكينة
�رصافة �آلية �أو �أي طرف �آخر ال�سماح مبعاملة بطاقة �أو رف�ض قبول
البطاقة �أو �أرقام البطاقة �أو رقم التعريف ال�شخ�صي �أو رف�ض متديد �أو
توفري ال�سلف النقدية حتى احلد االئتماين �أو على الإطالق؛

رف�ض �أي تاجر �أو �إحدى امل�ؤ�س�سات الأع�ضاء يف ما�سرتكارد �أو فيزا
�إنرتنا�شيونال قبول البطاقة نظرا ً لأي عيب �أو تلف يف ال�سلع �أو اخلدمات
 نظرا ً لأي،ً �إن كان منطبقا،املقدمة من التاجر �إلى حامل البطاقة �أو
خمالفة �أو عدم تنفيذ التاجر ملعاملة البطاقة؛

10.2

ممار�سة البنك حلقه يف طلب وت�سليم البطاقة قبل تاريخ االنتهاء
�أو/املنقو�ش على وجه البطاقة �سواء كان هذا الطلب والت�سليم مت و
مت الرتتيب له بوا�سطة البنك �أو بوا�سطة �أي �شخ�ص �آخر �أو من خالل
ماكينة �رصافة �آلية؛

10.4

اختالل ت�شغيل �أي ماكينة �رصافة �آلية �أو تعطل �أنظمة االت�صاالت؛

10.3

ممار�س��ة البنك حلقه يف �إنهاء �أي بطاقة �أو ح�س��اب البطاقة مبوجب
؛8.4 البند

10.5

	�أي �أذى يلحق ب�شخ�ص �أو �سمعة حامل البطاقة فيما يتعلق با�ستعادة10.6
حيازة البطاقة �أو �أي طلب با�ستعادتها �أو رف�ض �أي �شخ�ص قبول
البطاقة؛

	�أي ت�ضليل �أو بيان كاذب �أو خط�أ �أو �سهو يف �أي تفا�صيل مف�صح عنها10.7
؛10 بوا�سطة البنك وفقا ً للبند

	�أي نزاع بني حامل البطاقة و�أي تاجر �أو بنك �أو م�ؤ�س�سة مالية �أو �أي10.8
 يف هذه احلالة ال تت�أثر م�س�ؤولية حامل البطاقة جتاه البنك،�شخ�ص �آخر
ب�أي حال من الأحوال ب�أي نزاع �أو مطالبة مقابلة �أو حق مقا�صة قد
يكون حلامل البطاقة �ضد هذا التاجر �أو البنك �أو امل�ؤ�س�سة املالية �أو ذلك
.ال�شخ�ص الآخر

 الإف�صاح عن املعلومات.11
يفو�ض حامل البطاقة البنك وي�سمح له ب�شكل غري قابل للإلغاء
بالإف�صاح عن وتوفري املعلومات التي يراها منا�سبة فيما يتعلق بحامل
 هذه ال�رشوط، على �سبيل املثال ال احل�رص،البطاقة و�ش�ؤونه مبا يف ذلك
والأحكام �إلى �رشكاء �أو فروع �أو املتنازل لهم �أو وكالء �أو الأطراف الأخرى
.التابعة للبنك

يكون للبنك احلق يف التحقق من الو�ضع االئتماين ملقدم طلب البطاقة
�أو التحقق من الو�ضع االئتماين حلامل البطاقة يف �أي وقت ح�سبما/و
.يراه البنك منا�سبا ً دون الرجوع �إليه

11.1

11.2

 التعوي�ض.12
يتعهد حامل البطاقة ويوافق على تعوي�ض البنك �ضد �أي خ�سارة �أو �رضر
�أو التزام �أو تكاليف �أو نفقات �سواء كانت قانونية �أو غري ذلك والتي قد
يتحملها البنك مبوجب هذه ال�رشوط والأحكام �أو �أي خمالفة لها �أو �إنفاذ

12.1

reason of these Terms and Conditions or any breach thereof
or the enforcement of the Bank’s rights as herein provided. All
costs and expenses in such regard may be debited to the Card
Account and shall be payable by the Cardholder.
13. Right to Set-Off
13.1

In addition to any general right to set-off or other rights
conferred by the law to the Bank, the Cardholder agrees that
the Bank may in its absolute discretion at any time and without
notice combine and consolidate all or any account(s) held
either individually or jointly, of the Cardholder with the Bank of
whatever description and wheresoever located and whether
in Dirhams or in any other currency or set-off or transfer any
sum standing to the credit of any such account(s) including a
joint account with a Supplementary Cardholder in or towards
discharge of all sums due to the Bank under any account(s)
of the Cardholder with the Bank of whatever description or
wheresoever located and whether in Dirhams or any other
currency and may do so notwithstanding that the balances on
such account(s) and the sums due may not be expressed in
the same currency and the Cardholder hereby authorises the
Bank to offset any such combination, consolidation, set-off or
transfer with the necessary conversion at the Bank’s ongoing
exchange rates which shall be determined by the Bank at its
absolute discretion.

13.2

For the purpose of enabling the Bank to preserve intact the
liability of any party including the Cardholder once a writ or
summons has been issued or to prove the bankruptcy or
insolvency of the Cardholder or for such other reasons as the
Bank deems fit, the Bank may at any time place and keep
for such time as the Bank may deem prudent, any monies
received, recovered or realised hereunder or under any other
Security or Guarantee to the credit of the Cardholder as the
Bank shall think fit without any intermediate obligation on the
part of the Bank to apply the same or any part thereof in or
towards the discharge of the sums due and owing to the Bank.

14. Notices
14.1

The Cardholder must promptly notify the Bank in writing of any
changes in employment or business or address (office and/
or residential) or if the Cardholder intends to be away from the
United Arab Emirates (hereinafter referred to as UAE) for more
than 30 days.

14.2

Should the Cardholder be away from the UAE for more than
a Month, the Card Account should be settled 7 days prior to
departure.

14.3

If the Cardholder leaves the UAE to take up residence
elsewhere, the Primary Card and all Supplementary Card(s)
shall be returned to the Bank 14 days prior to the Cardholder’s
departure and the use of the Primary Card and Supplementary
Card(s) shall be deemed to be terminated and clause 8 shall
apply.

14.4

Instructions sent by the Cardholder to the Bank through
facsimile communication shall be considered valid and binding
on the Cardholder and the Bank may, without being obliged
to, act upon instructions conveyed through this method. The
Bank may use the originals of the facsimile transmissions
received by the Bank and printed out on its receiving machine
as evidence in any court of law.

14.5

All Cards, PIN, TIN, Statements of Account, demands or any
other communication under these Terms and Conditions may
be delivered personally or sent by ordinary post to the last
known billing or other address of the Cardholder and such
communication shall be deemed to have been served on the
Cardholder on the day of delivery if delivered by hand and on
the next business day after posting, if sent by post.

14.6

All communications under these Terms and Conditions sent to
the Primary Cardholder or the Supplementary Cardholder shall
be deemed to be communication sent to both.
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15. General
15.1

If the Cardholder requests the “24 hour Automated Phone
Enquiries System”, any instructions conveyed by the
Cardholder shall be deemed valid and the Bank may act upon
the same, provided the Cardholder identifies himself through
the TIN allotted to him. The Cardholder will not allow anyone to
use this system on his behalf.

15.2

The Bank shall not be liable for acting in good faith upon any
instructions appearing to emanate from the Cardholder.

 يجوز قيد كافة التكاليف.حقوق البنك على النحو املن�صو�ص عليها هنا
والنفقات يف هذا ال�صدد على ح�ساب البطاقة وتكون واجبة ال�سداد
.على حامل البطاقة

 حق املقا�صة.13
	�إ�ضافة �إلى �أي حق عام باملقا�صة �أو احلقوق الأخرى املمنوحة مبوجب13.1
 يوافق حامل البطاقة على �أنه يجوز للبنك وفق،القانون �إلى البنك
تقديره املطلق يف �أي وقت ودون تقدمي �إخطار ب�ضم وجمع كافة �أو �أي
 حلامل البطاقة لدى البنك، ب�شكل فردي �أو م�شرتك،ح�سابات مملوكة
�أيا ً كانت طبيعتها و�أيا ً كان مكانها و�سواء كانت بالدرهم �أو ب�أي عملة
�أخرى �أو مقا�صة �أو حتويل �أي مبلغ مقيد يف �أي ح�سابات مبا يف ذلك
�أي ح�ساب م�شرتك مع حامل بطاقة �إ�ضافية من �أجل �سداد كافة
املبالغ امل�ستحقة للبنك مبوجب �أي ح�ساب �أو ح�سابات حلامل البطاقة
لدى البنك �أيا ً كانت طبيعتها و�أيا ً كان مكانها و�سواء كانت بالدرهم
�أو ب�أي عملة �أخرى ويجوز له القيام بذلك ب�رصف النظر عما �إذا كانت
الأر�صدة يف هذه احل�سابات واملبالغ امل�ستحقة ال يجوز ذكرها بنف�س
 ويفو�ض حامل البطاقة البنك مبوجبه مبقا�صة �أي �ضم �أو جمع،العملة
�أو مقا�صة �أو حوالة مع حتويل العملة الالزم ب�سعر ال�رصف اجلاري للبنك
.والذي يحدده البنك وفق تقديره املطلق

لغر�ض متكني البنك من البقاء على التزام �أي طرف كامال ً غري منقو�ص
مبا يف ذلك حامل البطاقة لدى �صدور �أمر �أو مذكرة ا�ستدعاء �أو �إثبات
�إفال�س �أو �إع�سار حامل البطاقة �أو لأي �أ�سباب �أخرى ح�سبما يراه البنك
، يجوز للبنك يف �أي وقت و�ضع واالحتفاظ يف ذلك الوقت،ًمنا�سبا
 ب�أي �أموال م�ستلمة �أو م�سرتدة �أو م�سيلة مبوجبه،ًح�سبما يراه معقوال
�أو مبوجب �أي �ضمان �آخر يف احل�ساب االئتماين حلامل البطاقة يف الر�صيد
الدائن حلامل البطاقة ح�سبما يراه البنك منا�سبا ً دون �أي التزام من
جانب البنك با�ستخدام هذه الأموال �أو �أي جزء منها يف �سداد املبالغ
.امل�ستحقة وواجبة ال�سداد للبنك

13.2

 الإخطارات.14

يخطر حامل البطاقة البنك خطيا ً على الفور ب�أي تغيريات يف العمل �أو
�أو �سكني) �أو �إذا كان حامل البطاقة يعتزم/الن�شاط �أو العنوان (عمل و
)»مغادرة الإمارات العربية املتحدة (ي�شار �إليها فيما يلي بلفظ «الدولة
.ً يوما30 لأكرث من

14.1

 فيجب ت�سوية،	�إذا اعتزم حامل البطاقة مغادرة الدولة لأكرث من �شهر14.2
.ح�ساب البطاقة قبل �سبعة �أيام من رحيله
 تُعاد البطاقة،	�إذا غادر حامل البطاقة الدولة للإقامة يف مكان �آخر14.3
 يوما ً من14 الأ�سا�سية وكافة البطاقات الإ�ضافية �إلى البنك قبل
مغادرة حامل البطاقة ويعترب ا�ستخدام البطاقة الأ�سا�سية و�أي بطاقة
.8 �أو بطاقات �إ�ضافية منتهيا ً وينطبق البند
تعترب التعليمات املر�سلة من حامل البطاقة �إلى البنك عرب الفاك�س
، دون �أن يكون ملزما ً بذلك،�سارية وملزمة حلامل البطاقة ويجوز للبنك
 ويجوز للبنك.الت�رصف بناء على التعليمات املر�سلة بهذه الطريقة
ا�ستخدام الن�سخ الأ�صلية من ر�سائل الفاك�س امل�ستلمة بوا�سطة
.البنك واملطبوعة على اجلهاز امل�ستلم كدليل يف �أي حمكمة قانونية

14.4

يجوز ت�سليم كافة البطاقات �أو �أرقام التعريف ال�شخ�صية �أو الهاتفية
�أو ك�شوف احل�سابات �أو املطالبات �أو �أي مرا�سالت �أخرى مبوجب هذه
ال�رشوط والأحكام باليد �أو �إر�سالها بالربيد العادي �إلى �آخر فاتورة �أو عنوان
معروف حلامل البطاقة وتعترب هذه املرا�سالت قد مت تقدميها �إلى حامل
البطاقة يف يوم الت�سليم يف حالة الت�سليم باليد ويف يوم العمل التايل
.بعد الإيداع يف الربيد يف حالة الإر�سال عرب الربيد

14.5

كافة املرا�سالت املر�سلة مبوجب هذه ال�رشوط والأحكام �إلى حامل
.البطاقة الأ�سا�سية �أو حامل البطاقة الإ�ضافية تعترب مر�سلة لكليهما

14.6

 �أحكام عامة.15
	�إذا طلب حامل البطاقة «نظام اال�ستعالمات الهاتفي الآيل على مدار15.1
اليوم» تعترب �أي تعليمات مر�سلة من حامل البطاقة �سارية ويجوز للبنك
الت�رصف بناء عليها �رشيطة �أن يعرف حامل البطاقة عن نف�سه من
 وال يجوز حلامل البطاقة.خالل رقم التعريف الهاتفي املخ�ص�ص له
.ال�سماح لأي �شخ�ص با�ستعمال هذا النظام نيابة عنه
ال يتحمل البنك �أي م�س�ؤولية عن الت�رصف بح�سن نية بنا ًء على �أي
.تعليمات تبدو �أنها �صادرة عن حامل البطاقة

15.2

15.3

The Cardholder authorises the Bank at its discretion to record
any such instructions and to use such records as evidence in a
court of law or other legal proceedings.

15.4

The Cardholder shall indemnify the Bank against any
consequences, claims, proceedings or losses that may arise
or be incurred by the reason of the carrying out of telephonic
instructions from or purported to be from the Cardholder.

15.5

The Bank shall be entitled to appoint an agent to collect all
sums due to the Bank from the Cardholder under these Terms
and Conditions. The Bank shall be entitled at any time without
the consent of the Cardholder to assign whole or any part of its
rights or obligations under these Terms and Conditions with or
without notice to the Cardholder.

15.6

The Cardholder undertakes to sign such further documentation
as may be requested by the Bank from time to time.

15.7

The rights and remedies herein provided are cumulative and
not exclusive of any rights or remedies provided by law.

15.8

These Terms and Conditions herein are binding upon
the Cardholder and he specifically agrees not assign his
obligations herein to any one else.

15.9

Each of these Terms and Conditions shall be severable and
distinct from one another and if at any time any one or more
of such Terms and Conditions is or becomes invalid, illegal
or unenforceable, the validity, legality or the enforceability of
the remaining provisions shall not in any way be affected or
impaired thereby.

15.3

يعو�ض حامل البطاقة البنك �ضد �أي تبعات �أو مطالبات �أو دعاوى �أو
خ�سائر قد تن�ش�أ �أو يتم حتملها ب�سبب تنفيذ التعليمات الهاتفية من �أو
.املزعوم �أنها من حامل البطاقة

15.4

يحق للبنك تعيني وكيل لتح�صيل كافة املبالغ امل�ستحقة للبنك من
 ويحق للبنك يف �أي وقت.حامل البطاقة مبوجب هذه ال�رشوط والأحكام
ودون موافقة حامل البطاقة التنازل عن كل �أو �أي جزء من حقوقه �أو
التزاماته مبوجب هذه ال�رشوط والأحكام مع تقدمي �أو دون تقدمي �إخطار
.�إلى حامل البطاقة

15.5

يتعهد حامل البطاقة بالتوقيع على امل�ستندات الأخرى التي قد يطلبها
.البنك من حني لآخر

15.6

تعترب احلقوق والتدابري القانونية املن�صو�ص عليها هنا تراكمية وال
.ت�سقط �أي حقوق �أو تدابري قانونية ين�ص عليها القانون

15.7

هذه ال�رشوط والأحكام ملزمة حلامال لبطاقة ويوافق حامل البطاقة
.ب�صفة خا�صة على التنازل عن التزاماته �إلى �أي �شخ�ص �آخر مبوجبه

15.8

تكون كل من هذه ال�رشوط والأحكام منف�صلة وم�ستقلة عن بع�ضها
البع�ض و�إذا �أ�صبح �أي من هذه ال�رشوط والأحكام يف �أي وقت باطال ً �أو
 فال تت�أثر �أو تُنتق�ص �صالحية �أو قانونية �أو نفاذ،غري قانوين �أو غري نفاذ
.باقي الأحكام ب�أي حال من الأحوال

15.9

15.10

The Bank may at any time waive, either unconditionally or
otherwise, any of these Terms and Conditions or any default or
breach of the Cardholder, provided that such waiver is given
in writing by the Bank and save as aforesaid no condoning
or excusing of and no neglect or forbearance on the part of
the Bank of any default or breach of any of these Terms and
Conditions shall operate as a waiver of the Bank’s rights and
powers and no waiver shall be inferred from or implied by
anything done or not done by the Bank unless expressed in
writing to the Bank. Any waiver shall operate only as a waiver
of the particular matter to which it relates and shall not operate
as a waiver or release of any of these Terms and Conditions.

 عن �أي من، �سواء دون �رشوط �أو غري ذلك،ميكن للبنك يف �أي وقت التنازل
هذه ال�رشوط والأحكام �أو عن �أي تق�صري �أو خمالفة من جانب حامل
، �رشيطة تقدمي هذا التنازل من البنك خطيا ً وبا�ستثناء ما �سبق،البطاقة
ال ميثل �أي تغا�ضي �أو ت�ساهل �أو �سهو �أو ت�سامح من جانب البنك فيما
يتعلق ب�أي تق�صري �أو خمالفة لأي من هذه ال�رشوط والأحكام تنازال ً عن
حقوق و�صالحيات البنك وال يتم ا�ستنتاج �أي تنازل �أو اال�ستدالل عليه
�ضمنيا ً من خالل �شيء مت القيام �أو مل يتم القيام به بوا�سطة البنك
 ويعترب �أي تنازل تنازال ً عن الأمر املحدد.ًما مل ين�ص عليه البنك خطيا
.املرتبط به وال يعترب تنازال ً �أو تغا�ضيا ً عن �أي من هذه ال�رشوط والأحكام

15.10

15.11

In connection with the special discounts/offers made by the
respective Merchants, the Bank does not hold out any warranty
or make any representation of the delivery, quality, design,
specifications or otherwise set out in respect of these offers.
Also, these products/services are subject to availability and will
be allocated on a first come, first served basis.

15.11

15.12

In connection with the special discounts/offers made by the
respective Merchants, the Bank will not be held responsible
in the event that any of the Merchants withdraws, cancels,
alters or amends these products/ services. Also the Bank
reserves the right to change / terminate the benefits available
to Cardholders at any time without prior notice.

، العرو�ض اخلا�صة املقدمة من التجار املعنيني/فيما يتعلق باخل�صومات
لن يقوم البنك بتمديد �أي �ضمان �أو يقدم �أي �إقرار بالت�سليم �أو اجلودة �أو
الت�صميم �أو املوا�صفات �أو غري ذلك من الأمور املذكورة فيما يتعلق بهذه
 اخلدمات للتوفر و�سوف يتم/ تخ�ضع هذه املنتجات، وكذلك.العرو�ض
.ًتوزيعها على �أ�سا�س من ي�أتي �أوال ً تقدم له اخلدمة �أوال
 لن، العرو�ض اخلا�صة املقدمة من التجار املعنيني/فيما يتعلق باخل�صومات
يتحمل البنك �أي م�س�ؤولية �إذا قام �أي من التجار ب�سحب �أو �إلغاء �أو تغيري
/ ويحتفظ البنك كذلك باحلق يف تغيري. اخلدمات/�أو تعديل هذه املنتجات
.�إنهاء املزايا املتاحة حلاملي البطاقات يف �أي وقت دون �إخطار م�سبق

15.12

16. Variation of Terms
16.1

The Bank may, from time to time, change these Terms and
Conditions. Subject to the requirements of statute, notification
of any such change shall be given to the Cardholder by the
Bank either in writing or by publication thereof. Such changes
shall apply on the effective date specified by the Bank and
shall apply to all unpaid fees, Cash Advances, costs and Card
Transactions.

16.2

Retention or use of the Card after the effective date of any
such change of Terms and Conditions shall be deemed to
constitute acceptance of such changes without reservation
by the Cardholder. If the Cardholder does not accept the
proposed change, the Cardholder must terminate use of the
Card by giving prior written notice to the Bank and return the
Card cut in half to the Bank prior to the effective date and
clause 8 shall henceforth be operative.

17. Anti-money laundering and counter terrorism financing

06/2018

يفو�ض حامل البطاقة البنك وفق تقديره وحده بت�سجيل �أي تعليمات
وا�ستخدام هذه ال�سجالت كدليل يف حمكمة قانونية �أو �أي �إجراءات
.قانونية �أخرى

17.1

In order to comply with anti-money laundering laws, counter
terrorist financing laws, regulations and policies, including our
policies, reporting requirements under financial transactions
legislation and requests of authorities, the Standard Chartered
Group may be:

17.2

(a) prohibited from entering or concluding transactions
involving certain persons or entities; or
(b) required to report suspicious transactions to an authority.
Transactions impacted include those that may:

 تغيري ال�رشوط.16
 ومع مراعاة. تغيري ال�رشوط والأحكام، من حني لآخر،ميكن للبنك
 يلزم على البنك تقدمي �إخطار ب�أي تغيري �إلى حامل،متطلبات القانون
 تنطبق هذه التغيريات يف.البطاقة �سواء خطيا ً �أو من خالل من�شور
تاريخ ال�رسيان املحدد بوا�سطة البنك وتنطبق على كافة الر�سوم
.وال�سلف النقدية والتكاليف ومعامالت البطاقة غري املدفوعة

16.1

يعترب االحتفاظ بالبطاقة �أو ا�ستخدامها بعد تاريخ �رسيان �أي تغيري
لل�رشوط والأحكام قبوال ً لهذه التغيريات دون حتفظ من جانب حامل
 فيجب عليه، و�إذا مل يقبل حامل البطاقة التغيري املقرتح.البطاقة
�إنهاء ا�ستخدام البطاقة من خالل تقدمي �إخطار خطي �إلى البنك و�إعادة
البطاقة �إلى البنك مقطوعة �إلى ن�صفني قبل تاريخ ال�رسيان وينطبق
. مذ ذلك احلني ف�صاعدا8 البند

16.2

 مكافحة غ�سيل الأموال ومكافحة متويل الإرهاب.17

امتثاال ً لقوانني مكافحة غ�سيل الأموال وقوانني مكافحة متويل الإرهاب
 ومتطلبات الإبالغ مبوجب، مبا يف ذلك �سيا�ساتنا،واللوائح وال�سيا�سيات
 فقد يتم فيما يتعلق،ت�رشيع املعامالت املالية وطلبات ال�سلطات
:مبجموعة �ستاندرد ت�شارترد

17.1

(�أ) حظرها من الدخول يف �أو �إبرام املعامالت التي ي�شارك فيها بع�ض
الأ�شخا�ص �أو الكيانات؛ �أو

17.2

 وت�شتمل.(ب) مطالبتها بالإبالغ عن املعامالت امل�شبوهة �إلى �أي �سلطة
:تلك املعامالت على املعامالت التي قد

• involve the provision of finance to any person involved or
suspected of involvement in terrorism or any terrorist act;
• be relevant to investigation of an actual or attempted evasion
of tax law, investigation of or prosecution of a person for an
offence against any applicable law; or
• involve persons or entities which may be the subject of sanctions.
17.3

17.4

A member of the Standard Chartered Group may intercept
and investigate any payment messages and other information
or communications sent to or by you or on your behalf and
may delay, block or refuse to make any payment and payment
screening may cause a delay in processing certain information.
No member of the Standard Chartered Group is liable for any
loss arising out of any action taken or any delay or failure by us,
or a member of the Standard Chartered Group, in performing
any of its duties or other obligations, caused in whole or in part
by any steps taken as set out above.

18. Governing Law and Jurisdiction
18.1

The Terms and Conditions are governed by and shall be
construed in accordance with the laws of the UAE as applied
in the courts of Dubai (excluding the Courts of the Dubai
International Financial Centre) so far as these do not violate the
principles of Shari’ah.

18.2

The Cardholder irrevocably agrees for the benefit of the Bank
that the courts of Dubai (excluding the Courts of the Dubai
International Financial Centre) shall have jurisdiction to hear
and determine any suit, action or proceedings, and to settle
any dispute which may arise out of or in connection with
these Terms and Conditions made thereunder and, for such
purposes, irrevocably submits to the jurisdiction of such courts.

18.3

The Cardholder irrevocably waives any objections which he
might now or hereafter have to the courts referred to in this
clause 18 being nominated as the forum to hear and determine
any suit, action or proceedings and to settle any dispute
which may arise out of or in connection with these Terms and
Conditions hereunder and agrees not to claim that any such
court is not a convenient or appropriate forum.

18.4

Submission to the jurisdiction of the courts referred to in
this Clause 18 shall not limit the right of the Bank to take
proceedings against the Cardholder in any other court of
competent jurisdiction nor shall the taking of proceedings in
any one or more jurisdiction preclude the taking of proceedings
in any other jurisdiction, whether concurrently or not.”

19. Judgment Interest Clause

06/2018

The parties acknowledge and agree that the levying/ payment
of interest is repugnant to Shariah Law and accordingly, to the
extent that any provision or event would, impose whether by
contract or by statute any obligation to pay interest, the parties
hereby irrevocably, unconditionally and expressly waive and
reject any entitlement to recover interest from each other.

• تت�ضمن توفري التمويل �إلى �أي �شخ�ص متورط �أو ي�شتبه تورطه يف
الإرهاب �أو �أي �أعمال �إرهابية؛

• تكون ذات �صلة بالتحقيق يف تهرب فعلي �أو حماولة التهرب من
قانون ال�رضائب �أو التحقيق يف �أو مالحقة �شخ�ص ق�ضائيا ً ب�سبب
خمالفته لأي قانون �سارٍ؛ �أو
.• تت�ضمن �أ�شخا�صا ً �أو كيانات قد تكون مو�ضوع العقوبات

يجوز لأي فرد من �ستاندرد ت�شارترد جروب االعرتا�ض على �أو اال�ستف�سار
ب�ش�أن �أي ر�سائل دفع واملعلومات �أو املرا�سالت الأخرى املر�سلة �إليك �أو منك
 كما يجوز له ت�أجيل �أو منع �أو رف�ض �سداد �أي مدفوعات،�أو نيابة عنك
.وقد ت�ؤدي ت�صفية املدفوعات �إلى ت�أخر معاجلة بع�ض املعلومات

ال يتحمل �أي فرد من �ستاندرد ت�شارترد جروب �أي م�س�ؤولية عن �أي خ�سارة
تن�ش�أ عن �أي �إجراء يتم اتخاذه �أو �أي ت�أخري �أو تق�صري من جانبنا �أو من
جانب فرد من �ستاندرد ت�شارترد جروب يف تنفيذ �أي واجبات �أو التزامات
.نا�شئة ب�شكل كلي �أو جزئي ب�سبب اتخاذ �أي �إجراءات كما هو وارد �أعاله

17.3

17.4

 القانون احلاكم واالخت�صا�ص الق�ضائي.18

تـُحكم وتـُف�رس ال�رشوط والأحكام وفقا ً لقوانني الإمارات العربية املتحدة
)املعمول بها يف حماكم دبي (با�ستثناء حماكم مركز دبي املايل العاملي
.ما دام �أنها ال تتعار�ض مع مبادي ال�رشيعة الإ�سالمية

18.1

يتنازل حامل البطاقة نهائيا ً عن �أي اعرتا�ضات قد تكون لديه حاليا ً �أو
 هذا ب�صفتها18 م�ستقبليا ً على حتديد املحاكم امل�شار �إليها يف البند
املحاكم املخت�صة بنظر والف�صل يف �أي دعوى �أو ق�ضية �أو �إجراءات
قانونية وت�سوية �أي منازعة قد تن�ش�أ عن �أو بخ�صو�ص هذه ال�رشوط
.والأحكام ويوافق على االمتناع عن الدفع بعدم اخت�صا�ص هذه املحاكم

18.3

يوافق حامل البطاقة موافقة نهائية ال رجعة فيها ملنفعة البنك
على �أن حماكم دبي (با�ستثناء حماكم مركز دبي املايل العاملي) تتمتع
باالخت�صا�ص الق�ضائي لنظر والف�صل يف �أي دعوى �أو ق�ضية �أو �إجراءات
قانونية وت�سوية �أي منازعة قد تن�ش�أ عن �أو بخ�صو�ص هذه ال�رشوط
 ولهذه الأغرا�ض يخ�ضع ب�شكل ال رجعة فيه لالخت�صا�ص،والأحكام
.الق�ضائي لهذه املحاكم

18.2

ال يقيد اخل�ضوع لالخت�صا�ص الق�ضائي للمحاكم امل�شار �إليها يف
 هذا حق البنك يف اتخاذ �إجراءات قانونية يف مواجهة حامل18 البند
 وال يحول اتخاذ �إجراءات قانونية،البطاقة يف �أي حمكمة خمت�صة �أخرى
يف �أي اخت�صا�ص ق�ضائي واحد �أو �أكرث دون اتخاذ �إجراءات قانونية يف �أي
. �سواء بالتزامن معه �أو غري ذلك،اخت�صا�ص ق�ضائي �آخر

18.4

 بند احلكم بالفائدة.19
 دفع فائدة خمالف ملبادئ ال�رشيعة/يقر الأطراف ويوافقون على �أن فر�ض
 �أي، �سواء مبوجب عقد �أو قانون، وبقدر �أي حكم �أو حدث قد يفر�ض،وعليه
 يتنازل الأطراف مبوجبه ب�شكل غري قابل للإلغاء ودون،التزام بدفع فائدة
قيد �أو �رشط ويرف�ضون �رصاحة �أي م�ستحقات يف تقا�ضي فوائد من
.بع�ضهم البع�ض

