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It sets out specific terms and conditions on which we agree to provide
you with credit card products. You must read it in conjunction with
our Client Terms, the product brochure and any other documents
forming our banking agreement included in your Welcome Pack.
To the extent of any inconsistency between these terms and our Client
Terms, these terms prevail.

�إ�شعار هام
�إنك حتتاج �إلى قراءة هذه الوثيقة
�إنها تر�سي ال�رشوط والأحكام اخلا�صة التي نوافق على �أ�سا�سها لتزويدك ملنتجات

 ويتعني عليك قراءتها مع �رشوط العميل اخلا�صة بنا وكتيب املنتج.بطاقة االئتمان
.و�أية وثائق �أخرى ت�شكل اتفاقياتنا امل�رصفية امل�شمولة يف �إر�سالية الرتحيب لك

 ف�إن هذه،و�إلى حد �أي تعار�ض ين�ش�أ فيما بني هذه ال�رشوط و�رشوط العميل اخلا�صة بنا
.ال�رشوط هي التي ت�سود

1.

Choosing the product that is right for you
We offer a variety of credit card products designed to suit your
personal banking needs. The particular types of credit cards
we offer are set out in the product brochures. If you need us to
explain any of the features of, or the terms applying to, any credit
cards, please contact us.

2.

بطاقات االئتمان

Issue of credit cards

�إ�صدار بطاقات االئتمان

We may issue a credit card to you and, if you ask, to each
supplementary cardholder.

Collection
2.2

We send the credit card (and any replacement credit card)
to your address last notified to us unless you notify us in
writing that you want to collect the credit card from us.

Activation procedures
2.3

Each cardholder must comply with any activation
procedures notified from time to time.

Using the credit card
The terms of our banking agreement apply to each use of a
credit card. If a cardholder does not agree with those terms, they
should not sign the credit card or carry out any transaction.
2.4

You accept the terms of our banking agreement when you
first use the credit card.

2.5

You must ensure that only the person issued with a credit
card uses it.

Supplementary cards
2.6

We send any supplementary cards, their PINs/password
and all communications relating to them to you.

2.7

Any communication we give to you or any supplementary
cardholder is taken to be given to all of you.

2.8

You and each supplementary cardholder agree to be bound
by the instructions that any of you give us.

Co-brand cards
2.9

We may convert a co-brand card to another type of credit
card.

2.1

اال�ستالم
	�إننا نقوم ب�إر�سال بطاقة االئتمان (و�أية بطاقة ائتمان بديلة) �إلى عنوانك2.2
خطيًا ب�أنك ترغب
الأخري الذي تقوم ب�إ�شعاره �إلينا ما مل تقم ب�إعالمنا
ّ
.با�ستالم بطاقة االئتمان منا

�إجراءات التفعيل
يتعني على كل حامل بطاقة التقيد ب�أية �إجراءات تفعيل يجري الإ�شعار
.بها من وقت لآخر

2.3

ا�ستخدام بطاقة االئتمان
 ويف حال.�إن �أحكام اتفاقيتنا امل�رصفية ت�رسي على كل ا�ستخدام لبطاقة ائتمان
 فال ينبغي عليه توقيع،مل يكن حامل بطاقة االئتمان موافقًا على تلك الأحكام
.بطاقة االئتمان �أو تنفيذ �أية عملية
	�إنك توافق على �رشوط اتفاقيتنا البنكية با�ستعمالك بطاقة االئتمان2.4
.لأول مرة
يتعني عليك الت�أكد من �أن ال�شخ�ص الذي ت�صدر �إليه بطاقة ائتمان هو
.الذي ي�ستخدمها فقط

2.5

بطاقات �إ�ضافية
 كلمات/	�إننا نقوم ب�إر�سال �أية بطاقات �إ�ضافية رموز التعريف ال�شخ�صية2.6
.ال�رس اخلا�صة بها وكافة املرا�سالت املتعلقة بها �إليك
	�إن �أية مرا�سالت نوجهها �إليك �أو �إلى �أي حامل بطاقة �إ�ضايف تعترب قد2.7
.�أعطيت �إليكم جمي ًعا
	�إنك وكل حامل بطاقة �إ�ضافية توافقون على االلتزام بالتعليمات التي2.8
.يقوم �أي منكم ب�إعطائنا �إياها

البطاقات التي حتمل عالمة م�شرتكة
يجوز لنا حتويل بطاقة حتمل عالمة م�شرتكة �إلى بطاقة ائتمان من نوع
.�آخر

Credit limit

	�إننا ال نتحمل امل�س�ؤولية عن �أية ادعاءات �أو ترويجات �أو التزامات يجريها2.10
.�رشيك تعاون جتاري

3.1

We notify you of the credit limit when your application has
been approved. We may vary the credit limit at any time.

3.2

The credit limit is an overall limit that applies to all credit
cards issued to you.

Exceeding your credit limit
3.3

It is your responsibility to ensure that the credit limit is not
exceeded.

3.4

In calculating whether the credit limit has been exceeded,
we may take into account:
• any transaction made using the credit card but which has
not been debited from the account for a credit card; and
• any authorisation we have given to a third party in
connection with a proposed transaction using the credit
card.

Credit limit exceeded
3.5
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يجوز لنا �أن نقوم ب�إ�صدار بطاقة ائتمان �إليك و�إلى كل حامل بطاقة
.�إ�ضافية يف حال طلبك لذلك

.2

2.10 We are not liable for any representations, promotions or
obligations made by a business alliance partner.

Credit limit

If you exceed the credit limit or any temporary credit limit
extension has expired, you must immediately pay us that
part of the balance owing for the account for the credit card,
which exceeds the credit limit in addition to any payment
we require.

.1

�إننا نطرح �سل�سلة من منتجات بطاقة االئتمان وامل�صممة لتالئم حاجاتك
 و�إن الأنواع املحددة من بطاقة االئتمان التي نطرحها قد.امل�رصفية ال�شخ�صية
 ويف حال كنت حتتاج منا �أن نو�ضح �أيًّا من �سمات �أية.وردت يف كتيبات املنتج
. يُرجى االت�صال بنا،بطاقات ائتمان �أو ال�رشوط التي ت�رسي عليها

The credit cards

2.1

3.

اختيار املنتج املالئم لك

2.9

�سقف االئتمان
�سقف االئتمان
 ويجوز.	�إننا نقوم ب�إ�شعارك ب�سقف االئتمان عند اعتماد الطلب اخلا�ص بك3.1
.لنا تغيري �سقف االئتمان يف �أي وقت
	�إن �سقف االئتمان هو �سقف كلي ي�رسي على كافة بطاقات االئتمان3.2
.ال�صادرة �إليك

جتاوز �سقف االئتمان اخلا�ص بك
.	�إن امل�س�ؤولية تقع على عاتقك ب�أن تت�أكد من عدم جتاوز �سقف االئتمان3.3
 ف�إنه يجوز،عند ح�ساب فيما �إذا كان �سقف االئتمان قد جرى جتاوزه �أم ال
:لنا �أن ن�أخذ بعني االعتبار
• �أية حركة جرت با�ستخدام بطاقة االئتمان ولكنه مل يتم قيدها على
احل�ساب اخلا�ص ببطاقة االئتمان؛ و
• �أي تفوي�ض كنا قد قمنا ب�إعطائه �إلى طرف ثالث فيما يتعلق بحركة
.مزمعة با�ستخدام بطاقة االئتمان

3.4

�سقف االئتمان الذي يجري جتاوزه
يف حال جتاوزك ل�سقف االئتمان �أو �أن متدي ًدا م�ؤقتًا ل�سقف االئتمان قد
 ف�إنه يتعني عليك القيام فور دفع ذلك اجلزء املدين من ح�ساب،انتهى
بطاقة االئتمان والذي يتجاوز �سقف االئتمان �إلينا بالإ�ضافة �إلى �أية
.دفعة نطلبها

3.5

.3

4.

Cash advance
How to obtain a cash advance
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 it’s absolute discretion by the following means:
4.1

You may obtain a cash advance using your credit card at
one of our branches, other financial institutions displaying
the logo of a card association and any VISA PLUS or
Mastercard Cirrus ATM.

Maximum limit on cash advance
4.2

5.

6.

7.

A cash advance is only available up to the maximum
amount the person providing the advance permits. For
details of the maximum amount we permit contact us.

Balance transfer
5.1

If you ask, we may permit a balance transfer subject to any
conditions we specify.

5.2

You should continue to make any required payments to the
account from which you transfer a balance until we confirm
that the account has been credited. We are not liable for
any overdue payment or interest incurred relating to the
account from which you transfer a balance.

5.3

Any payment made on your account for the credit card will
be applied as per the payment hierarchy in section 9.6.

Interest, fees and charges
6.1

Interest, fees and charges (including finance charges, cash
advance fees, overlimit fees, annual fees and administrative
fees) are set out in the Service and Price Guide.

6.2

Interest will be calculated daily based on your
outstanding balance.

6.3

Interest is charged until the date the balance owing is paid
in full.

6.4

You must pay all costs such as debt collection fees we
incur in connection with the credit card on demand.

6.5

If we vary the fees, charges and interest rate, we will give
you 60 days prior notice and we will provide you with
effective date of the change.

Liability
General
7.1

You are liable for:
• any failure by any cardholder to comply with the terms of
our banking agreement;
• all transactions made using a credit card (except for
disputed transactions where you prove otherwise in
accordance with clause 18 of the Client Terms);
• the balance owing for the account for a credit card
(including all amounts debited and credited to the account
for the credit card by any supplementary cardholder); and
• any transactions where we could otherwise have
exercised chargeback rights if you do not notify us of
the transactions and provide any further documents or
information we require within the time periods required.

Disputes between you and supplementary Cardholders
7.2

Our rights and obligations relating to you and each
supplementary cardholder are not affected by any dispute
or claim you and the supplementary cardholder may have
against each other.

Purchase of goods or services
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7.3

We are not liable for:
• the refusal of any merchant, financial institution or other
person to accept the credit card; and
• any defect or deficiency in goods or services supplied to
you by any merchant, financial institution or other person.
You must resolve any complaint against any merchant,
financial institution or other person and no claim against any
of them may be set off against us.

تقدمي الدفعة النقدية

.4

كيفية احل�صول على دفعة نقدية
ميكن حلامل البطاقة �أن يح�صل على دفعة نقدية مقد ًما بح�سب توفر
ً
مقبول للبنك من وقت لآخر ح�سب �إرادة
االئتمان املنا�سب وح�سبما يكون
:البنك املطلقة عن طريق الو�سائل التالية
ميكنك احل�صول على دفعة نقدية مقد ًما با�ستخدام بطاقتك االئتمانية
لدى �أحد فروعنا �أو امل�ؤ�س�سات املالية التي تعر�ض �شعار جلمعية بطاقات
.و�أي جهاز �رصاف �آيل يحمل �شعار فيزا بل�س �أو ما�سرتكارد �سريو�س

4.1

ال�سقف الأق�صى املحدد للدفعة النقدية
	�إن الدفعة النقدية تتوفر فقط لغاية املبلغ الأق�صى الذي ي�سمح به4.2
 يُرجى االت�صال بنا لغايات احل�صول.ال�شخ�ص الذي يقوم بتزويد الدفعة
.على تفا�صيل املبلغ الأق�صى الذي ن�سمح به

حتويل الر�صيد
 ف�إننا قد ن�سمح بتحويل الر�صيد ويخ�ضع لأية،يف حال طلبك لذلك
.�رشوط نحددها

5.1

يتعني عليك اال�ستمرار يف تنظيم �أية دفعات مطلوبة يف احل�ساب الذي
.تقوم بتحويل الر�صيد منه حلني ت�أكيدنا ب�أنه قد جرى القيد للح�ساب
و�إننا ال نتحمل امل�س�ؤولية عن �أية دفعة م�ستحقة مت�أخرة �أو فائدة ترتتب
.فيما يتعلق باحل�ساب الذي تقوم بتحويل ر�صيد منه

5.2

.5

	�إن �أية دفعة جتري على ح�سابك املتعلق ببطاقة االئتمان �سيجري5.3
.9.6 توجيهها بح�سب تراتبية الدفعات املذكورة يف الفقرة

الفائدة والر�سوم وامل�صاريف

.6

	�إن الفائدة والر�سوم وامل�صاريف (مبا ي�شمل م�صاريف التمويل ور�سوم6.1
)تقدمي الدفعة النقدية ور�سوم جتاوز ال�سقف والر�سوم ال�سنوية والإدارية
.مبينة يف دليل اخلدمات والأ�سعار
.�سيتم احت�ساب الفائدة يوميا ً ا�ستنادا ً �إلى ر�صيدك امل�ستحق

6.2

.يتم فر�ض الفائدة حتى تاريخ �سداد الر�صيد املدين بالكامل

6.3

يتعني عليك دفع كافة امل�صاريف مثل ر�سوم حت�صيل الدين التي نتكبدها
.فيما يتعلق ببطاقة االئتمان عند الطلب

6.4

ً 	�إذا قمنا بتغيري الر�سوم وامل�صاريف ومعدل الفائدة �سنقدم لك �إخطارا6.5
. يوما ً و�سنبلغك عن تاريخ �رسيان التغيري60 قبل

امل�س�ؤولية
عام
:	�إنك م�س�ؤول عن7.1
• �أي �إخالل من قبل �أي طرف حامل للبطاقة يف التقيد ب�أحكام اتفاقيتنا
امل�رصفية؛ و
• كافة احلركات التي متت با�ستخدام بطاقة االئتمان (با�ستثناء احلركات
 من �رشوط18 املتنازع عليها حيث تقوم ب�إثبات خالف ذلك طبقًا للمادة
العميل)؛ و
• الر�صيد املدين للح�ساب املتعلق ببطاقة االئتمان (مبا ي�شمل كافة
املبالغ املقيدة على احل�ساب اخلا�ص ببطاقة االئتمان واملقيدة له من
قبل �أي حامل بطاقة �إ�ضافية)؛ و
• �أية حركات حيث كنا �سنتمكن خالف ذلك من ممار�سة حقوق �إعادة
القيد يف حال مل تقم ب�إ�شعارنا باحلركات وتزويدنا ب�أية وثائق �أو
.معلومات �إ�ضافية نقوم بطلبها خالل الفرتات الزمنية املطلوبة

اخلالفات التي تن�ش�أ فيما بينك وبني حاملي البطاقة الإ�ضافية
	�إن حقوقنا والتزاماتنا املتعلقة بك وبكل حامل بطاقة �إ�ضايف ال تت�أثر ب�أي7.2
قائما فيما بينك وبني حامل البطاقة الإ�ضافية
خالف �أو ادعاء قد يكون
ً
.مبواجهة بع�ضكما البع�ض

�رشاء ب�ضاعة �أو خدمات
:	�إننا ال نتحمل امل�س�ؤولية عن7.3
• قيام �أي تاجر �أو م�ؤ�س�سة مالية �أو �شخ�ص �آخر برف�ض قبول بطاقة
االئتمان؛ و
• �أي عيب �أو نق�ص يف الب�ضاعة �أو اخلدمات التي يجري تزويدها �إليك من
.قبل �أي تاجر �أو م�ؤ�س�سة مالية �أو �شخ�ص �آخر
ويتعني عليك ت�سوية �أية �شكوى مبواجهة �أي تاجر �أو م�ؤ�س�سة مالية �أو
�شخ�ص �آخر وال يجوز �إجراء التقا�ص ب�ش�أن �أية مطالبة ت�ستحق مبواجهة
.�أي منهم مبواجهتنا نحن

.7

Additional services offered with credit cards
7.4

Some types of credit cards give you access to services
provided and paid for by third parties. For example, if you
hold a Visa Manhattan Platinum credit card you may have
access to the International Emergency Assistance Service.
You are liable for the cost of any medical, legal or other
services provided under these third party services. You
acknowledge that the third party service providers do their
best to provide the services to cardholders and that the
services may not always be available (for example, because
of time, distance or location). Neither we nor the third party
service provider or Visa International Service Association is
liable to you for any loss in connection with any service or
its unavailability.

7.5

We are also not liable to cardholders of a credit card with
access to Emergency Cash Withdrawal (if available) for any
loss they suffer if we are unable to give immediate effect to
an Emergency Cash Withdrawal, replacement card or any
other facilities we offer in connection with the credit card.
The Client Terms include additional provisions relating to
your liability to us and exclusions or limits on our liability.
See, for example, “You indemnify us” and “Exclusion of
liability”.

8.

Additional services for your credit card
8.1

We may offer additional services for your credit card.
These may include reward programmes, balance transfer
schemes, payment arrangements, card protection and
any other services which you can find out more about by
contacting us at one of our branches or by using phone
banking or as we advise you from time to time.

8.2

If you sign up for additional services, you are bound by
the terms of the additional services. To the extent of any
inconsistency between the terms of the additional services
and our banking agreement, our banking agreement
prevails unless the terms of the additional services specify
otherwise.

8.3
9.

For details of any bonus point scheme applying to the credit
card, please refer to our banking agreement or contact us.

Payments
Payment by due date
9.1

On or before the due date set out in the statement we issue
for your credit card, you must pay at least the minimum
payment due as set out in the statement.

9.2

Your liability to us remains even if, for any reason, you do
not receive your periodic statement.

9.3

If an amount is due on a day, which is not a banking day,
you must pay it on the next banking day.

Calculation of minimum payment
9.4

We calculate the minimum payment in accordance with our
usual practice. Please refer to your statement or contact us
for further information.

Currency of transactions
9.5

If any transaction made using the credit card is not
denominated in the currency of the United Arab Emirates,
we convert the amount of the transaction to the currency
of the United Arab Emirates in accordance with our usual
practice and our banking agreement.

How we apply payments
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9.6

We may (but need not) apply payments we receive to pay:
• fees, charges, cash advances, interest and other charges
shown on the previous statement; then
• fees, charges, cash advances, interest and other charges
interest shown on the current statement; then
• any unpaid transactions shown on the previous statement;
then
• any unpaid transactions shown on the current statement;
then
• fees, charges, cash advances, interest, other charges
and other transactions on the account not shown on the
current statement.

اخلدمات الإ�ضافية املقدمة مع بطاقات االئتمان
ً
مدخل �إلى خدمات يجري
	�إن بع�ض الأنواع من بطاقات االئتمان متنحك7.4
 ويف حال كنت، فعلى �سبيل املثال.تزويدها ودفع ثمنها من قبل الغري
 ف�إنك قد تتمتع باملدخل �إلى خدمة م�ساعدة،حتمل بطاقة فيزا البالتينية
 و�إنك تتحمل امل�س�ؤولية عن كلفة �أية خدمات طبية �أو.الطوارئ الدولية
.قانونية �أو �أخرى يجري تزويدها من خالل خدمات الطرف الثالث املذكورة
تقر ُ ب�أن مزودي خدمة الطرف الثالث يبذلون ق�صارى جهدهم لتزويد
و�إنك
ّ
اخلدمات �إلى حاملي البطاقة و�أن اخلدمات قد ال تتوفر دو ًما (على �سبيل
 و�إننا �أو مزود خدمة الطرف.) ب�سبب الوقت �أو امل�سافة �أو املوقع،املثال
الثالث �أو احتاد فيزا للخدمة الدولية ال نتحمل امل�س�ؤولية جتاهك عن �أية
.خ�سارة فيما يتعلق ب�أية خدمة �أو بعدم توفرها
أي�ضا جتاه حاملي بطاقة االئتمان الذي يتمتعون
ً � 	�إننا ال نتحمل امل�س�ؤولية7.5
مبدخل �إلى ال�سحب النقدي الطارئ (�إن وجدت) عن �أية خ�سارة قد
يتعر�ضون لها يف حال عدم متكننا من �إعطاء الأثر الفوري �إلى �سحب
نقدي طارئ �أو بطاقة بديلة �أو �أية ت�سهيالت �أخرى نعر�ضها فيما يتعلق
.ببطاقة االئتمان
و�إن �رشوط العميل تت�ضمن �أحكا ًما �إ�ضافية تتعلق مب�س�ؤوليتك جتاهنا
، على �سبيل املثال.واال�ستثناءات �أو القيود املفرو�ضة على م�س�ؤوليتنا
."انظر "قيامك بتعوي�ضنا" و"ا�ستثناء امل�س�ؤولية

اخلدمات الإ�ضافية حل�سابك

.8

 وقد تت�ضمن هذه اخلدمات برامج.	�إننا قد نطرح خدمات �إ�ضافية حل�سابك8.1
مكاف�أة وبرامج حتويل ر�صيد وترتيبات دفع وحماية للبطاقة و�أية خدمات
�أخرى والتي ميكنك االطالع على تفا�صيلها ب�شكل �أكرب باالت�صال
بنا على �أحد فروعنا �أو با�ستخدام اخلدمة امل�رصفية الهاتفية �أو كما
.ن�شعركم من وقت لآخر
 ف�إنك تلتزم ب�أحكام اخلدمات،يف حال ا�شرتاكك يف خدمات �إ�ضافية
 و�إلى حد �أي تعار�ض ين�ش�أ فيما بني �أحكام اخلدمات الإ�ضافية.الإ�ضافية
 ما مل تن�ص، ف�إن اتفاقيتنا امل�رصفية هي التي ت�سود،واتفاقيتنا امل�رصفية
.�رشوط اخلدمة الإ�ضافية على غري ذلك

8.2

،للتفا�صيل عن �أي برنامج نقاط �إ�ضافية مطبقة على بطاقة االئتمان
.الرجاء الرجوع �إلى اتفاقيتنا البنكية �أو االت�صال بنا

8.3

الدفعات
الدفع بتاريخ اال�ستحقاق
بتاريخ اال�ستحقاق الوارد يف ك�شف احل�ساب الذي نقوم ب�إ�صداره لبطاقة
 ف�إنه يتعني عليك دفع الدفعة الدنيا،االئتمان اخلا�صة بك �أو قبله
.امل�ستحقة على الأقل وفق ما هو وارد يف الك�شف

9.1

	�إن م�س�ؤوليتك جتاهنا تبقى قائمة حتى يف حال عدم ا�ستالمك لك�شف9.2
.احل�ساب الدوري اخلا�ص بك لأي �سبب
 ف�إنه يتعني عليك دفعه،يف حال ا�ستحقاق مبلغ يف غري يوم عمل بنكي
.يف يوم العمل البنكي التايل

9.3

ح�ساب الدفعة الدنيا
 يُرجى الرجوع.	�إننا نقوم بح�ساب الدفعة الدنيا طبقًا ملمار�ستنا االعتيادية9.4
�إلى ك�شف احل�ساب اخلا�ص بك �أو االت�صال بنا لغايات احل�صول على املزيد
.من املعلومات

عملة احلركات
يف حال كانت �أية حركات جرت با�ستخدام بطاقة االئتمان لي�ست حمددة
 ف�إننا نقوم بتحويل مبلغ،بالعملة اخلا�صة بالإمارات العربية املتحدة
احلركة �إلى العملة اخلا�صة بالإمارات العربية املتحدة طبقًا ملمار�ستنا
.االعتيادية والتفاقيتنا امل�رصفية

9.5

كيف نقوم بتوجيه الدفعات
:يج��وز لن��ا (بدون التزام) �أن نوجه الدفعات التي ن�س��تلمها لدفع
• الر�س��وم وامل�صاريف والدفعات النقدي��ة والفائدة وامل�صاريف املبينة
يف ك�ش��ف احل�ساب ال�سابق؛ ومن ثم
• الر�س��وم وامل�صاريف والدفعات النقدي��ة والفائدة وفائدة امل�صاريف
الأخرى املبينة يف ك�ش��ف احل�س��اب احلايل؛ ومن ثم
• �أية حركات غري مدفوعة واملبينة يف ك�ش��ف احل�س��اب ال�س��ابق؛ ومن ثم
• �أية حركات غري مدفوعة واملبينة يف ك�ش��ف احل�س��اب احلايل؛ ومن ثم
• الر�س��وم وامل�صاريف والدفع��ات النقدية والفائدة وامل�صاريف الأخرى
واحلركات الأخرى اجلارية على احل�س��اب غري الظاهرة يف ك�ش��ف
.احل�ساب احلايل

9.6

.9

What happens if you do not pay
9.7

If we do not receive the balance owing for the account for
a credit card on or before the due date we may charge and
debit from the account for a credit card finance charges as
set out in the Service and price Guide or elsewhere in our
banking agreement.

9.8

If we do not receive the minimum payment on or before the
due date:
• you must pay a late payment charge as set out in the
Service and Price Guide or elsewhere in our banking
agreement;
• you must not use the credit card until the minimum
payment has been paid;
• we may suspend your use of the credit card.

Payment in full if we ask
9.9

Despite any other term of our banking agreement, at any
time we may demand immediate payment of the balance
owing for the account for a credit card.

Refunds to the credit card account
9.10 We only credit a refund to the account for a credit card in
connection with:
• a transaction made with the credit card; or
• a payment to the account for the credit card; or
• any other credit owing to you,
		when we receive the amount to be credited in the United
Arab Emirates and in accordance with our usual practice.
Statement
9.11 If you think there is an error on your statement you must
notify us in writing with details of the error within 30 days
after the date of the statement. If you do not do so, we treat
the statement as correct.
10.

Cancellation and termination
How to terminate
10.1 At any time we may choose to:
• cancel or suspend your right to use the credit card or end
the account for a credit card;
• refuse to authorise any transaction for which you want to
use the credit card; and
• refuse to re-issue, renew or replace the credit card
without giving you any notice or reason.
10.2 At any time, you may end the account for a credit card by
notifying us in writing.
What happens if the account is terminated
10.3 If you or we end the account for a credit card, you must:
• cut the credit card in half; and
• immediately pay the balance owing for the account for
the credit card together with any other amounts owing in
connection with credit card transactions which have been
made before termination but which have not actually been
debited to the account for the credit card.
Termination of use of supplementary credit card
by cardholder
10.4 Either you or a supplementary cardholder may end the use
of a supplementary credit card by:
• notifying us in writing; and
• cutting the card in half.

11.

Variation
11.1 If you are not comfortable with any changes we make to our
banking agreement, you may terminate the account for a
credit card in accordance with the procedure in clause 10.
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11.2 If we notify you of any changes to our banking agreement
in accordance with any applicable law and you keep or use
the credit card, the account for the credit card or the PIN/
password, you are taken to have agreed to the changes.
12.

Suspicious transactions
12.1 We need not honour suspicious transactions (and need not
notify you if this is the case).

ما يحدث يف حال عدم قيامك بالدفع
يف حال عدم ا�ستالمنا للر�صيد املدين على احل�ساب املتعلق ببطاقة
 ف�إنه يجوز لنا فر�ض م�صاريف متويل،ائتمان بتاريخ اال�ستحقاق �أو قبله
على ح�ساب بطاقة االئتمان و�إجراء قيد مدين عليه وفق ما ورد يف دليل
.اخلدمات والأ�سعار �أو يف مكان �آخر من اتفاقيتنا امل�رصفية

9.7

: ف�إنه،يف حال عدم ا�ستالمنا للدفعة الدنيا بتاريخ اال�ستحقاق �أو قبله
• يتعني عليك �أن تدفع لنا ر�سم دفعة مت�أخرة وفق ما ورد يف دليل
اخلدمات والأ�سعار �أو يف مكان �آخر من اتفاقيتنا امل�رصفية؛
• يتعني عليك عدم ا�ستخدام بطاقة االئتمان حلني دفع الدفعة الدنيا؛
.• يجوز لنا تعليق ا�ستخدامك لبطاقة االئتمان

9.8

الدفع بالكامل يف حال طلبنا لذلك
رغم �أي �رشط �آخر من �رشوط اتفاقيتنا امل�رصفية ف�إنه يجوز لنا القيام يف
.�أي وقت بطلب الدفع الفوري للر�صيد املدين عن ح�ساب بطاقة ائتمان

9.9

الرديات �إلى ح�ساب بطاقة االئتمان
:	�إننا نقوم فقط برد قيد حل�ساب بطاقة ائتمان فيما يتعلق بالآتي9.10
• حركة جرت با�ستخدام بطاقة ائتمان؛ �أو
• دفعة جرت حل�ساب بطاقة االئتمان؛ �أو
،• �أي ر�صيد دائن �آخر ل�صاحلك
وذلك عند ا�ستالمنا للمبلغ الذي �سيجري قيده حل�سابك يف الإمارات
.العربية املتحدة وطبقًا ملمار�ستنا االعتيادية اخلا�صة بنا

ك�شف احل�ساب
 ف�إنه، يف حال كنت تعتقد بوجود خط�أ يف ك�شف احل�ساب اخلا�ص بك9.11
 يو ًما من تاريخ30 خطيًا بتفا�صيل اخلط�أ خالل
يتعني عليك �إ�شعارنا
ّ
 ف�إننا نتعامل مع ك�شف، ويف حال عدم قيامك بذلك.ك�شف احل�ساب
.احل�ساب على �أنه �صحيح

الإلغاء والإنهاء

.10

كيفية الإنهاء
: يجوز لنا �أن نختار يف �أي وقت10.1
• �إلغاء �أو تعليق احلق اخلا�ص بك با�ستخدام بطاقة االئتمان �أو �إنهاء
احل�ساب املتعلق ببطاقة ائتمان؛
• رف�ض تفوي�ض �أية حركة ترغب ب�إجرائها من خالل ا�ستخدام بطاقة
االئتمان؛ و
• رف�ض �إعادة �إ�صدار بطاقة ائتمان �أو جتديدها �أو ا�ستبدالها
.وذلك دون �إبداء �أي �سبب �أو �إعطاء �أي �إ�شعار �إليك
.خطيًا
 يجوز لك القيام يف �أي وقت ب�إنهاء ح�ساب بطاقة ائتمان ب�إ�شعارنا10.2
ّ

ما يحدث يف حال �إنهاء احل�ساب

، يف حال مت �إنهاء احل�ساب اخلا�ص ببطاقة ائتمان من قبلك �أو من قبلنا10.3
:ف�إنه يجب عليك
• ق�ص بطاقة االئتمان �إلى ن�صفني؛ و
• القيام فورًا بدفع الر�صيد املدين عن ح�ساب بطاقة االئتمان بالإ�ضافة
�إلى �أية مبالغ مدينة فيما يتعلق باحلركات اجلارية على بطاقة االئتمان
فعليًا على
والتي مت تنظيمها قبل الإنهاء ولكنه مل يجري قيدها
ّ
.ح�ساب بطاقة االئتمان

�إنهاء ا�ستخدام بطاقة االئتمان الإ�ضافية من قبل حامل البطاقة
 يجوز لك �أو حلامل البطاقة الإ�ضافية �إنهاء ا�ستخدام بطاقة ائتمان10.4
:�إ�ضافية وذلك عن طريق
خطيًا؛ و
• �إ�شعارنا
ّ
.• ق�ص البطاقة �إلى ن�صفني

التغيري

.11

مرتاحا لأية تغيريات نقوم ب�إجرائها على اتفاقيتنا
 يف حال مل تكن11.1
ً
 ف�إنه يجوز لك �إنهاء ح�ساب بطاقة االئتمان طبقًا للإجراء،امل�رصفية
.10 املن�صو�ص عليه يف املادة
 يف حال قيامنا ب�إ�شعارك ب�أية تغيريات جتري على اتفاقيتنا امل�رصفية11.2
طبقًا لأي قانون �ساري وقمت باالحتفاظ ببطاقة االئتمان �أو بح�ساب
،كلمة ال�رس �أو با�ستخدامها/بطاقة االئتمان �أو رمز التعريف ال�شخ�صي
.ف�سيجري اعتبارك موافقًا على التغيريات

احلركات امل�شتبه بها
	�إننا ال نلتزم بالوفاء باحلركات امل�شتبه بها (وال نلتزم ب�إ�شعارك يف حال12.1
.)كان الأمر كذلك
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13.

Payment Protection Insurance
Application
13.1 This clause shall apply if you have indicated in the
Application Form that you want Payment Protection
Insurance, but not otherwise.
Acceptance
13.2 We have the right to accept or reject your application for
Payment Protection Insurance in our absolute discretion
and without providing reasons for our decision.
Conditions
13.3 If you enroll for Payment Protection Insurance:
13.3.1 Your obligation to pay certain outstanding amounts under
the Credit Card shall be deemed to be discharged in
certain events (such as your accidental death, total and
permanent disablement or terminal illness) and upon
certain additional conditions being met. The terms and
conditions relating to your Payment Protection Insurance
are set out in the Payment Protection Insurance Terms
and Conditions and these form a part of these Credit Card
Terms and Conditions; and
13.3.2 We shall specify in the (Confirmation or Policy Cover
Note), the (nonrefundable-assuming regular premium)
Payment Protection Insurance premium (or fee) you shall
have to pay to us each month.

14.

Meaning of words
You also need to refer to our Client Terms, which also define
key words used in these terms. If a word defined in these terms
is also defined in our Client Terms, the definition in these terms
applies for the purposes of accounts for the credit cards.
balance transfer means a transaction where we debit an amount
you specify from your credit card and pay the amount to another
credit card with us or another financial institution.
cash advance means cash issued in any currency obtained by
using the credit card.
co-brand card means a card issued by us in conjunction with a
business alliance partner.
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credit limit means, for an account for a credit card, the maximum
amount you are entitled to have outstanding on the account for
the credit card.

ت�أمني حماية ال�سداد

.13

ال�رسيان
 ي�رسي هذا ال�رشط �إذا ما كنت قد �أ�رشت يف منوذج الطلب �إلى �أنك تريد13.1
. ولكن لي�س خالف ذلك،ت�أمني حماية ال�سداد

القبول
 يحق لنا قبول طلبك �أو رف�ضه بخ�صو�ص ت�أمني حماية ال�سداد وفق13.2
.تقديرنا املطلق ودون �إبداء �أ�سباب لقرارنا

ال�رشوط
: يف حالة الت�سجيل يف ت�أمني حماية ال�سداد13.3
 يُعترب التزامك ب�سداد مبالغ م�ستحقة حمددة ببطاقة االئتمان قد �أُبرئ13.3.1
 العجز الكلي والدائم �أو املر�ض،يف حاالت حمددة (مثل) الوفاة العر�ضية
 وتو�ضح �رشوط و�أحكام ت�أمني،اخلطري وبعد الوفاء ب�رشوط �إ�ضافية حمددة
حماية ال�سداد ال�رشوط والأحكام املتعلقة بت�أمني حماية ال�سداد اخلا�ص
.بك وت�شكل جز ًءا من �رشوط و�أحكام بطاقة االئتمان
 نحدد يف �إ�شعار تغطية البولي�صة �أو الت�أكيد (الق�سط الت�أميني13.3.2
املنتظم املحت�سب غري القابل للرد) ق�سط ت�أمني حماية ال�سداد (�أو
.الر�سم) الذي يتعني عليك �سداده �إلينا كل �شهر

معنى امل�صطلحات
أي�ضا بتعريف
ً � �إنك حتتاج للرجوع �إلى �رشوط العميل اخلا�صة بنا والتي تقوم
 ويف حال كان م�صطلح.امل�صطلحات الرئي�سية امل�ستخدمة يف هذه ال�رشوط
أي�ضا يف �رشوط العميل اخلا�صة
ً � قد جرى تعريفه يف هذه ال�رشوط قد مت تعريفه
. ف�إن التعريف الوارد يف هذه ال�رشوط ي�رسي لغايات ح�سابات بطاقات االئتمان،بنا
حتويل الر�صيد ويعني حركة نقوم مبوجبها بقيد مبلغ تقوم بتحديده من بطاقة
االئتمان اخلا�صة بك ونقوم بدفع املبلغ �إلى بطاقة ائتمان �أخرى لدينا �أو لدى
.م�ؤ�س�سة مالية �أخرى
الدفعة نق ًدا وتعني نقد �صادر ب�أية عملة يجري احل�صول عليه با�ستخدام
.بطاقة االئتمان
البطاقة التي تتمتع بعالمة م�شرتكة وتعني بطاقة �صادرة عنا باال�شرتاك مع
.�رشيك تعاون جتاري �آخر
�سقف االئتمان ويعني بالن�سبة حل�ساب بطاقة ائتمان املبلغ الأق�صى غري
.املدفوع الذي يحق لك �أن تتمتع به يف ح�ساب بطاقة االئتمان

our banking agreement means the agreement between you and
us formed when we accept an application from you, the terms of
which include our Client Terms and these terms.

اتفاقيتنا امل�رصفية وتعني االتفاقية املربمة فيما بينك وبيننا والتي تت�شكل
عند قبولنا لطلب مقدم منك والتي ت�شمل �رشوطها �رشوط العميل اخلا�صة بنا
.وهذه ال�رشوط

supplementary card means, for an account for a credit card, a
credit card issued to a person you authorise as a supplementary
cardholder on your account for the credit card.

 بطاقة ائتمان �صادرة، بالن�سبة حل�ساب بطاقة ائتمان،البطاقة الإ�ضافية وتعني
�إلى �شخ�ص تفو�ضه ب�صفة حامل بطاقة �إ�ضافية على ح�ساب بطاقة االئتمان
.اخلا�صة بك

supplementary cardholder means each person to whom we
issue a supplementary card.

.حامل البطاقة الإ�ضافية ويعني كل �شخ�ص نقوم ب�إ�صدار بطاقة �إ�ضافية �إليه
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