
 
 

 
 

NBQ Credit Cards Terms & Conditions.  وط وأحكام    االئتمانية  بطاقاتالشر
 من بنك أم القيوين الوطن 

These Terms & conditions are considered as a binding contract 
between Cardholder and National Bank of Umm Al Qaiwain (the 
“Bank” ) (hereinafter referred to as the “Terms and Conditions”). 
They govern the issuance and use of  Bank Visa Credit Card. 

ر وط تعتب  فقرعليهاررهذهرالشر
َّ
ر)حامل ملزم عقد بمثابةواألحكام،رالُمت ن نر البطاقة( بي   أم بنك وبي 

ر القيوين  
وطرواألحكام"(.ر ،)"البنك"(رالوطنن ر"الشر ربــــ وطر وتنطبقر)وُيشاررإليهارفيماريل  هذهرالشر

ا بطاقة واستخدام إصدار عل واألحكام ن .ر القيوين أم بنك لدى االئتمانية فب   
رالوطنن

1. Definitions 
 

  تعريفات .1

“Applicant" means any person who has signed the Credit Card 
application form, which has been accepted by the Bank for 
processing or a Person who has used the Card with the Bank's 
prior approval post issuance of the credit card by the Bank 
 

أيرشخصرقامربتوقيعرنموذجرطلبربطاقةراالئتمانروالذيريتمرقبولهر ُيقَصدربهالطلب"ر مقدم"

ألغراضرالمعالجة،رأورهورالشخصرالذيراستخدمرالبطاقةربموافقةرمسبقةرمنرالبنكر بواسطةرالبنك

ر.بعدرإصدارربطاقةراالئتمانرمنرِقبلرالبنك

"Account Holder" means the Applicant in whose name the Bank 
has agreed to open a Card Account or opened a card account. 

 الذيروافقرالبنكرعلرفتحرحسابربطاقةرباسمهرأو الطلب مقدم هوُيقَصدربالحساب"ر صاحب"

ر.باسمه ائتمان بطاقة حساب بفتح قام

"Additional Card Holder" means any person who has signed the 
Credit Card Application form in addition 
to the Account Holder, either at the time of the Account Holder 
requesting the issuance of the Card or subsequent to the 
issuance of the Card, in confirmation of his/her consent to be 
bound by the Terms & Conditions subject to which the additional 
Card may be issued to and used by him/her 
 

 بطاقــة طلــب نمــوذج بتوقيــع قــام شـــخص أي بــهوُيقَصـــدرر"إضـــافية بطاقـــة حامــل"

ر ســـوا  الحســــاب، صــــاحب إىل باإلضــــافة االئتمـــان  
 صــــاحب طلــــب وقــــ  فن

امر عـــل موافقتـــه لتأكيـــد البطاقـــة، إصـــدار بعـــد أو البطاقـــة إلصـــدار الحســـاب ن االلـــبم

ــوط ر واألحكـــام بالشر  
 واســتخدامها بموجبهــا اإلضــافية البطاقـــة إصـــدار يـــتم قـــد الـــنم

 .بواسطته

"Bank" means National Bank of Umm Al Qaiwain (psc) (Herein 
referred to as Bank ) its assignees, agents 
and authorised representatives. 

دربــه" البنــك" ر القيوين أم بنــك وُيقصـــــــــــــــــَ  
ر الوطنن كــةرمســـــــــــــــــاهمــةرعــامــة(ر)ويطلقرعليــهرفيمــاريل 

)شر

لرإليهمرووكالئه
َ
نرور "االبنك"(،رباإلضافةرإىلرالُمتناز لي 

ر.ممثليهرالُمخوَّ

"Credit Card" or "Card" means, Visa Card issued by the Bank to 
a Cardholder. 

ارالصادرة وُيقَصدربها،ربطاقة،ر"البطاقة"رأور" ائتمان بطاقة" ن  .البطاقة حامل إىل البنك بواسطة فب 

"Card Account" means the Account opened and maintained by 
the Bank, which will be debited with the 
amounts of all card transactions of the Cardholder and all 
charges, interest and fees and credited with deposits made by 
Cardholder. 

خَصمرمنهرمبالغ لدى به والمحتفظ وُيقَصدربهرالحسابرالمفتوحر"حسابرالبطاقة"
ُ
كافةر البنك،روت

ضافرإليهر والفوائد المصاريف وكافة البطاقة بحامل الخاصة البطاقة امالتمع
ُ
رت والرسوم،ركما

رُيودعهارحاملرالبطاقة.ررالدفعات  
رالنم

"Card Charges" means any voluntary charges or involuntary 
charges as described in Clause 6. 

ر وارد هو لما طبقا إجبارية أو عيةطور رسوم أي وُيقَصدربهاالبطاقة"ر "مصاريفرورسوم  
البندررقمر فن

 [.ر6]

"Cardholder" means the Principal Cardholder or a supplementary 
Cardholder for whose use a card is issued by the Bank and in 
whose account all charges are debited. 

ر حامل" رالرر البطاقة حامل وُيقَصدربهالبطاقة"  إصدار تم الذي الثانوي البطاقة حامل أو ئيس 

 .حسابه من المصاريف كافة خصم يتم الستخدامهارمنرجانِبهروالذي البنك منرقبل البطاقة

"Principal Cardholder" means a person in whose name a Card 
Account is maintained by the bank, 
according to the Terms and Conditions of the Bank. 

"ر البطاقة حامل"  طبقا باسمه بطاقة بحساب البنك يحتفظ شخص أي وُيقَصدربهالرئيس 

وطرواألحكامرالمعمولربهارلدىرالبنك  .للشر

"Supplementary Cardholder" means a Cardholder nominated by 
a Principal Cardholder and whose card 
account is maintained by the bank according to the Terms and 
Conditions of the Bank. 

ر البطاقة حامل وُيقَصدربهالثانوي"ر البطاقة حامل" ر البطاقة حامل بواسطة الُمسّمَّ  والذي الرئيس 

وطرواألحكامرالمعمولربهارلدىرالبنك طبقا باسمه بطاقة بحساب البنك يحتفظ  .للشر

"Card Transaction" means the amount of purchase of any goods 
and/or services obtained by the use of 
the card or any cash advance or any payments relating to the 
card. 
"Chip" means a secure, microprocessor embedded in the Card 
for comprehensive payment services allowing an advanced 
verification mechanism. 

ا  مبلغ وُيقَصدربهاالبطاقة"ر معاملة"  باستخدام عليها الحصول يتم خدمات أو /و سلع أي شر

ربالبطاقة.ر مرتبطة دفعات أي أو نقدية سلفة أورأي البطاقة

 

يحة" وفررآليةر وُيقَصدربهار"الشر
ُ
رت  
رالبطاقةرلخدماترالدفعرالشاملةروالنم  

معالجردقيقرآمنرُمدَمجرفن

ق
ُّ
 .ُمتقدمةرللتحق

"Cash Advance" means any cash advance obtained by the use 
of the card, the card number or in any manner authorized by the 
cardholder for debit to the card account. 
 

 رقم أو البطاقة باستخدام عليها الحصول يتم نقدية سلفة أي وُيقَصدربها النقدية" "السلفة 

حربها يرطريقةأ أو البطاقة  .البطاقة حساب من للخصم البطاقة حامل بواسطة ُمرصَّ



 
 

 
 

"Credit Limit" means the maximum credit limit permitted by the 
Bank for the Card Account for the Primary Card and 
Supplementary Card and notified to the Primary Cardholder from 
time to time. 
 

"ر الحد"  
وُيقَصدربهرالحدراالقىصرلإلئتمانرالذيريسمحربهرالبنكرلحسابرالبطاقةرللبطاقةراالئتمانن

 .األساسيةروالبطاقةراإلضافيةرويتمرإخطاررحاملرالبطاقةراألساسيةربهرمنروق رألخر

"Debit Balance" means the total of all card payments, cash 
advances, interest, handling charges, fees and other sums 
debited by the Bank to the Card Account under the Terms and 
Conditions, as reduced by any effective payments into the Card 
Account. 
 

ر الرصيد" ربهالمدين" رومصاريفر وُيقَصد روالفائدة روالسلفرالنقدية رالبطاقة رمدفوعات إجماىل 

وطرالمعاملةروالرسور مروالمبالغراألخرىرالمخصومةربواسطةرالبنكرمنرحسابرالبطاقةرطبقارللشر

دة
َّ
 .واألحكام،رحسبماريتمرتخفيضرحسابرالبطاقةرمنرخاللرالمدفوعاترالُمسد

"Minimum Amount Due" means the percentage of total amount 
payable monthly on the Card Account by 
the Cardholder to the Bank at such rates as stipulated in the card 
application and approved by the Bank. 
 

رللمبلغرالُمستحق"ر" رالمبلغرالذيريجبردفعهرشهريار وُيقَصدربهالحدراألدنن النسبةرالمئويةرإلجماىل 

رحسابرالبطاقةروفقرالمعدالترالمحددةر  
رطلبرالبطاقةبواسطةرحاملرالبطاقةرإىلرالبنكرفن  

رفن

 .بواسطةرالبنكالذيرتم رالموافقةرعليهر

"Payment Due Date" means the date by which the minimum 
amount due is payable to the Card Account. 

رللمبلغرالمستحق دفع فيه يجب الذي التاريــــخ وُيقَصدربهالدفع"ر استحقاق تاريــــخ" ر الحدراألدنن  
 فن

 .البطاقة حساب

"PIN" means the Personal Identification Number issued by the 
Bank to a Cardholder for use in conjunction with the Card as and 
when required. 
 

"ر التعريف رقم" ر التعريف رقم وُيقَصدربهالشخىص   حامل إىل البنك بواسطة المصدر الشخىص 

 .مطلوبا يكون كيفماروعندما بالبطاقة يتعلق فيما البطاقةرالستخدامه

"Person" means any individual, corporation, firm, company, 
institution or any other natural legal person/ entity. 

كـــة مؤسســـةرأوركيـــانرأو أو فـــرد أي وُيقَصـــدربـــهشـــخص"ر"  أي أو جمعيـــة أو شر

ر شخص  .آخر اعتباري / طبيع 

"Statement” means a monthly statement of account sent by the 
Bank to the Account Holder setting out the financial transactions 
and liabilities or any other transactions (either financial or non 
financial in nature) of the Account Holder and the Additional 
Cardholders in respect of the Card Account on the Statement 
Date. 
 

کشــــــفرالحســــــابرالشــــــهريرالمرســــــلربواســــــطةرالبنــــــكرإىلر وُيقَصــــــدربــــــهالحســـــاب"ر كشـــــف"

امـــــــــــاترأورأيرمعـــــــــــامالترأخـــــــــــرىر ن صـــــــــــاحبرالحســـــــــــابروالـــــــــــذيريحـــــــــــددرالمعـــــــــــامالترالماليـــــــــــةروااللبم

رالبطاقـــــــــــاتر رماليـــــــــــة(رخاصــــــــــةربصـــــــــــاحبرالحســـــــــــابروحـــــــــــامل  )ســــــــــوا رذاترطبيعـــــــــــةرماليـــــــــــةرأمرغـــــــــــب 

رتاريــــخركش  
 .فرالحساباإلضافيةرفيماريتعلقربحسابرالبطاقةركمارفن

"Statement Date" means the date on which the Statement is 
generated. 
 

 .فيه الحساب كشف إصدار يتم الذي التاريــــخ وُيقَصدربه الحساب" كشف تاريــــخ"

Service Establishment" means any commercial establishment or 
Automated Teller Machines (ATM) or Integrated Voice Response 
System (IVR) or Call Center wherever located authorized to 
accept transactions on the Card 
 

ـــة" مؤسســـة" ر أو تجاريـــة مؤسســـة أي وُيقَصـــدربهـــا خدِميَّ  أو ماكينـــاترالرـصــافرا ىل 

رأيرمكـــــانرويكـــــونرمخـــــوالر أو المتكاملـــــة الصـــــوتية االســـــتجابة نظـــــام  
مركـــــزراتصـــــالرفن

 عامالترمنرخاللرالبطاقة.ربقبولرم

"Transaction Instruction" means any instruction given by a 
Cardholder using a Card directly or indirectly to the Bank to effect 
a debit/credit in the Card Account or any other instructions with 
respect to the card account. 
 

 بصفة البطاقة باستخدام البطاقة حامل عن صادرة تعليمات أي وُيقَصدربها المعاملة" تعليمات"

ةرأو ر مباشر ة غب  ر خصم/رإيداع معامالت أي لتنفيذ البنك إىل مباشر  
 تعليمات أي أو البطاقة حساب فن

 .البطاقة بخصوصرحساب أخرى

"Terms and Conditions" means the terms and conditions 
contained herein and as amended by the Bank from time to time 
. 

وطرواألحكام"ر" وطرواألحكامالشر ر الواردة وُيقَصدربهارالشر  
رتطرأر الوثيقة هذه فن  

ارللتعديالترالنم
ً
طبق

 . آخر إىل منروق  البنك بواسطة عليها

"Rate of Interest" is 2.49% per month or the rate determined and 
notified 30 days in Advance by the Bank.  

درمـــنرقبـــلرالبنـــكروالمفصـــحرعنــــهر% 2.49نســـبةر هـــورالفائـــدة" ســـعر"
َّ
ارأورالســـعررالُمحــــد شـــهريأ

  يوًما.رر30بُموِجبرإشعاررُمسَبقرمنرالبنكرمدتهر

"Voluntary Charge" means and includes all the charges as 
defined in Clause 6(1). 
 

ر كافةرالمصاريفروالرسومرالمعرفة وتتضمن وُيقَصدربهاالطوعية"ر المصاريف"  
 ([.ر1)6بندررقمر] فن

"Validity Period" means the date by which the validity of the card 
expires as mentioned on the Card 

ر الذي وُيقَصدربهارالتاريــــخالصالحية"ر مدة" علر ذكورم هو كما البطاقة صالحية مدة فيه تنته 

 .البطاقة

2. Applicability of Terms and Conditions 2. وط واألحكام  قابلية تطبيق الشر

All facilities made available by the Bank in respect of any Card or 
Card Account are subject to the Terms and Conditions, and its 
amendments from time to time at the Bank's sole discretion. 

تخضــــــــــــــــــــــــعركافــــــــــــــــــــــــةرال ســــــــــــــــــــــــهيالترالمتاحــــــــــــــــــــــــةربواســــــــــــــــــــــــطةرالبنــــــــــــــــــــــــكربخصــــــــــــــــــــــــوصرأيربطاقــــــــــــــــــــــــةرأور

رإىلر  
ن رتطـــــــــــــرأرعليهـــــــــــــارمـــــــــــــنرحـــــــــــــي   

ـــــــــــــارللتعـــــــــــــديالترالـــــــــــــنم
ً
ــــــــــــوطرواألحكـــــــــــــامرطبق ـ حســـــــــــــابربطاقـــــــــــــةرللشر

ر.آخررحسبرتقديررالبنكرالمطلق

3. Verification 3. التحقق 



 
 

 
 

The Bank is hereby authorised by the Applicant/ Cardholder to 
contact the Applicant/Cardholder’s employer or any other Person 
to obtain any further information as may be required by the Bank. 
None of the Bank's rights shall be deemed to have been waived 
by any act or conduct of the Bank, or any neglect or delay in 
exercising such rights, every such right shall continue in full force 
and effect until waived by the Bank in writing. 
 

ضرمقــدم ريعمــلرلــديها التصــالبار البطاقــةررالبنــك حامــل أو الطلــب ُيفــوَّ  
 بجهــةرالعمــلرالــنم

 مــن المزيــد عــل للحصــول آخــر أو شــخص أي حامــلرالبطاقــةرأو أو الطلــب مقــدم

ر المعلومـات ر البنـك رغـب مـنم  
ر ال ذلـك.رفن  بسـبب حقوقـه مـن أي عـن تنـازل قـد البنـك يعتـب 

ر أو همــالإ أي أو البنـك قبــل مـن سـلو  أو ترصـف أي ر تــأخب   
،ر الحقـوق تلـك ممارسـة فن

ر
 
ر الحقوق تلك من كل يظل علرأن رر.خطيا البنك طةبواس عنه التنازل يتم سارًيارحنم

4. The Card 4. البطاقة 

The card is the property of the Bank and must be surrendered to 
the Bank upon demand. Use of the Card to facilitate the purchase 
of goods and services will be limited by the individual Credit Limit 
assigned to each Card Account by the Bank and shall be subject 
to the Bank 's General Terms & Conditions and the herein Terms 
and Conditions. 
 

 ويكـــونر.الطلـــب عنـــد البنـــك ىلإ تســـليمها ويجـــب للبنـــك مملوكـــة البطاقـــة تكـــون

ا  ل ســـهيل البطاقـــة اســـتخدام ر الحـــد عـــل مقترـصــا والخـــدمات الســـلع شر  االئتمـــانن

ـــوط إىل ويخضــــع البنــــك بواســــطة بطاقـــة لكــــلرحســــاب المحــــدد الفـــردي ـ  الشر

وطرواألحكام وإىل البنكر لدى واألحكامرالعامة ر الواردة الشر  
ر.الوثيقة هذه فن

The Cardholder shall not exceed the Credit Limit assigned and if 
the Credit Limit is exceeded, the Cardholder shall immediately 
reduce the amount in excess of the Credit Limit to below or equal 
to the Credit Limit. Where the Bank issues additional Cards, 
extent of use of all the cards so issued is to be limited by the 
Credit Limit set for the Card Account. The issuance and use of 
the Card shall, in addition to the Terms and Conditions, be 
subject to any regulatory directives as applicable from time to 
time. The Cardholder shall under no circumstances whatsoever 
allow the Card to be used by any other Person and shall sign on 
the back of the Card immediately on receipt and shall ensure its 
safe custody. The card- holder shall also keep his/her PIN or any 
other identity codes issued by the bank under his/her safe 
custody and secrecy and shall not permit any other person to use 
the same.    

ر البطاقة لحامل والريجوز ر الحد تخط   
ر المحدد، االئتمانن  

ر حالة وفن ر الحد تخط   
ر االئتمانن ن يتعي 

ر الحد عل الزائد المبلغ بتخفيض فورا القيام حاملرالبطاقة عل  
 الحد دون ما إىل ليصـــل االئتمانن

رأورمارُيساويه.روعندماريصدر  
 كافة ماستخدا مدى يكون أن يجب إضافية، بطاقات البنك االئتمانن

ر علرهذارالنحورمحدوداربالحد المصــــدرة البطاقات  
 وباإلضــــافة .البطاقة لحســــاب المقرر االئتمانن

وطرواألحكام،ريخضــــــــــع  تكون توجيهاترتنظيمية أى اىل البطاقةرواســــــــــتخدامها صــــــــــدارإ إىلرالـشـــــــــر

 باســـــــتخدام األحوالرالســـــــماح من حال بأي البطاقة لحامل يجوز آخر.روال إىل وق  من منطبقة

 فور الناحيةرالخلفيةرللبطاقة عل التوقيع عليه ويجب آخر شـــــــــــــــخص أي بواســـــــــــــــطة طاقةالب

ر حفظها والتأكدرمن اســـــــــــــتالمها  
برقمر االحتفاظ البطاقة حامل عل أيضـــــــــــــا ويجب آمن، مكان فن

ر التعريف ر البنك بواسطة الصادرةرله/رلها التعريفراألخرى رموز أو الشخىص   
 حوزتهربشكلرآمن فن

ر.باستخدامها آخر شخص ألي السماح وعدم شيتها عل والحفاظ

In case of loss/theft/damage of the Card, a replacement/ reissue 
of the Card may be made at the sole discretion of the Bank. The 
Bank also reserves the right to decline at its sole discretion, any 
request for upgrading of the Card, reissue or its renewal by 
delivery of prior written notice except where the reason of 
rejection is related to Financial Compliance risks or as may be 
prohibited by law. 

ر  
 إصــدارها إعــادة / إصــدارربطاقــةربديلــة يجــوز البطاقــة، تلــف / شقــة/ فقــدان حــال وفن

رلتقــديرهرالمطلـــق البنــك ويحــتفظ للبنــك.ر المطلــق التقــدير حســب
ً
 ،ربحـــق أيضـــارروفقــا

قيــة طلــب رفضــأي مــنرخــاللرتقــديمرإشــعارر تجديــدها أو إصــدارها البطاقــةرأورإعــادة فئــة لبم

ــــــــاربمخــــــــاطرراالمتثــــــــالر
ً
ريكــــــــونرفيهــــــــارســــــــببرالــــــــرفضرمتعلق  

رُمســــــــبقرباســــــــ ثنا رالحــــــــاالترالــــــــنم خــــــــط 

رأورعلرالنحورالذيريحدده  القانون.ررالماىل 

If the Cardholder, for any reason whatsoever, wants to stop using 
the card or wants to cancel the Card, he shall be solely 
responsible for invalidating the Card by destroying the same 
under intimation to the Bank.In the event of charges incurred on 
the Card after the Cardholder claims to have destroyed the Card, 
the Cardholder shall be entirely liable for the charges incurred on 
the Card and whether or not the Bank has been intimated of the 
destruction of the Card. On request from the Account Holder, the 
Bank may at its sole discretion issue Additional Cards and PINs 
for use by Person/s nominated by the Account Holder subject to 
the Terms and Conditions.  

The Bank is not obliged to return any photos provided by the 
Applicant/Cardholder for the issuance of 
a Card with Photo imprinted thereon to the Applicant/ Cardholder, 
nor shall the Bank be liable for any 
compensation in respect thereof. 

ر  
ر كــان، ســبب ألي البطاقــة، حامــل رغبــة حالــة فن  

 أو البطاقــة اســتخدام إيقــاف فن

 طريـــق عـــن البطاقـــة مفعـــول إبطـــال وحـــدهرعـــن مســـؤوال يكـــون البطاقـــة، لغـــا إ

ر بـــذلك، البنـــك إبـــال  مـــع إتالفهـــا  
ـــتك حـــال وفن  عـــلرالبطاقـــةأوررســـومرردرمصـــاريفبُّ

 مســؤوال البطاقــة حامــل يكــون بإتالفهــا، قــام قــد أنــه البطاقــة حامــل أنريــزعم بعــد

 لـــم أم كـــان ســـوا  البطاقـــة عـــل الرســـومرالمتكبـــدةنرالمصـــاريفرورعـــ كاملـــة بصـــفة

صـــــاحبر مـــــن الطلــــب اســـــتالم عنــــدورالبطاقـــــة.ر إتالفعــــلرعلـــــمربــــ البنـــــك يكــــن

 وأرقـــام إضـــافية بطاقـــات المطلـــقرإصـــدار تقـــديره حســـب للبنـــك الحســـاب،ريجـــوز

 الُمســــّم/راألشــــخاص الشــــخص الســــتخدامهاربواســــطة إضــــافية شخصــــية تعريــــف

نر وط مراعاة مع الحساب صاحب بواسطة الُمسمي  رر.واألحكام الشر

ر

ر

رالبطاقــة حامـل / الطلــب مقــدم قبــل مــن مــةمقد صــور أي بإعــادة ُملَزمــا البنــك يكــون ال

وعةربصــور أي إصــدارُبغيــةر
ُ
 حامــل / الطلــب مقــدم إىل عليهــا مطبوعــة بطاقــةرمشــف

دد.ر تعويض أي بتقديم ملَزًما البنك يكون وال البطاقة، رهذارالصَّ  
رفن

5. Usage of the Card 5. البطاقة استخدام 

The Card must be signed by the Cardholder immediately on 
receipt and shall only be used by the Cardholder within the Credit 
limit and during the validity period. The Cardholder’s right to use 
the Card shall cease immediately in the event of termination 
pursuant to Breach & Termination clause herein below or in the 
event of loss or theft of the Card. The Cardholder hereby 
requests that renewal and/or replacement Cards be issued to 
each Additional Cardholder subject to the Terms and Conditions, 

 البطاقـة اسـتخدام يجـوز وال اسـتالمها، فـور عليهـا بـالتوقيع البطاقـة حامـل يقـوم أن يجـب

ر الحـــــد البطاقــــةرضــــمن حامــــل بواســــطة إال  
الصـــــالحية.رررررررررررررررررر مــــدة وأثنــــا  االئتمــــانن

ر ر حــق وينــته  ر البطاقــات حــامل   
ر فــورا البطاقــة اســتخدام فن  

 ألحكــام اإلنهــا رطبقــا حالــة فن

ر أو أدنـاه الـوارد واإلنهـا  المخالفـة  
 البطاقـة حامـل يطلـبر.البطاقـة شقـة أو فقـدان حالـة فن

رمـنر إىل بطاقــةربديلـة إصــدار أو /البطاقـةرو تجديـد يـتم بُموجِبـهرأن ر كــلم  البطاقـات حـامل 

ــوط طبقــا اإلضــافية ر واألحكــام للشر  البطاقــة حامــل فيــه يخطــر الــذي ذلــكرالوقــ  حــنم

ــن البطاقــة حامـل ذلـك.رويتعهــد بخــالف البنـك ر بُحس   
 يتعلــق فيمــا األوقـات جميــع النيـةرفن



 
 

 
 

until such time as the cardholder notifies the Bank otherwise. The 
Cardholder undertakes in good faith at all times in relation to all 
dealings with the Card and the Bank.The Cardholder accepts full 
responsibility for wrongful use of the card or in contravention of 
the Terms and Conditions and undertakes and agrees to 
indemnify the Bank against any loss, damage, interest, 
conversion or any other financial loss the Bank may incur and/or 
suffer in the Cardholder committing a violation of the Terms and 
Conditions. 
 
The Cardholder can use the Card to purchase goods, avail 
services and/or access cash from ATMs of the Bank and other 
correspondent/member banks or from member associates of 
VISA International from any locations as advised by the Bank 
periodically.The bank at its sole discretion will determine the 
number of transactions permissible in a period of time and the 
minimum and maximum amount that can be accessed in a 
single/multiple charges/withdrawals on the Card. The  Bank 
reserves the right  at absolute discretion to decline or honour any 
authorization requests on the Card without being obliged to 
assign any reason. The Cardholder acknowledges & agrees that 
Bank  may restrict, suspend or terminate his/her access to and 
the use of the Card with or without including but not limited to any 
breach of the Terms & Conditions, at the Bank's absolute 
discretion and without any liability. Bank shall decrease the credit 
limit on a card or close the card due to Business reasons. 
Cardholder must be provided a notice and the reason for limit 
decrease or closure.If the Bank has reasonable grounds to 
believe there may be financial crime risks and potential 
fraud,Bank can immediately close or block the card account 
without providing the advanced notice or reasons to the 
Cardholder. 
 

 كامــل البطاقــة حامــل البنـك.رويتحمــل ومــع البطاقـة باســتخدام منفـذةال المعــامالت بكافـة

ــوطرواألحكــام،رر مخالفــة عــن أو البطاقــة اســتخدام إســا ة عــن المســؤولية كمــاريتعهــدرالشر

ار أو خسـائر أي البنـكرعـن تعـويض عـل ويوافـق  خسـائر أي أو تحـويالت أو فوائـد أو أضن

ر أو /و يتكبــدها قــد أخــرى ماليــة  
 ألي البطاقــة حامــل ســببرارتكــابب البنــك منهــا يعــانن

وطرواألحكام.ر مخالفة رللشر

ا  البطاقة استخدام البطاقة لحامل يمكن  عل الحصول أو /و الخدمات عل والحصول السلع لشر

ر الرصاف ماكينات من مبالغرنقدية  من أو األخرى األعضا  / المراسلة والبنو  بالبنك الخاصة ا ىل 

كاتراألعضا  االمرتبطةربـ الشر ن ناشيونال ــرفب  غربهارمنرِقبلرالبنكربشكل مواقع أي من إنبم
َّ
 دوري.ر ُيبل

ةرزمنيٍةرمارإىلر البنك هذا،روُيحددر حسبرتقديرهرالمطلقرعددرالُمعامالترالمسموحربهرخاللرفبم

ر جانبرالحد ر عليه الحصول يمكن الذي للمبلغ األقىص والحد األدنن  
 معامالت / واحدة معاملة فن

رالم رلدفع رباستخداممتعددة رالسحب رلسلطتهر صاريف/
ً
روفقا ربالحق رالبنك رويحتفظ البطاقة.

ررفضرأورمنحرأيرطلباتربالترصيــــحرفيماريخصرالبطاقةرالتقديريةرالمطلقةر  
 ملزما يكون أن دونفن

 .لذلك أسباب أي بإبدا 

 نيةإمكا إنها  أو تعليق أو للبنكرتقييد يجوز أنه عل البطاقة حامل ويوافق يقرمنرناحيةرأخرى،ر

ر بما سبب بدون أو بسبب البطاقةرواستخدامها عل حصوله  
 الحرص، ال المثال سبيل عل ذلك، فن

وطرواألحكام مخالفة أي ام أي ودون المطلقرللبنك التقدير حسب للشر ن وعلرالبنكرتخفيضرر.البم

رالستخدامرالبطاقةرأورإغالقرالبطاقةرألسبابرتتعلقرباألعمال.رويتوجبرتقديم  
إشعارررالحدراالئتمانن

رحالركان رلدىرالبنكر  
غربالسببرورا رتخفيضرالحدرأورإغالقرالبطاقة.روفن

َّ
إىلرحاملرالبطاقةروُيبل

أسبابرمعقولةرتدفعهرإىلراالعتقادربأنهرقدرتكونرهنا رمخاطررمتعلقةربالجرائمرالماليةروحاالتر

ررإغالقرحسابرالبطاقةرأورحظرهاراالحتيالرالُمحتَملة،رُيمكنرللبنكر ونرتقديمرإشعاررعلرالفو 
ُ
بد

 ُمسبقرأورإبدا رأيرأسبابرإىلرحاملرالبطاقة.ررررر

Supplementary Cards: The Bank shall have the right without 
being obliged to issue Supplementary Card and PIN for use to 
any person related and nominated by the principal Cardholder as 
an authorised user on the Card Account. The Principal 
Cardholder shall be liable for all amounts arising from or losses 
incurred by the Bank in connection with use of the Card by any 
user (including any use in breach of the Agreement and the 
relevant laws), which may be debited to the Card Account. 
Without prejudice to its other powers, the Bank may at any time, 
in its absolute discretion and without any prior notice, cancel any 
Supplementary Card and the Principal Cardholder shall remain 
liable for all amounts debited to the Card Account and for any 
loss that may happen to the Bank until return of the Card to the 
Bank. The Principal cardholder authorises the Bank to provide 
any Supplementary Cardholder with any information about the 
Card Account.The cardholder must not use the card for any 
unlawful purposes including purchases of goods and services, 
illegal activities as prohibited by the law in United Arab Emirates. 
 

 تعريــف ورقــم ثانويــة بطاقــة يحــقرللبنــكردونرأنريكــونرملزًمــاربإصــدار الثانويــة ر البطاقــات

ـ ـ البطاقــة بحامــل صـلة ذي شــخص لالسـتخدامرإىلرأي شخىص   قبلــه مـن ومرشــح الرئيس 

البطاقـــة.روِضـــمنرهـــذاراإلطـــار،ريكـــونر فيمـــاريخـــصرحســـاب لـــه مرـصــح مســـتخدم وبصـــفته

ـ البطاقــة حامـل  بواسـطة الخسـائررالمتكبــدة أو الناشـئة الغالمبـ كافــة عــن مسـؤوال الرئيس 

ر مسـتخدمر)بمــا أي البطاقــةربواســطة باســتخدام يتعلــق فيمــا البنـك  
 اســتخدام أي ذلــك فن

نر لالتفاقيــة مخــالف رقــد ذات والقــواني   
صــمها يــتم الصــلة(،روالــنم

َ
البطاقــة.ر مــنرحســاب خ

ر للبنــك يجــوز األخـرى، بصــالحياته اإلخــالل وبـدون  
 طلــقالم تقـديره حســب وقــ ، أي فن

ريكـون ثانويـة بطاقـة أي إلغـا  مسـبق، إشـعار ودون
 
ـ البطاقـة حامـل عـلرأن  مسـؤوال الرئيس 

ر بالبنـك تلحـق قـد خسـارة أي البطاقـةروعـن حسـاب مـن المخصـومة المبـالغ كافـة عـن  حـنم

ــ البطاقــة حامــل ويفــوض .البنــك إىل البطاقــة إعــادة تــاريــــخ ويــد الرئيس  ن  حامــل البنــكرببم

البطاقــةروعــنرأيرخســارةرقــدرتلحــقربالبنــكرإىلر حســاب عــن ومــاتمعل بــأي الثــانوي البطاقــة

ـــــــرللبنـــــــكربُموافـــــــاةرحامـــــــلرالبطاقـــــــةر ــــــحرحامـــــــلرالبطاقـــــــةرالرئيس  ـ
عـــــــادرالبطاقـــــــةرإىلرالبنـــــــك.روُيرصس

ُ
رت
 
أن

 البطاقـــــةرعـــــدم حامـــــلر عـــــل الثـــــانويربـــــأيرمعلومـــــاترحـــــولرحســـــابرالبطاقـــــة.ريجـــــب

ر أغـراض اسـتخدامهارألي ـوعة غـب  ر بمـا مشر  
ا  ذلـك فن ر واألنشـطة والخـدماترالسـلع شر  غـب 

نر حســـبمارهـــورمحظـــورربموجـــب القانونيـــة ردولـــة المطبقـــة القـــواني   
 العربيـــة اإلمـــارات فن

ر.المتحدة

6. Charges 6. المصاريفروالرسوم 



 
 

 
 

Charges comprise each of the following: - 

6.1  "Voluntary Charges” means and comprises of any Charges 
payable by the Cardholder to the Bank from time to time including 
without limitation on (a) The amount of any purchase of goods 
and/or services made by a Transaction Instruction. (b) The 
amount of any cash advance provided pursuant to a Transaction 
Instruction. (c) Any other amount chargeable to the Card Account 
by virtue of a Transaction Instruction. (d) Any amount which the 
Bank is requested to debit to the Card Account and which the 
Bank debits pursuant to such request.  
 
6.2 "Involuntary Charges" means and includes without 
limitation,(a)  Any fees charged by the Bank in respect of a Card 
Account or Card, including joining, annual replacement, reissue, 
renewal, late payment, penalty over Credit Limit charges, and 
other fees. 
 

نرالمصـــــــــــــــــــــــــــــاريفروالرســـــــــــــــــــــــــــــوم ر ممـــــــــــــــــــــــــــــا تتكـــــــــــــــــــــــــــــوَّ  :يـــــــــــــــــــــــــــــل 

 حامـل بواسـطة الـدفع واجبـة رسـوم أي )أ(رعـل ر وتشـتمل قَصــدربهـايُرطوعيـة"ر "رسـومر6.1

ر بما آخر، إىل منروق  البنك إىل البطاقة  
 الحرص، ال المثال سبيل عل ذلك فن

يات أي قيمــة )ب(  تعليمــات خــالل المنفــذةرمــن الخــدمات أو /و الســلع مــن مشــبم

ــا مقدمــة نقديــة ســلفة أي قيمــة )ت(المعاملــة،ر
ً
 آخــر مبلــغ لــة،رأيالمعام لتعليمــات طبق

 يكـون مبلـغ أي )ح(المعاملـة، تعليمـات بموجـب البطاقـة حسـاب عـل االح سـاب مسـتحق

 ر.الطلب لذلك طبقا بخصمه البنك ويقوم البطاقة حساب من بخصمه مطالبا البنك

ر

دربه إجبارية" "رســـومر6.2  مفروضـــة رســـوم )أ(رأي الحرـصــ، ال المثال ســـبيل عل وتتضـــمن، اُيقصـــَ

ر بما البطاقة حســــــاب أو البطاقة بخصــــــوص البنك بواســــــطة  
أوراإلصــــــدارر العضــــــوية رســــــوم ذلك فن

ر أو التجديد أو البطاقة إصــــــدار إعادة أو البديلرالســــــنوي ر التأخب   
 رســــــوم أو المدفوعات ســــــداد فن

ر غرامة ر الحد تخط   
هارمنرالمصاريفروالرسومور االئتمانن ر.غب 

The method of calculation of involuntary charges will be notified 
by the Bank to the Account Holder from time to time pursuant to 
Clause 'notes' herein. 

 طبقا اإلجبارية الرسوم اح ساب بطريقة آخر إىل وق  من الحساب صاحب بإبال  البنك يقوم

 .بندر"إشعاراترالتبليغ" ألحكام

The bank’s record of the amount of any Charges shall be final 
and binding on the Cardholder and shall be conclusive in any 
case where the Bank has effected any payment pursuant to 
Voluntary charge. 

ر مســـجلة رســـوم أي مبـــالغ وتكـــون  
 لحامـــل وملزمـــة نهائيـــة البنـــك ســـجالت فن

ر تلــك عـــل حاســـما دلــيال وتكــون البطاقــة  
 أي برـصـف البنـــك قـــام حالـــة المبــالغرفن

 .الطوعية للرسوم طبقا مدفوعات

When any goods are purchased/to be purchased or services 
availed/to be availed by use of the Card, the Cardholder will be 
billed in the monthly Statement of the Card Account. As purchase 
and cancellation are two separate transactions, the Cardholder 
will have to pay for the purchase as per the billing. For any 
subsequent cancellation, the amount will only be credited to the 
Card Account (less cancellation Charges if any) as and when 
received from the Service Establishments/ acquiring bank. 

ا  وعنـد ر إصـدار يـتم البطاقـة باسـتخدام خـدمات عـل الحصـول أو سـلع أي شر  إىل فـواتب 

ر البطاقــة حامـل  
ـا  معـامالت أن وبمــا .البطاقــة لحسـاب الشـهري الحسـاب كشـف فن  الشر

ـا  قيمـة البطاقـةردفـع حامـل عـل يجـب مسـتقلتان، معاملتـان واإللغـا   للفـاتورة.ر طبقـا الشر

صـوصرأي
ُ
ـاربخ ـا،يـتمرالح إلغـا  أمَّ

ً
ر ُيضــافرالمبلـغ ق  

 رســوم مطروًحـارمنـهر (البطاقـة حسـاب فن

ر اإللغـا  
 
ر.ر البنـك المؤسسـاترالخدميـة/ر مـن اسـتالمه تـم لمـا طبقـا ُوجــدت(رفقـ  إن  

المعــنن

نر البطاقــة وحامــل الحســاب صــاحب يكــون  كافــة دفــع عــن والتضــامن بالتكافــل مســؤولي 

 .كالبن إىل البطاقة حساب من الطريقة بهذه المخصومة المبالغ

The amount of any Card transaction incurred in a currency other 
than the UAE Dirhams will be converted at an exchange rate 
determined by the Bank, as on the date when the transaction is 
debited to the Card Account 

 بخـــالفرالـــدرهم بعملـــة البطاقـــة بواســـطة منفـــذة معاملـــة أي قيمـــة تحويـــل يـــتم

ـــــارلســـــعر
ً
رطبق  
 كمـــــارهـــــورالحـــــالربتـــــاريــــخ بواســـــطةرالبنـــــك، المحـــــدد الرـصــــف اإلمـــــارانم

صم
َ
ر.البطاقة حساب من المعاملة خ

Interest will be charged by the Bank on all outstanding balances 
due to the Bank excluding accrued interest and any other fee. A 
handling charge on the amount of any cash advance at the rate 
specified by Bank from time to time will be debited to the Card 
Account. An annual subscription fee will be debited to the Card 
Account as per Bank’s schedule of fees and charges. If the entire 
amount outstanding on the Card Account is not paid on or before 
the "Payment Due Date" as indicated in the statement, interest 
will be applied on the entire outstanding excluding accrued 
interest and any other   fee along with late payment charges or 
any other  charges (applicable/specified from time to time as per 
clause 'notes' herein below) until any repayments are credited to 
the "Card Account" and thereafter on the reduced balance until 
payment is made in full. In the event of non-receipt of Minimum 
Amount Due by the Payment Due Date, a late payment charge 
will be charged to the Card Account. The late payment fee may 
be varied at the sole discretion of the Bank from time to time and 
notified to the Account Holder as per clause 'notes'. 

رالُمســددةرإىل المســتحقة األرصــدة كافــة عــل البنــك بواســطة الفائــدة اح ســاب ويــتم  غــب 

خصـــــــمرمـــــــنرحســـــــابرالبطاقـــــــةررســــــــومر
ُ
اتمـــــــةروايـــــــةررســـــــومرأخـــــــرى.روت البنـــــــكرباســـــــ ثنا رالفوائـــــــدرالمبم

رإىلر  
ن درمــــــــنرِقبــــــــلرالبنــــــــكرمــــــــنرحــــــــي 

َّ
ــــــــارللســــــــعررالُمحــــــــد

ً
المعاملــــــــةرعــــــــلرمبلــــــــغرأيرســــــــلفةرنقديــــــــةرطبق

خصـــــــمررســـــــومراالر
ُ
ا رالســـــــنويرمـــــــنرحســـــــابرالبطاقـــــــةرآخـــــــر.ركمـــــــارت حســـــــبرجـــــــدولرالخـــــــدماترشـــــــبم

ر"تــــــاريــــخروالرســــــومرللبنــــــكر  
رحســــــابرالبطاقــــــةربالكامــــــلرفن  

.روإذارلــــــمريــــــتمردفــــــعرالمبلــــــغرالمســــــتحقرفن

ـــــــقرآنـــــــذا رالفائـــــــدةرعـــــــلرر طبَّ
ُ
ركشـــــــفرالحســـــــاب،رت  

بلـــــــهركمـــــــارهـــــــورموضـــــــحرفن
َ
اســـــــتحقاقرالـــــــدفع"رأورق

درباســـــــــــــ ثنا رالفوائـــــــــــــدرا
َّ
رالُمســـــــــــــد اتمـــــــــــــةروأيررســـــــــــــومرأخـــــــــــــرى،ركامـــــــــــــلرالمبلـــــــــــــغرالمســـــــــــــتحقرغـــــــــــــب  لمبم

رإىلر  
ن درمــــــــنرحــــــــي 

َّ
حــــــــد
ُ
باإلضـــــــافةرإىلررســــــــومرتــــــــأخررالســــــــدادرأورأيررســــــــومرأخـــــــرىر)قابلــــــــةرللتطبيــــــــق/رت

دةرإىلر
َّ
ضــــــــافرأيرمــــــــدفوعاترُمســــــــد

ُ
رت ــــــــارلبنــــــــدر"إشــــــــعاراترالتبليــــــــغ"رالُمـــــــدَرجرأدنــــــــاه(رحــــــــنم

ً
آخـــــــرروفق

ريــــــتمرالســـــــدادربالكامــــــل ــــــضرحـــــــنم
َّ
رحـــــــالر"حســــــابرالبطاقــــــة"روبعـــــــدرذلــــــكرعـــــــلرالرصــــــيدرالُمخف  

.روفن

رللمبلـــــــــغرالمســـــــــتحقربحلـــــــــولرتـــــــــاريــــخراســـــــــتحقاقرالـــــــــدفع،ريـــــــــتمرفـــــــــرضر عـــــــــدمراســـــــــتالمرالحـــــــــدراألدنن

ــــــــارلتقــــــــديرر
ً
لررســــــــومرتــــــــأخررالســــــــدادروفق

َّ
عــــــــد
ُ
رســــــــومرتــــــــأخررالســــــــدادرعــــــــلرحســــــــابرالبطاقــــــــة.روقــــــــدرت

ــــــارلبنــــــدر
ً
ــــــددروفق رهــــــذارالصَّ  

رإىلرآخــــــررويــــــتمرإخطــــــاررصــــــاحبرالحســــــابرفن  
ن البنــــــكرالمطلــــــقرمــــــنرحــــــي 

ر"إشعاراترالتبليغ".ر

In the event the total outstanding liability in the Card Account 
exceeds the Credit Limit assigned, the Bank (without prejudice to 
its other rights) will charge an over credit limit fee. 

ر  
ر حالة فن ر تخط  امرالُمستحق إجماىل  ن صد االلبم ر المبم  

ر الحد البطاقة حساب فن  
 يقوم الُمحدد، االئتمانن

ر رسوم باح ساب األخرى( اإلخاللربحقوقه )دون البنك ر الحد تخط   
 .االئتمانن



 
 

 
 

The over credit limit fee may be varied at the discretion of the 
Bank from time to time and notified to the Account Holder as per 
clause 'notes' herein below. 

 

ر ويجوز ر رسوم تغيب  ر الحد تخط   
 صاحب وإبال  ررحسبرتقديررالبنك خ وق  من االئتمانن

  ."إشعاراترالتبليغ"رأدناهربندر حكامألر طبقا بذلك الحساب

Also the bank may at its sole discretion and without any prejudice 
to its power shall suspend the card till such time the card account 
is brought under the credit limit. This shall be applicable for 
Primary card-holder and the additional card-holders jointly and 
severally. 

The Bank shall not levy interest on the outstanding balance 
(excluding cash advance transactions) when the new balance 
outstanding shown in the statement is paid in full by the payment 
due date. In the event of part payment of the balance on or before 
the maturity date (excluding cash advance transactions), interest 
shall be calculated and applied on the outstanding balance 
excluding accrued interest and any other fee from the period from 
the date of debit of transaction to the customer’s account to the 
date on which payment of the outstanding amount is made. 

ر البطاقة إيقاف بصالحياته، اإلخالل ودون،رالمطلق تقديره حسب أيضا للبنك يجوز  ذلك حنم

،االئتم الحد دون ما إىل البطاقة حساب مبلغ إنقاص فيه الوق رالذيريتم  
 عل ذلك وينطبق انن

ر حاملرالبطاقةراألساسية ر.والتضامن بالتكافل اإلضافية البطاقات وحامل 

ر

رالُمســــــــددر)باســــــــ ثنا رمعــــــــامالتر الريجـــــــوزرللبنــــــــكرأنريفــــــــرضرفائـــــــدةرعــــــــلرالرصــــــــيدرالمســــــــتحقرغـــــــب 

ركشـــــــفر  
رفن ن رالمســــــددرالُمبــــــي َّ الســــــلفةرالنقديــــــة(رحينمــــــاريــــــتمردفــــــعرالرصــــــيدرالجديــــــدرالُمســــــتحقرغــــــب 

رأورالحســــــــابربالك  
رللرصــــــــيدرفن  

رحالــــــــةرالســــــــدادرالجــــــــزن   
امــــــــلربحلــــــــولرتــــــــاريــــخراســــــــتحقاقرالــــــــدفع.روفن

راح ســــــــــابرالفائــــــــــدةر ن قبــــــــــلرتــــــــــاريــــخراالســــــــــتحقاقر)باســــــــــ ثنا رمعــــــــــامالترالســــــــــلفةرالنقديــــــــــة(،ريتعــــــــــي 

اتمـــــــــــةروأيررســـــــــــومر درباســـــــــــ ثنا رالفوائـــــــــــدرالمبم
َّ
رالُمســـــــــــد وتطبيقهـــــــــــارعـــــــــــلرالرصـــــــــــيدرالُمســـــــــــتحقرغـــــــــــب 

ةرمــــــنرتــــــاريــــخرالخصــــــمرمــــــنرحســــــاب رالتــــــاريــــخرالــــــذيررأخــــــرىرللفــــــبم العميــــــلربُموِجــــــبرالمعاملــــــةرحــــــنم

ريتمرسدادرالمبلغرالمستحق.ر

7. Transaction Instruction 7. المعاملة تعليمات 

Transaction Instructions comprise any of the following: ر مما المعامالت تعليمات تتكون  :يل 

In the case of purchase of goods and/or services, the record of 
the amount of such purchases prepared by 
the Person supplying the same and submitted to the Bank or the 
input to the Banks computer of such instructions and any other 
instruction which the Bank is requested to effect and which the 
Bank effects pursuant to such request. 

ر  
ا  حالــة فن رالســجلر تلـك بخصــوص المسـجل المبلــغ خـدمات ر أو/و ســلع شر  

ياترفن المشــبم

البنــك،رأور إىل والمقــدم الخــدمات أورتقــديم القــائمربتوريــدرالســلع الشــخص بواســطة الُمعــد

ر المـدخالت  
ر الحاسـب فن  يكـون أخـرى تعليمـات وأي التعليمـات لتلـك بالبنـك الخـاص ا ىل 

 .الطلب لذلك طبقا ب نفيذها بنكال ويقوم ب نفيذها مطالبا البنك

a) The Bank will provide a PIN to the Cardholder to be used in 
conjunction with the Card when effecting a 
Transaction Instruction at a computer terminal. The 
Cardholder shall under no circumstances whatsoever 
disclose the PIN to any other Person. 

ويـد البنـك يقـومر-أ ن ــ تعريــف بـرقم البطاقـة حامـل ببم  يتعلــق فيمــا اســتخدامه ليــتم شخىص 

،ال وحــدات أيرمــنرعــل معاملــة أي تنفيــذرتعليمــات عنــد بالبطاقــة  وال حاســبرا ىل 

ـ رقـمرالتعريـف عـن اإلفصـاح األحـوال مـن حـال بـأي البطاقـة لحامـل يجـوز  إىل الشخىص 

رآخر.ر شخص أي

b) The Bank shall be entitled (but not bound) to give effect to 
any Transaction Instruction upon receipt of 
the same through inputting of the PIN as though the same 
were submitted by the Cardholder to the Bank in writing and 
signed, and 
for avoidance of any doubt, the Account Holder/Cardholder 
hereby authorises the Bank to do so. 
 

ام( دون للبنــكر)ول ــن يحــقر-ب ن بإدخــالر اســتالمها عنــد معــامالت تعليمــات أي تنفيــذ الــبم

ــركمــا  البطاقـة حامــل بواســطة مقدمــة التعليمــات تلــك كانـ  لــو رقـمرالتعريــفرالشخىص 

ل.رومنًعــارللــبلروالغمــوض،روموقعــة خطيــا البنــك إىل  حامــل أو الحســاب صــاحب ُيخــوَّ

 .بذلك البنكررالقيام البطاقة

c) The Banks record of any Transaction Instruction effected in 
conjunction with a PIN shall be binding on the Cardholder as 
to its consequences. 
 

 تعريف رقم بأي يتعلق فيما منفذة معامالت تعليمات بأي الخاصـــــــــة البنك ســـــــــجالت تكونر-ج

ر تبة با ثار يتعلق فيما البطاقة لحامل ملزمة شخىص   عليها.ر المبم

 d) The Bank will provide the Cardholder with One Time 
Password (OTP) to the Mobile phone registered with the Bank 
while performing online transactions or registration on Apple Pay, 
Samsung Pay, Google Pay, PayPal, etc. 

This One Time Password (OTP) should be kept highly 
confidential and secured and not to be shared with any other 
party including the Bank Employees. 

Once the card credentials and One Time Password (OTP) are 
entered, the Bank will consider that the transaction has been 
executed by the Cardholder and the transaction will be binding 
on the Cardholder. 

 

ويدرح(سي ن رإرسالر)قومرالبنكرببم (رإىلرالهاتفرOTPحاملرالبطاقةربكلمةرالمروررلمرةرواحدةرعب 

ر  
ن رأورال سجيلرفن راإلنبم وررApple Payالمحمولرالمسجلرلدىرالبنكرأثنا رإجرا رالمعامالترعب 

Samsung PayوررGoogle PayوررPaybalهار  .وغب 

رشيةرتامةروتأمينهاروعدمرمشاركتهارمعرأيرر(OTPيجبراالحتفاظربكلمةرالمروررلمرةرواحدةر)  
فن

رالبنك.ر  
رذلكرموظفن  

رطرفرآخرربمارفن

رالبنكرأنرالمعاملةرOTPبمجردرإدخالربياناتراعتمادرالبطاقةروكلمةرالمروررلمرةرواحدةر) (رسيعتب 

رقدرتمرتنفيذهاربواسطةرحاملرالبطاقةروستكونرالمعاملةرملزمةرلحاملرالبطاقة.ر



 
 

 
 

 

8. Quality of Goods and Services 8. والخدمات السلع جودة 

The Bank shall not in any way be responsible for merchandise, 
merchandise warranty or services purchased or availed of by the 
Cardholder from Service Establishments including on account of 
any delay in delivery, non-delivery, non-receipt of goods or 
receipt of defective goods. Any complaints by a cardholder may 
be resolved by the card-holder with the merchant establishment. 
No claim by the cardholder against the merchant establishment 
may be the subject of claim against the bank. The Bank will credit 
the cardholder's account with amount of refund only upon receipt 
of Funds from the merchant establishment. 
 
 The Card facility is purely a facility extended to the Cardholder 
for purchase of goods or availment of services and the Bank 
holds out no warranty or makes no representation as to the 
quality, delivery or otherwise howsoever of the goods purchased 
and/or services availed. Any dispute arising in respect of the 
goods purchased and/or services availed must be resolved by 
the Cardholder with the relevant Service Establishment. 
 
 The existence of any dispute shall not relieve the Cardholder of 
his obligation to pay all Charges and the Cardholder undertakes 
to pay promptly such Charges, not withstanding any pending 
dispute or claim whatsoever. 
 
 

 أو الســلع وضــمان الســـلع عــن األحــوال مـــن حــال بــأي مســـؤوال البنــك يكــون لــن

اة الخــدمات ر  المشــبم  
 الخدِميـــة المؤسســـات مــن البطاقــة حامــل يحصــلرعليهـــا الــنم

ر بمــا  
ر ذلــك فن ر التــأخب   

 اســتالم أو الســلع اســتالم عــدم أو تســليم عــدم أو تســليم فن

 بواســـطة البطاقــة حامــل بـــلق مــن مقدمــة شــكاوى أي حـــل ويمكــن معيبــة.ر ســلع

 مـــن مطالبـــة أي تشـــكل أن يمكـــن وال التجاريـــة، المؤسســـة مـــع البطاقـــة حامـــل

 .البنـــك ضـــد للمطالبـــة موضـــوعا التجاريـــة المؤسســـة ضـــد البطاقـــة حامـــل جانـــب

داد مبلـــغ بإضـــافة البنـــك ســـيقوم  عنـــد حامـــلرالبطاقـــة حســـاب إىل فقـــ  االســـبم

 .التجارية مؤسسةال منالمبلغ/المبالغر استالم

ر

ر

ر البطاقـــة تســـهيالت ــا  البطاقـــة حامـــل إىل مقدمـــة تســـهيالت عـــن عبـــارة ه  ـ  لشر

 فيمــا إقــرارات أو ضـــمان أي البنــك يقـــدم وال خــدمات عـــل الحصــول أو الســلع

ــاخــررآ ضــمان أي أو ال ســليم أو بالنوعيــة يتعلــق اة الســلع بخصــوص كــان أيأ  المشــبم

ر الخـــدمات أو/و  
 بخصـــوص ينشـــأ عنـــزار أي حــل ويجــب عليهـــا، الحصـــول يـــتم الـــنم

اة الســـلع ر الخـــدمات أو /و المشـــبم  
 حامـــل بواســـطة عليهـــا الحصـــول يـــتم الـــنم

رالمعنية.ر الخدِمية المؤسسة مع البطاقة

ر

ــ ال  
اماتــه مــن البطاقــة حامــل إىلرإعفــا  نــزاع أي وجــود يفىصن ن المصــاريفرركافــة بــدفع البم

 نزاعـات أي نمـ لـرغمعـلرا عـلرالفـور الرسـوم تلـك بـدفع البطاقـة حامـل ويتعهـد الرسـوم،ور

ر.كان  مهما جارية مطالبات أو قائمة

9. Payment 9. الدفع 

The Account Holder shall ensure that by the Payment Due Date 
sufficient balance is maintained in his/her Savings/ Current 
Account to pay to the Bank the Minimum Amount Due in 
accordance with the Statement. Payment may be made in 
cash/cheque/ Standing Instruction at any of the Bank's Branches 
or designated places (which if available will be specified from 
time to time). Customer Account number or credit card number 
as appearing in the Credit Card Statement should be indicated in 
the payment slip. 
 

نر  تــاريــــخ بحلــول كـاف برصــيد واالحتفــاظ وجـود مــن التأكــد الحسـاب صــاحب عــل يتعـي 

ر الـــدفع اســـتحقاق  
ـــتهرلـــدفع فن /رالحســـابرالجـــاريرخاصَّ رللمبلـــغر حســـابرالتـــوفب  الحـــدراألدنن

 بواســطة نقــدا/ر الدفعــة تســديد ويجــوزر.الحســـاب ل شــف طبقــا المســتحقرإىلرالبنــكر

ر أو كالبنــ فــروع مــن أي لــدى مســتديمة تعليمــات / شـيك  
ر األمــاكن فن  المخصصــةر)وه 

ر األمـاكن  
رور آخـر(.ر إىل وقـ  مـن - وجـدت إن – تحديـدها يـتم الـنم  

 حسـاب رقـم ذكـرينـبعن

ر االئتمــان بطاقـة حســاب كشـف عــل ظـاهر هــو كمــا االئتمــان بطاقــة رقــم أو العميـل  
 فن

 .الدفع قسيمة

Each Cardholder is liable, jointly and severally with the Account 
Holder to pay to the Bank Minimum Payment Due and any 
amount due and outstanding upon receipt of the Statement by 
the Account Holder. 
 

 بـــأن،رالحســـاب صـــاحب مـــع والتضـــامن بالتكافــل ملزمـــا، بطاقـــة حامـــل كـــل ويكــون

رللمبلــــغرالمســــتحق البنــــك إىل يـــدفع صــــد مســــتحق مبلــــغ أورأي الحــــدراألدنن  ومبم

 .الحساب صاحب بواسطة ال شف استالم عند

Nothing in the Terms and Conditions shall affect the Bank’s right 
to set-off, transfer and the application of monies in accordance 
with law or pursuant to any Agreement from time to time 
subsisting between the Bank and the Cardholder. Such set-off, 
transfer or application will be without notice to the Cardholder in 
the event that the payments to the Bank are in arrears/due in the 
Card Account. 
 

ر يوجـد ال  
ـوط هـذه فن ر شـأنه مـن مـا واألحكـام الشر  أو مقاصـة بـإجرا  البنـك حـق عـل التـأثب 

 آخـر إىل وقـ  مـن قائمـة اتفاقيـة ألي طبقـا أو للقـانون طبقـا اسـتخدامراألمـوال أو التحويـل

نر  بــدون االســتخدام أو التحــويالت المقاصــةراو تلــك البطاقــة.روتكــون وحامــل البنــك بــي 

 متـأخرة/رمسـتحقة للبنـك المسـتحقة الـدفعات كانـ  إذا البطاقـة حامـل إىل إشـعار توجيـه

ر  
رر.البطاقة حساب فن

Payment of any amount less than the “Statement Balance” 
shown in the Statement will be appropriated to Card 
Accounts/Charges as decided by the Bank. The 
Applicant/Cardholder hereby waives all right to appropriate 
payments in any other manner. 
 

خصـص
ُ
رمــن دفعــة أي ت نن

 
ر الحســاب" كشــف رصــيد مبلــغ ”أد  

رفن ن  الحســاب كشــف الُمبــي َّ

 حامــل / الطلــب مقـدم وي نــازل البنـك، حســبمارُيقـرره رســومرالبطاقـة / حسـابات ل سـديد

 بــأي الــدفعات بتخصــيص الحقــوقرالخاصــة كافــة عــن االتفاقيــة هــذه بموجــب البطاقــة

رر.أخرى طريقة

All amounts due to the Bank pursuant to the Terms and 
Conditions shall be payable without any deduction whatsoever 
by way of counter claim or otherwise of any amount due or 
alleged to be due or outstanding from the Bank or any other 
person and not withstanding any legal limitation, disability or 
incapacity of a Cardholder. The Bank shall have general lien on 
all the assets/ monies/ deposits/securities belonging to an 
applicant or a Cardholder, which are in possession or control of 
the Bank. 

ـوط طبقـا البنـك إىل المسـتحقة المبـالغ كافـة تكـون  أي دون لـدفعا واجبـة ألحكـاموا للشر

 مبــالغ ومــنرأي خالفــه أو المتقابلــة المطالبــة عــنرطريــق ســوا  كانــ  مهمــا خصــومات

صــدةُيــزعمر أو مســتحقة وعــلر آخــر شــخص أي لــدى أو البنــك لــدى اســتحقاقهارأورمبم

ر للبنــك البطاقــة،يكون حامــل أهليــة عــدم أو عجــز أو قانونيــة قيــود مــنرأي الـرغم  
الحــقرفن

 أو الطلـب لمقـدم المملوكـة الماليـة األوراق الودائـع/ر / األمـوال /راألصـول كافـة عـل الَحجـز

ر حامل  
ر تكون البطاقةروالنم  

 .البنك سيطرة تح  أو حوزة فن



 
 

 
 

 

Any credit given in respect of the supply of goods and/or services 
will be applied by the Bank to the Card Account (and not to any 
specific Cardholder) only after receipt by the Bank of such credit 
notification in a form acceptable to the Bank. 
 

 البنـك بواسـطة الخـدمات أو /و الســلع توريـد بخصـوص مضـافة مبـالغ أي اسـتخدام يـتم

(ر بطاقـة حامـل ىلإ البطاقـةر)ولـيل لحسـاب ن  إضـافة إلشـعار البنـك اسـتالم بعـد فقـ  معـي 

رر.للبنك مقبولة بصيغة

The entire outstanding in the Card Account shall become payable 
in full by the Cardholder/s in the event of insolvency or winding 
up of any business owned by the Cardholder or payable by the 
Cardholder’s legal heirs in the event of his death.  
 

صد المبلغ كل يصبح ر المستحقرالمبم  
 حامل بواسطة بالكامل الدفع واجب البطاقة حساب فن

رالبطاقات ر البطاقة/رحامل   
 أو البطاقة لحامل المملوكة األعمال من أي أورتصفية إعسار حالة فن

نرا الورثة بواسطة الدفع واجب عيي  ر البطاقة لحامل لشر  
رحالرالوفاة.ر فن

In the event that the repayment liability is borne by a 
Cardholder’s employer and such employer is wound up for any 
reason whatsoever, and/or is unable to make payments when 
due, the Cardholder shall be personally held liable for settlement 
of any dues to the complete satisfaction of the Bank. 
 

ر  
ريعملرلديهارحامل تحمل رجهةرالعمل حالة وفن  

 عمله تصفية وتم  السداد مسوؤلية البطاقة النم

ر أو /و كان سبب ألي
َّ
ر الدفعات تسديد علرجهةرالعمل إذارتعذ  

 حامل يكون استحقاقها، مواعيد فن

ر للبنك مستحقات أي تسوية شخصيارعن مسؤوال ةالبطاق ريتحققررضاهربالكامل.ر حنم

In the event of non-receipt of the Statement for any reason 
whatsoever such as Industrial action, power failure, failure of 
supplier or equipment or any other events beyond or outside 
Bank’s control, the Cardholder undertakes to pay to the Bank the 
sum total of all dues calculated by using the Cardholders copies 
of the Transaction Instructions or other requisitions in his/her 
possession. Non-receipt of Statement shall not be considered a 
valid reason for withholding payment. 

ر  
رأورإنقطــاعرالتيــاررركــان ســبب ألي الحســاب كشــف اســتالم عــدم حالــة فن مثــلرإجــرا رصــناإ 

رأورتعطــــــلرالمــــــوردرأورالمعــــــداترأورأيراحــــــدا رأخــــــرىرخارجــــــةرعــــــنرســــــيطرةرالبنــــــك  
 ،ال هربــــــان 

ر للبنــك يــدفع بــأن البطاقــة حامــل يتعهــد  المح ســبة المســتحقات كافــة مبلــغ إجمــاىل 

رالبطاقــات بحامــل خاصــةال المعــامالت تعليمــات مــن نســخ باســتخدام  أو البطاقــة/رحــامل 

وطرومتطلبـات أي ر موجـودة أخـرى شر  
 الحسـاب کشـف اسـتالم بعـدم يعتـد وال حوزتـه، فن

رأورَحجبها.ررالدفعات تسديد لعدم کسبب

The Cardholder shall take cognisance of the fact that credit 
balance, if any in the Cardholder’s account shall not attract any 
interest, whatsoever. 

رأنريكـونرحامـل ن ر وجــد، إن الـدائن  الرصـيد بــأن علـم عـل البطاقـة يتعـي   
 حامـل حســاب فن

رر.كان  مهما فوائد بأي يحمل ال البطاقة

If payment is made through cheque/draft, the Card Account will 
be credited only after realisation of funds with an amount net of 
Bank's collection charges as applicable from time to time. 
Payment to the Bank in respect of liabilities of the Cardholder 
shall be deemed not to have been made until such time as the 
Bank has received relevant clear funds. 
 
If any payment instrument as described in the above clause, is 
dishonoured by the drawee Bank for any reason, the Cardholder 
shall be liable for legal proceedings and the Bank may at its 
discretion levy penal fees and/or cancel the Card facility. 
 

ر  
ر المبلغ إضافة يتم حوالة، شيك/ر بواسطة الدفع حالة وفن  

 استالم بعد فق  البطاقة حساب فن

ر بمبلغ األموال  
 وال آخر، إىل وق  من حسبمارهورمطبقر بالبنك الخاصة التحصيل رسوم من صافن

ر امات بخصوص البنك إىل المستحقة الدفعات تعتب  ن ر مسددة البطاقة حامل البم  الوق  ذلك حنم

ر البنك فيه ميستل الذي  
.ر الصلة ذات المبالغ صافن

ً
رخالصة

 

ر و  
ر مذكور كمارهو دفع سند أي رد حالة فن  

 عليه المسحوب البنك منرِقبل أعالهرأوررفضه البند فن

رعنراإلجرا ات البطاقة حامل يكون األسباب، من سبب ألي
ً
 حسب للبنك ويجوز القانونية مسؤوًل

رر.البطاقة تتسهيالر إلغا  أو /و رسومرجزائية فرض تقديره

The Bank shall be entitled (not Obliged) to give effect to any 
instruction given by the Account Holder that Payment may be 
effected by crediting the Card Account and debiting with the like 
amount such other account as may have been established by the 
Account Holder with the Bank. 
 

ام(ر )دونر للبنـك يحـق ن ــ الحســاب صـاحب بواسـطة صـادرة تعليمـات أي تنفيـذ الـبم  
 تفىصن

ر اإلضـافة طريـق عـن دفعـة أي تنفيـذ يجـوز بأنـه  
 مماثـل مبلـغ وخصـم البطاقـة حسـاب فن

ر.البنك لدى الحساب صاحب بواسطة فتحه تم قد يكون آخر حساب أي من

Card-holder may opt to pay entire outstanding or a minimum 
payment of 5% or 10% of the outstanding subject to minimum of 
AED 100/- on due dates “as the customer might have chosen in 
his application” mentioned in the statements. Any amount that 
exceeds the Credit Limit and any unpaid Minimum Amount Due 
from the previous billing/s will be debited to the Card Account on 
the day determined by the Bank as Payment Due Date. 
 

تهرأوريجوزرلحاملرالبطاقةرأنريختارر رالُمسددربرمَّ روتبلغرنسبتهرردفعرالمبلغرالُمستحقرغب  الحدراألدنن

رالريقلرعنر المستحق الرصيد %رمن10%رأور5 رر100بحدرأدنن  
رتواريــــخراالستحقاقردرهمرإمارانم  
فن

رطلبرالبطاقة"ر  
ركشوفرالحسابات.رويتم"رحسبرمارقامرالعميلرباختيارهرفن  

 خصم المذكورةرفن

ر الحد يتخط مبلغ أي  
رللمبلغرالمستحقرلمريتمرسداده وأي االئتمانن ر /منرالفاتورة حدرأدنن  الفواتب 

راليومرالمحدد البطاقة حساب من السابقة،روذلك  
ر البنك بواسطة فن  استحقاق تاريــــخ باعتباره

 الدفع.ر

On default of payment of Minimum Amount Due and/or if the 
outstanding on the Card Account exceeds the Credit Limit at any 
time, the Bank shall have the right to charge additional interest 
and/or penal charge at such rates to be stipulated by the Bank 
from time to time. 
 

رللمبلــغرالمســتحق التخلــفرعــنرســداد عنــد ر أو /و الحــدراألدنن  
ر حالــة فن  المبلــغ تخــط 

ر  
رالمســددرفن ر للحــد البطاقــة حســاب المســتحقرغــب   

ر االئتمــانن  
 للبنــك يحــق وقــ ، أي فن

ر المعـدالت بتلـك جزائيـة رسـوم أو/و إضـافية فائـدة اح سـاب  
 وقـ  مـن البنـك يحـددها الـنم

ر.آخر إىل

Upon a request for cancellation from card- holder or upon bank's 
decision to cancel the Card, the Bank will block the Card Account 
for an amount equivalent to the Credit Limit for a period of 45 
days from the date of such requests or decisions .The card-
holder will have make good all the outstanding within this 45 
days. No due certificate will be issued only if all the outstanding 
of the bank is paid and settled in full, and the credit card of the 

 البطاقـة، بإلغـا  مـنرالبنـك قـرارصـدورررعنـدر أو البطاقـة حامـل مـن إلغـا  طلـب اسـتالم عنـد

ر الحـد يسـاوي البطاقـةربمبلـغ حسـاب بحظـر البنـك يقـوم  
 تـاريــــخ مـن يومـا 45 لمـدة االئتمـانن

المســتحقةرو/أورأيــةر المبــالغ كافــة البطاقــةرب ســديد حامــل القــرار،رعــلرأنريقــوم أو الطلــب

رُمسـددة ة خـالل معـامالترغـب   شـهادة أو ممانعـة عـدم شـهادة إصـدار يـتم وال يومـا.ر 45 فـبم

 وبعـد بالكامـل للبنـك المسـتحقة المبـالغ كافــة وتسـديد دفـعروتسـوية تـم إذا إال ذمــة بـرا ة



 
 

 
 

Primary account holder and the secondary account holders are 
surrendered to the bank for destruction of the same. 
In the event of non payment of minimum amount due on the 
payment due date for insufficient funds in the Card Account or 
any other reason whatsoever, the Bank reserves the right to 
block/put hold on the customers Account number/credit card 
number and has the right to recover all funds received in the 
account. 
 

ر الحســاب بصــاحب الخاصــة االئتمانيــة البطاقــة تســليم  الحســابات وأصــحاب األســا  

 ر.إلتالفها البنك إىل الثانوية

 

رو  
رللمبلــغرالمســتحقررســدادر عــدم حالــة فن لعــدمرر نظــرا الــدفع اســتحقاق بتــاريــــخ الحــدراألدنن

ر  
ر بحقـه البنـك يحـتفظ كـان، مهمـا آخـر سـبب ألي أو البطاقـة حسـاب كفايـةرالرصـيدرفن  

 فن

ـر
ْ
راللــهر ويكــون االئتمــان بطاقــة رقــم / العميــل حســاب رقــم تعليــق / حظ  

ســحبررر حــقرفن

ر المستلمة المبالغ كافة  
ر.رالحساب فن

10. Exclusion of Liability 10.  المسؤوليةرإخال 

Without prejudice to the foregoing, the Bank shall be under no 
liability whatsoever to the Cardholder in respect of any loss or 
damage arising directly or indirectly out of : - 

 بخصوص البطاقة حامل تجاه  كان طريقة بأي مسؤوال البنك يكون لن سلف بما اإلخالل دون

اررقد أو خسارة أي ة بصفة تنشأ أضن ر أو مباشر ة غب  ر:عن مباشر

ر

a) Any defect in any goods or services supplied; 
 

b) The refusal of any person to honour or accept a Card; 
c) The malfunction of any computer terminal; 
d) The giving of Transaction Instruction other than by a 

Cardholder; 
e) Any statement made by any person requesting the 

return of the Card or any act performed by any person 
in conjunction therewith; 

f) The exercise by the Bank of its right to terminate any 
Card or the Card Account pursuant to clause 21 herein 
below; 

g) Any injury to the credit, character and reputation of the 
cardholder caused by the repossession of the Card, 
any request for its return or the refusal of any person 
to honour or accept the Card; 

h) Any misrepresentation, mis-statement, error or 
omission in any detail disclosed by the Bank pursuant 
to clause 11 herein below. 

ر عيب أي -أر  
 .موردة خدمات أو سلع أي فن

 .البطاقة استخدام أو قبول شخص أي رفض -ب

ر حاسب وحدة أي تعطلر-ج  .آىل 

ر.البطاقة حامل بخالف شخص أي بواسطة معامالت تعليمات إصدارر-د

 أي ينفذربواسطة ترصف أي أو البطاقة إعادة يطلب شخص أي قبل من مقدم يانب أير-هـ

ر.يتعلقربذلك فيما شخص

ارللبندر أيرمنرالبطاقاترأورإغالقرحسابرالبطاقة بإنها رصالحية لحقوقه البنك ممارسةر-و
ً
طبق

ر.[رالُمدَرجرأدناه21]

 

ار أير-ز  أو البطاقـة حيـازة ةاسـتعاد بسـبب البطاقـة حامـل وسـمعة شخصـية أو الحقـة أضن

ر.البطاقة استخدامأور قبول شخص أي رفض أو بإعادتها طلب أي

ر إسـا ة أير-ح ر إغفاالت أو أخطا  أو خاطئة بيانات أو تفسـب   
 بواسـطة عنها مفصـح تفاصـيل أي فن

ر.أدناه الُمدَرج [11طبقارللبندر] البنك

11. Disclosure of Information 11. المعلومات عن اإلفصاح 

The Bank preserves the secrecy of all details of Transactions or 
dealings between the Applicant/Cardholder and the Bank to the 
extent required by law. Notwithstanding the foregoing, the 
Applicant/Cardholder hereby authorises the Bank to provide 
information about the Applicant/Cardholder and/or Card Account 
to any: - 
 

مــة الصــفقات أو المعــامالت تفاصــيل كافــة شيــة عــل البنــك يحــافظ نر المب   مقــدم بــي 

 ممــا الــرغمعــلرور بموجــبرالقــانون.ر المطلــوب الحــد إىل والبنــك البطاقـة حامــل / الطلـب

بشــأنرمعلومــاتر لتقــديم البنــك موجبــهب البطاقــة حامــل / الطلــب مقــدم يفــوض ســلف،

رممــــاريــــل  ر إىل قــــةالبطا حســــاب أو/و البطاقــــة حامــــل / الطلــــب مقــــدم
 أيم

ر

Office or branch of any company/firm associated with the Bank; 
to any Bank, financial institution or credit bureau; 
Actual or proposed assignee of the Bank or participant or sub-
participant in or transferee of any of the Bank's rights in relation 
to the Card Account; Agent, contractor or service provider under 
a duty of confidentiality to the Bank or to any related 
company; Supervisory or regulatory authority; Person or judicial 
body. 

كة بأي خاص فرع أو مكتب  بالبنك، مرتبطة مؤسسة / شر

نر إليهم االئتمانية،المتنازل معلوماتال أيرمنرمكاتب أو مؤســـــــــــــســـــــــــــةرمالية أو بنكرأي  أو الفعليي 

نر حي 
نر أو البنك قبل من المقبم نر أو المشــــــــــــاركي  نر المشــــــــــــاركي   أيرمن إليهم المنقولة أو ف الفرعيي 

 البطاقة، بحساب يتعلق فيما البنك حقوق

ام خاضع خدمة مزود أو متعهد أو وكيل ن كة أي إىل أو البنك هتجا بالشية لاللبم  .به مرتبطة شر

افـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــة أو جـــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــة أي  .تـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــة أو إشر

 .جهةرقضائية أو وأيرشخص

12. Disputes 12. اعات ن  البن

Any charges or other payment requisition received from a 
Service Establishment by the Bank for payment shall be 
conclusive proof that the Charge recorded on such requisition 
was properly incurred at the Service. Establishment in the 
amount by the Cardholder referred to in that Charge or other 
requisition, as the case may be, by the use of the Card except 
where the Card has been lost, stolen or fraudulently misused, 
the burden of proof for which shall be on the Cardholder. The 
other payment requisition referred to in this clause shall include 
any and all payments pertaining to permissible expenses 
incurred by a Cardholder at a Service Establishment by use of 
the Card which is not recorded as a Charge. 

 بواسـطة خدميـة مؤسسـة مـن مسـتلمة أخـرى بمـدفوعات طلبــات أي أو رسـوم أي تكـون

ر المسـجلة الرسـوم أن عـل وحاسـماريـدل نهائيـا إثباتـا للـدفع البنـك  
 تـم قـد الطلـب ذلـك فن

 البطاقــة وبواســـطةرحامــل بــالمبلغ الخدميــة مؤسســةالرلــدى صـــحيحة بطريقــة تكبــدها

ر إليــه المشــار  
 أيرطلــبرآخــر،رحســبماريقتضــيهرالحــال،رباســتخدام الرســومرهــذهرأو طلــب فن

 عـل تنطـوي بطريقــة اسـتخدامها أو البطاقـة شقــة أو فقـدان حـاالترر عـدا فيمـا البطاقـة

 الطلبــات وتشــتمل .البطاقــة حامــل ذلــكرعــل إثبــات عــب  يقــع حيــ  احتيــال أو غــ 

ر إليـه المشـار بالـدفع األخـرى  
 لقـةربنفقـاتالمتع المـدفوعات وكافـة مـن أي عـل البنـد هـذا فن

 البطاقـة باســتخدام خدميـة مؤسســات لـدى البطاقــة حامـل بواســطة متكبـدة بهـا مسـموح

رکرسوم.ر مسجلة تكون وال

ر



 
 

 
 

 
Signature of the Cardholder on such Transaction Instruction 
together with the Card number shall be conclusive evidence as 
between the Bank and the Cardholder as to the extent of the 
liability incurred by the Cardholder and the Bank shall not be 
required to ensure that the Cardholder has duly received the 
goods purchased/to be purchased or has duly received the 
service availed/to be availed to the Cardholder's satisfaction. 
 

 

ر

 البطاقــة، رقــم إىل باإلضــافة المعاملــةرهــذه، تعليمــات عــل البطاقــة حامــل توقيــع يشــكل

نر حاســما دلــيال ام بمــدى يتعلــق فيمــا البطاقــة البنــكروحامــل بــي  ن  حامــل عــل الواقــع االلــبم

بـا البنـك يكـون وال البطاقـة
َ
 األصـول حسـب اسـتلم قـد البطاقـة حامـل أن مـن بالتأكـد مطال

اة/ر الســلع اؤهــا المزمــع المشــبم  المتاحــة/رأو الخــدمات األصــول حســب اســتلم أنــه أو شر

ر ر.رضاه عل تحوز بطريقة البطاقة حامل إىل إتاحتها المزمع

Without any presumed liability against the Bank should the 
Cardholder disagree with a Charge indicated 
in the Statement, the same should be communicated to reach the 
Bank within 20 days of the Statement 
date, failing which it would be construed that all Charges and the 
Statement are correct. 
 

اضا دون ام أي فبم ن ر البنك، عل البم  
ر إليه مشار رسم أي عل البطاقة حامل موافقة عدم حالة وفن  

 فن

نر كشف  ذلك وبعد الحساب کشف تاريــــخ من يوما 20 خالل بذلك البنك إبال  الحسابريتعي 

ض ر.كشفرالحسابكذلكررصحيحةرور المصاريفروالرسوم كافة أن ُيفبم

Authority to charge Cardholder's account in respect of a charge 
made/to be made, services availed to be availed would be given 
by the Cardholder in the form of  a Transaction Instruction or such 
other form as may be prescribed by the Bank. 
 
The Bank will not provide original Card Transaction slips. Incase 
of a dispute, only the photocopy will be provided as documentary 
proof of debit, provided the Cardholder makes a request in 
writing. The Bank will charge a retrieval fee for each transaction 
retrieval request by the Cardholder at the rate determined by the 
Bank from time to time. The fee will be debited to the Card 
Account and will be refunded/waived only if the dispute is settled 
in favour of the Cardholder as per the franchise rules and 
regulations concerning dispute redressal. The Bank shall make 
bonafide and reasonable efforts relating to the resolution of a 
Cardholder's disagreement with a Charge and if after such effort 
the Bank so determines that the Charge indicated in the 
Statement is correct such decision shall be communicated to the 
Cardholder, who shall 
thereafter without any delay make payment inclusive of any 
accrued interest.  
 

يــــــــتمرمــــــــنحرالتفــــــــويضرباح ســــــــابرأيرمبلــــــــغرعــــــــلرحســــــــابرحامــــــــلرالبطاقــــــــة،ربخصــــــــوصرأيررســــــــمر

منفـــــذرأورمزمــــــعرتنفيــــــذهرأورخدمــــــةرمتاحــــــةرأورمزمــــــعرإتاحتهـــــا،رمــــــنرِقبــــــلرحامــــــلرالبطاقــــــةرعــــــلرهيئــــــةر

رعاملةرأوربأيرشكلرآخرريقررهرالبنك.رتعليماترم

ر

ر

ر .رالبطاقـة بواسـطة المنفـذة للمعـامالت األصـلية القسـائم البنـك يقـدم ال  
ر حـال وفن

َ
ـأ
َ
 أي نش

يطــة للخصــم مســ ندي كإثبــات فقــ  صــورةرضــوئية تقــديم يــتم نــزاع،  حامــل تقــديم شر

ر لطلـب البطاقـة  ُيقدمـه معاملـة اسـتعادة طلـب كـل عـن رسـم البنـك سـبويح ر.بـذلك خـط 

ــار البطاقــة حامــل
ً
 خصــم ويــتم آخــر، إىل وقــ  مــن البنــك بواســطة المحــدد للســعرطبق

اع تسـوية تـم إذا الرسـمرفقـ  ذلـك عـن التنـازل أو رده ويـتم البطاقـة حسـاب الرسـومرمـن ن  الـبن

ر ب ســوية الخاصــة واللــوائح االمتيــاز لقواعــد طبقــا البطاقــة حامــل لصــالح اعــاتروجــب  ن
البن

ـر.روعـل ر نيــة بحسـن تــهمجهودا بـذل البنــك الرصن  
 ب سـوية يتعلــق فيمـا عقــولحـدودرالم وفن

 تلــك بـــذل بعـــد البنــك وإذارقـــرر رســـم أي عــل رفــضرمـــنرجانــبرحامـــلرالبطاقـــة أي

ر إليـه المشـار الرسـم أن المجهـودات  
 البطاقـة حامـل إبـال  يـتم صـحيح، الحسـاب كشـف فن

نر الـذي بـذلكرالقـرار ر أي وبـدون ذلـك بعـد عليـه يتعـي   فائـدة أي شـاملة الدفعـة تسـديد تـأخب 

ر.عنها مستحقة

The Bank accepts no responsibility for refusal by a Service 
Establishment to honour the Card. 
 

 .البطاقة استخدام خدمية مؤسسة أي رفض عن مسؤولية أي البنك يقبل ال

Complaints against the Service Establishment/s and any claim 
by the Cardholder against the Service 
Establishment will not relieve the Cardholder from any obligation 
to the Bank. On receipt of a valid dispute from the Cardholder, 
the Bank may as per the franchise disputes redressal regulations 
where applicable, chargeback the transaction and credit the 
Cardholder's Account with the 
Transaction amount. In the event the said transaction is 
represented by the acquiring Bank, the Bank reserves the right 
to debit the Card Account with the transaction amount, without 
notice to the Cardholder and it shall be deemed that the Card-
holder has incurred the transaction and the liability for payment 
of such Transaction amount with interest rates with the 
Cardholder. The Bank further reserves the right to debit the 
Cardholder's account for any expenses it has incurred in this 
regard. 
 

تـبرعـل  حامـل قبــل مـن مطالبــة وأي خدميـة مؤسسـات مؤسسـة/ررضــدر شـكاوى أي لـنريبم

اماتــه مــن أي مــن البطاقــة حامــل إعفـا  الخدميــة ضــدرالمؤسســة البطاقـة ن  .البنــك تجــاه البم

رنــزاع  
متيـــازرلقواعــدراالر طبقــا للبنــك يجــوز البطاقــة، حامــل مــن صــحيًحايعــدر وعنــدرتلــفمس

ــرر ـ رالرصن اعـــاتروجـــب  ن
 المعاملـــة قيمـــة رد ينطبـــق، حيثمـــا ،واللـــوائحرالخاصـــةرب ســـويةرالبن

ر .رالبطاقــة حامــل حســاب إىل المعاملــة مبلــغ واضــافة  
 المعاملــة تقــديم إعــادة حالــة وفن

، البنــك بواســطة المــذكورة  
ر بحقــه البنــك يحــتفظ المعــنن  

 مــن المعاملــة قيمــة خصــم فن

ر البطاقـة حامـل ىلإ إشـعار توجيـه دون البطاقـة حسـاب  تكبـد قـد البطاقـة حامـل أن ويعتـب 

الفائــدةرطبقــار مــع المعاملــة تلــكقيمــةر بــدفع ملزمــا البطاقــة حامــل ويكــون المعاملــة قيمــة

ــــددرمــــنررخصــــم بحــــق أيضـــا البنــــك ويحــــتفظ ألســـعارها.ر رهــــذارالصَّ  
ــــدهارفن أيرنفقــــاترتكبَّ

رحسابرحاملرالبطاقة.ر

13. Change of Address 13. ر  العنوان تغيب 

It is obligatory on the Part of the Cardholder to inform the Bank 
of any change in name or address in writing.  Where Cardholder 
have failed to respond to the Bank’s written notices requesting 
the Cardholder to provide required identification details & Know 
Your Customer (KYC) documents to update the Bank’s records, 
the Bank shall after a notice period of 90 calendar days or after 
such period as may be prescribed by the Central Bank, 
temporarily block Credit Cards for all types of transactions, 

راالســــــمرأور  
رفن رحالــــــةرعــــــدمرالــــــردرعــــــلرحامــــــلرالبطاقــــــةرإبــــــال رالبنــــــكربــــــأيرتغيــــــب   

العنــــــوانرخطيــــــا.روفن

ريطلـــــــبربُموجبهـــــــارمـــــــنرحامـــــــلر  
مـــــــنرجانـــــــبرحامـــــــلرالبطاقـــــــةرعـــــــلرإشـــــــعاراترالبنـــــــكرالخطيـــــــةرالـــــــنم

البطاقـــــــــةرتقـــــــــديمرتفاصـــــــــيلرالتعريـــــــــفرالمطلوبـــــــــةرووثـــــــــائقر"اعـــــــــرفرعميلـــــــــك"رلتحـــــــــدي رســـــــــجالتر

ةرإشـــــعاررتبلـــــغر ةرالـــــر90البنـــــك،ريجـــــبرعـــــلرالبنـــــكرربعـــــدرفـــــبم رقـــــدريوًمـــــارتقويمًيـــــارأوربعـــــدرتلـــــكرالفـــــبم  
نم

ــــــــارلجميــــــــعرأنــــــــواعرالمعــــــــامالت،ربمــــــــار
ً
ُيحــــــــددهارالمرـصـــــــفرالمركــــــــزي،رحظــــــــرربطاقــــــــاتراالئتمــــــــانرمؤقت

غمرمــــــــــنرذلــــــــــك،رُيســــــــــمحر .روعــــــــــلرالــــــــــرُّ رذلــــــــــكرعمليــــــــــاترالســــــــــحبرمــــــــــنرماكينــــــــــاترالرـصـــــــــافرا ىل   
فن



 
 

 
 

including ATM withdrawals. However, all other operations in the 
accounts of the Consumers are permitted through the branch. 
Bank shall not levy any charges on such temporary blockage of 
the Cardholders’ use of their cards. 

رمــــــــنرخــــــــاللرالفــــــــرع.رولــــــــنريفــــــــرضرالبنــــــــكر ن رحســــــــاباترالمســــــــتهل ي   
بجميــــــــعرالعمليــــــــاتراألخــــــــرىرفن

رالبطاقاترلبطاقاتهم.رأيررسومرعلرهذارالحظررالمؤق ر رالستخدامرحامل 

14. Lost Card Liability 14. المفقودة البطاقات عن المسؤولية 

If a Card is lost or stolen, or for any other reason liable to be 
misused or if the PIN is disclosed in breach of 
these Terms and Conditions, the Cardholder must immediately 
notify Card Services Centre at the Bank or call 600-56-56-56 and 
fax (00971) 
6-7066677 or Telex 
69733 ,confirming the same in writing to the Card Centre detailed 
above. 

ر  
رضة آخر سبب ألي بطاقة أي أصبح  إذا أو بطاقة، أي شقة أو فقدان حالة فن

ُ
 إلسا ة ع

ر التعريف رقم عن تمراإلفصاح إذا أو االستخدام وطرواألحكام،ريجب هذه بمارُيخالف الشخىص   الشر

ر56ر56 الرقم عل االتصال أو البنك لدى البطاقات خدمة إبال رمركز البطاقةرعلرالفور حامل عل

 الواقعةرالمعنية ،رلتأكيد69733،رأورتل لررقمر (00971)ر67066677  رقم والفاكل ر600ر56

ر.أعاله المذكور البطاقات مركز إىل خطيا

The Bank may after verification, temporarily suspend the Card 
Account and will not be liable for 
any inconvenience caused to the Cardholder on the account. 

 ؤقــ م بشــكل البطاقــة حســاب يعلــق أن كــاف، بشــكل التحقــق بعــد للبنــك، يجــوز

 لهـــذا البطاقـــة تلحـــقربحامـــل أورُمضـــايقاترقـــد إزعـــاج أي عـــن مســـؤوال يكـــون وال

ر.السبب

If a Card is lost/stolen or for any reason is liable to be misused, 
the Cardholder must file a report with 
the concerned law enforcement authority and send a copy of 
such report to the Bank. The Cardholder will 
be liable for charges incurred on the Card until the written notice 
detailing the loss or theft of the Card 
is received by the Bank. 
 

ر  
رضـة آخـر سـبب ألي البطاقـة أصـبح  إذا أو بطاقـة أي فقـدان/رشقـة حـال فن

ُ
 إلسـا ة ع

 الســلطةرالمعنيــةروإرســال إىل بــذلك بــال  تقــديم حامــلرالبطاقــة عــل يجــب االســتخدام،

 مســؤوالرعــنرالمصــاريفروالرســوم البطاقــة حامــل البنــك.ريكــون إىل الــبال  ذلــك مــن نسـخة

ري ســلمرالبنــك البطاقــة بخصــوص المتكبــدة ــا إشــعاًرا حــنم  تفاصــيل عــل يحتــوي خطيأ

ر.شقتها البطاقةرأو فقدان

If the advise of the loss/theft/apprehension of misuse is given 
verbally, it should be confirmed in writing to the Bank on the next 
working day. If confirmation is not received within the next 
working day the bank thereon shall not entertain any dispute. 
 

رحــال  
 البطاقـــة، اســتخدام إســا ة اك شــاف / شقــة/ قــدانف عــن شــفهيا اإلبــال  وفن

ر  
، العمــل يــوم البنــكرخــالل إىل خطيــا ذلــك تأكيــد ينــبعن  البنــك يســتلم لــم وإذا التــاىل 

ر التأكيد ، العمل يوم خالل الخط  رنزاع.ر بأي البنك يعتد ال التاىل 

After effective advise to the Bank in writing of the loss of the Card, 
the Cardholder's liability in case of adherence to the procedure 
provided for in this Clause, will be limited to nil only in respect of 
any transactions occurring on the Card after it has been reported 
lost. In the event that the Bank determines that the above 
mentioned procedures have not been complied with to its 
satisfaction then any financial liability arising in respect of the 
lost/stolen Card will rest with the Cardholder and may result in 
cancellation of the Card Account. 

ربعـــــــدرتوجيـــــــهراإلشـــــــعاررالخـــــــطربفقـــــــدانرالب  
رمســـــــؤوليةرحامـــــــلرالبطاقـــــــةرفن  

طاقـــــــةرإىلرالبنـــــــك،رتنـــــــتفن

رهـــــــذارالبنـــــــدرفقـــــــ رفيمـــــــاريتعلـــــــقربـــــــأيرمعـــــــامالتر  
امربـــــــاإلجرا اترالمنصـــــــوصرعليهـــــــارفن ن حالـــــــةرااللـــــــبم

امر ن تحـــــــد رمــــــــنرخــــــــاللرالبطاقــــــــةربعــــــــدراإلبــــــــال رعــــــــنرفقــــــــدانها.روإذارقــــــــرررالبنــــــــكرأنــــــــهرلــــــــمريــــــــتمرااللــــــــبم

ــــــاربطريقــــــةرتحــــــوزرعــــــلررضــــــاه،رتظــــــل
ً
عندئــــــذرمســــــؤوليةرحامــــــلرالبطاقــــــةرربــــــاإلجرا اترالمــــــذكورةرآنف

امــــــــاترماليــــــــةرناشــــــــئةربخصــــــــوصرالبطاقــــــــةرالمفقــــــــودةر/رالمـشـــــــوقةرقائمــــــــةرويمكـــــــــنرأنر ن عــــــــنرأيرالبم

ررتؤديرإىلرإلغا رحسابرالبطاقة.ر

The Cardholder shall provide the Bank with all information in the 
Cardholder's possession as to the circumstances of the loss, 
theft, misuse of the Card or disclosure of the PIN and take all 
steps as deemed necessary by the Bank to assist in the recovery 
of the missing Card. 

عــــــلرحامــــــلرالبطاقــــــةرموافــــــاةرالبنــــــكربكافـــــــةرالمعلومــــــاترالموجــــــودةربحــــــوزةرحامــــــلرالبطاقــــــةرفيمـــــــار

قـــــــةرأورإســـــــا ةراســــــــتخدامرالبطاقـــــــةرأوراإلفصـــــــاحرعــــــــنررقـــــــمرالتعريــــــــفريتعلـــــــقربظـــــــروفرفقــــــــدانرأورشر

ر  
هـــــــــارالبنـــــــــكررالزمـــــــــةرللمســـــــــاعدةرفن ريعتب   

ـــــــــ،روعليـــــــــهركـــــــــذلكراتخـــــــــاذركافـــــــــةرالخطـــــــــواترالـــــــــنم الشخىص 

ةرالبطاقةرالمفقودة.رر
َ
راستعاد

A Card, which has been reported lost or stolen and subsequently 
found, should not be used and the Cardholder shall be solely 
responsible for invalidating the Card under intimation to the Bank. 
The Cardholder is responsible for the security of the Card and 
shall take all steps for ensuring the same. 

ـمرالعثـور شقتهـا أو نهافقـدا عـن اإلبـال  تـم قـد يكـون بطاقـة أي اسـتخدام الريجـوز
ُ
عليهـار ث

روقــ   
 إلغــا رشيــانرالبطاقــة عــن المســؤولية وحــده البطاقــة حامــل ويتحمــل الحــق، فن

 كافـة اتخـاذ وعليـه البطاقـة أمـان عـن مسـؤوال البطاقـة حامـل ويكـونر.تبليـغرالبنـك بموجـب

 ةرلضمانرذلك.رالالزم الخطوات

15. Authorized Debt Collection Agency 15. الديون لتحصيل لةالُمخوَّر الوكالة 

The Cardholder agrees that in the event of default in the 
payment, the Bank shall have the right to appoint advocates and 
collection agents (inside the UAE or abroad) to follow up and 
collect any amounts due to the Bank from the Cardholder. The 
Cardholder irrevocably and unconditionally authorizes the Bank 
to provide such collection agents and advocates with any 
necessary information or documents relating to Cardholder’s 
Credit Card, Card Account or any accounts held with the Bank. 
These advocates and collection agents appointed by the Bank 
shall have the right to take any appropriate action on behalf of 

رحالـــــــةرالتخلـــــــفرعـــــــنرالســـــــداد،ريحـــــــقر  
ريوافـــــــقرحامـــــــلرالبطاقـــــــةرعـــــــلرأنـــــــهرفن ن رمحـــــــامي  ن للبنـــــــكرتعيـــــــي 

ووكــــــــال رتحصــــــــيلر)داخــــــــلردولــــــــةراإلمــــــــاراترالعربيــــــــةرالمتحــــــــدةرأورخارجهــــــــا(رلمتابعــــــــةروتحصــــــــيلرأير

ر  
ضرحامـــــــــلرالبطاقــــــــةرالبنـــــــــكربشــــــــكلرنهـــــــــان  مبــــــــالغرمســــــــتحقةرللبنـــــــــكرمــــــــنرحامـــــــــلرالبطاقــــــــة.روُيفــــــــوَّ

رهـــــــــــؤال ربــــــــــأيرمعلومــــــــــاترأورمســـــــــــ نداتر ن ـــــــــوطربموافــــــــــاةروكـــــــــــال رالتحصــــــــــيلروالمحــــــــــامي  ـ رمشر وغــــــــــب 

وريــــــــةرتتعلــــــــق ببطاقــــــــةرائتمــــــــانرحامــــــــلرالبطاقــــــــةرأورحســــــــابرالبطاقــــــــةرأورأيرحســــــــاباتريحــــــــتفظررضن

رمــــــنرقبــــــلرالبنــــــكراتخـــــــاذر ن رووكـــــــال رالتحصــــــيلرالمعينــــــي  ن بهــــــارلــــــدىرالبنــــــك.رويحــــــقرلهــــــؤال رالمحــــــامي 

رتشـــــــــملراالتصـــــــــالربحامـــــــــلر  
رعـــــــــنرالبنـــــــــكرلغـــــــــرضرتنفيـــــــــذرمهمـــــــــتهمرالـــــــــنم

ً
أيرإجـــــــــرا رمناســـــــــبرنيابـــــــــة

 البطاقة.ر



 
 

 
 

the Bank for the purpose of carrying out their mission which 
includes contacting the Cardholder.  

The Bank shall inform the Cardholder, if it has appointed a Third 
Party to engage with the Cardholder in relation to collection of 
Arrears and shall disclose who the Third Party is, the amount that 
they are to collect and explain the authority granted to the Third 
Party to act on behalf of the Bank including the receiving of 
payments 

In case the Bank appoints Advocate or collection agents, the 
Cardholder agrees that the Bank may debit expenses incurred 
by the Bank in this regard to him 

رعلرالبنكرإبال رحاملرالب ن ارللتعاملرمعرحاملرالبطاقةرفيمارويتعي 
ً
ارثالث
ً
رطرف ن طاقةرإذاركانرقدرعي 

رعليهر ن يتعلقربتحصـــيلرالمتأخرات،روعليهرأنريكشـــفرعنرهويةرالطرفرالثال ،روالمبلغرالذيريتعي 

رذلكراســــــــتالمر  
حرالســــــــلطةرالممنوحةرللطرفرالثال رللترـصـــــــفرنيابةرعنرالبنكربمارفن تحصــــــــيلهروشر

رالمدفوعات.ر

رحــالــةرقيــامرالبنــ  
رمحــاٍمرأوروكال رتحصـــــــــــــــيــل،ريوافقرحــامــلرالبطــاقــةرعلرأنــهريجوزرللبنــكرفن ن كربتعيي 

رهذارالصدد.ر  
ريتكبدهارالبنكرفن  

رخصمرالنفقاترالنم

16.  Hot Card/Warning Bulletin 16. ة ة / المشوقة البطاقات نشر  التحذيرية النشر

The Bank shall retain absolute right and discretion to give 
instructions to or make references of the Card in the Hot 
Card/Warning Bulletin notifying merchants to seize the Card, 
without assigning any reason whatsoever. 

رلتقديره بحقه البنك يحتفظ
ً
ر المطلق وفقا  

 إليها اإلشارة البطاقةرأو تربخصوصتعليما توجيه فن

ر  
ة فن ة / وقةالمشر البطاقات نشر  ذكر دون البطاقة بمصادرة خطاررالتجارإلر الخاصة التحذيرية النشر

ا أسباب أي ر.كان  لذلك رأيأ

17. Additional Cards 17. اإلضافية البطاقات 

With respect to more than one Card being issued on an Account, 
the holder of an Additional Card on the 
Account and the Account Holder, authorising the issuance of 
such Additional Card/s, the Cardholder and the Additional 
Cardholder shall be jointly and severally liable for all charges 
incurred by the use of the Card/s. 
 

ر  
ر إصدار حالة فن  الحساب عل اإلضافية لبطاقةا حامل يكون حساب، أي عل واحدة بطاقة من أكب 

رالبطاقات بإصدار الذيرُيرصح وصاحبرالحساب  وحامل البطاقة وحامل اإلضافية، البطاقة/

نر اإلضافية البطاقة  استخدام خالل من المتكبدة الرسوم كافة والتضامنرعن بالتكافل مسؤولي 

 .البطاقات البطاقة/ر

ر

18. Expenses of Enforcement 18. التنفيذ نفقات 

The Account Holder and each Cardholder shall jointly and 
severally hold the Bank indemnified against any and all expenses 
incurred by the Bank in enforcing or attempting to enforce the 
Terms and Conditions including all legal fees and disbursements 
on a full indemnity basis. 

ر وكل الحساب صاحب يحرص  عن البنك والتضامن،رعلرتعويض بالتكافل البطاقات، منرحامل 

وطرواألحكام تنفيذ محاولة أو لتنفيذ البنك المتكبدةربواسطة النفقات وكافة من أي ر بما الشر  
 فن

ر.الكامل التعويض علرأساس القانونية والمصاريف األتعاب كافة ذلك

19. Notes 19. التبليغإشعاراتر 

a) Each of the Applicants/Cardholders hereby irrevocably 
appoint the Account Holder as their agent for the purpose 
of service by the Bank on: 

نرر-أ ر من كل يعي  ر أو الطلبات مقدم  ر بشكل البطاقات حامل   
ر نهان   صاحبرالحساب لاللغا  قابل غب 

ربخصوص ر البنك من الموجهة اإلشعارات ألغراض کوکيل

(i) The Statement including the service of demand for 
payment thereby constituted and of any notice in the 
Statement for which provision is made in the Terms and 
Conditions.  

(رکشف
ً
ر بما الحساب )أوًل  

ر يهعل المنصوص الدفع طلبب التبليغ ذلك فن  
 وأي الحساب كشف فن

ر إشعار  
ر عليه منصوص يكون كشفرالحساب فن  

وطرواألحكام فن ر.الشر

(ii) Any other demand, communication or notice made or 
given by the Bank pursuant to any provision of the Terms 
and Conditions. 

 طبقا البنك بواسطة مرسلة أو موجهة أو ُمقدمة أخرى إشعارات أو مراسالت أو مطالبة )ثانًيا(رأي

وطرواألحكام.ر لما رالشر  
رفن
َ
 ورد

(iii)   Legal process in the event of any action in respect of the 
Terms and Conditions. 

ا(راإلجرا ات
ً
ر القانونية )ثالث  

وطرواألحكام.ر دعوى أي حالة فن  بخصوصرالشر

Any of the aforesaid documents may be served by sending the 
same by any of the following means:  

(a) by ordinary post/personal courier to the last address of 
the Account Holder known to the Bank and such 
document shall be deemed to have been served three 
days after the date of posting. 

(b) by Email to the Account Holder’s Registered Email 
Address with the Bank. 

(c) By SMS to the Mobile Number of Account Holder 
registered with the Bank.  

Any communication by Email or SMS shall be deemed to have 
been served after 24 hours from the time it was sent.  

ة المس ندات من أي توجيهريجوزر
َ
ر باحدىرالوسائلرالتالية ررإرسالهار طريق عن الذكر سالف

يد -أر يد / العادي بالب  ر الب  كات /ر الشخىص  يد شر معروفرلدىر عنوان أخر اىل توصيلرالب 

ر الحساب، لصاحب البنكر هذهرالمس نداترقدرتمرالتبليغربشأنهاربعدرثالثةر وتعتب 

ر تاريــــخرإرسالها من (رأيام3)  .يدبالب 

رالمسجلرلصاحبرالحسابرلدىرر -ب  
ونن يدراإلل بم رإىلرعنوانرالب   

ونن يدراإلل بم رالب  عب 

 البنك.ر

ةرإىلررقمرالهاتفرالمحمولرالمسجلرلصاحبرالحسابرلدىرر -ت ررسالةرنصيةرقصب  عب 

 البنك.ر

ةرقدرتمرتقديمهربعدر رأورالرسائلرالنصيةرالقصب   
ونن يدراإلل بم رالب  ر24سيتمراعتباررأيراتصالرعب 

رمنروق رإرساله.رساعةر



 
 

 
 

ر

20. Assigning Debt 20. الديون عن التنازل 

The Cardholder expressly recognises and accepts that the Bank 
shall have the right to assign and transfer its rights in respect of 
any or all outstandings and dues of a Cardholder to any third 
party of the Bank's choice and the Cardholder hereby agrees to 
accept such third party as its creditor and agrees to pay over 
such outstanding and dues to such third party. Any cost incurred 
by the Bank pursuant to the assignment and transfer of its right 
to any third party will be debited to the Account of the Cardholder.  
 
In the event of sale or transfer by the Bank of a Cardholder’s all 
outstandings and dues to a Third Party, the Bank shall inform the 
Cardholder in Writing, 60 calendar days in advance of the sale or 
transfer and notify the name of the Third Party unless otherwise 
instructed by the Central Bank. 

 بخصـوص حقوقـه وتحويـل عـن لتنـازلارللبنـك يحـق أنـه ضاحـة البطاقـة حامـل ويقبـل يقـر

صــدة المبـالغ وكافـة مـن أي  مـن ثالـ  طـرف أي إىل البطاقـة والمسـتحقةربذمـةرحامـل المبم

 لديـه كـدائن الثالـ  الطـرف ذلـك قبـول عـل البطاقـة بموجبـهرحامـل ويوافـق لبنـك،ا اختيـار

صــدة المبــالغ تلــك دفــع عــل ويوافــق  ويــتم الثالــ .ر الطــرف ذلــك إىل والمســتحقة المبم

 أي إىل الحقـوق وتحويـل عـن التنـازل بموجـب البنـك بواسـطة متكبـدة تكـاليف أي خصـم

ر.البطاقة حامل حساب من ثال  طرف

رحالرب  
صدةروالمستحقةرمنرحاملرالبطاقةرإىلرطرفروفن يعرأورتحويلرالبنكرلجميعرالمبالغرالمبم

رعلرالبنكرإبال رحاملرالبطاقةرخطيا،رقبلرالبيعرأورالتحويلربمدةر ن يوًمارتقويميا،رر60ثال ،ريتعي 

مرالطرفرالثال رمارلمرتصدررتعليماتربخالفرذلكرمنرِقبلرالمرصفرالمركزي.رر روإخطارهرباس 

21. Breach and Termination 21. واإلنها  المخالفة 

Breach:  :المخالفة 

a) In the event of any breach of the Terms and Conditions 
by the Account Holder or any Cardholder not withstanding 
any other provision of the Terms and Conditions, the 
Cardholder will remain liable for any loss directly or 
indirectly resulting to the bank from such breach, 
 

b) The Account Holder/Cardholder shall be liable to pay to 
the bank upon demand all amounts outstanding from the 
Cardholder to the Bank, whether due and payable to the 
Bank at the date of such demand or not. 
 

c)  The Bank may refuse to execute any requests, 
instructions or services requested by the Cardholder if the 
Cardholder fails to comply with the necessary procedures; 
or if the information or data are incorrect or are in violation 
of the laws, rules, and regulations applicable in the United 
Arab Emirates. 

ـــوطرواألحكــــام، تــــنصرعليــــه آخــــر حكــــم عــــلرالــــرغمرمــــنرأير-أ ـ ر الشر  
 حالــــة وفن

ــوط مخالفـــة ألي للبطاقـــة حامـــل أي أو الحســـاب صـــاحب ارتكـــاب ـ  للشر

 أيرخســـــــارةرتلحـــــــقربصـــــــفة عـــــــن حامـــــــلرالبطاقـــــــةرمســـــــؤوال واألحكـــــــام،ريظـــــــل

ة ر أو مباشر ةربالبنك غب  رالمخالفة، تلك عن مباشر

 

ر

 المبالغ جميع دفع مسؤولية الطلب عند البطاقة حامل / الحساب صاحب يتحملر-ب

صدة ر المبم  
 للدفع وواجبة مستحقة تكن لم أم كان  سوا  البنك إىل البطاقة حامل ذمة فن

ر.الطلب ذلك بتاريــــخ البنك إىل

ــــــــضرتنفيــــــــذرأيرطلبــــــــاترأورتعليمــــــــاترر-ج
 
أورخــــــــدماترمطلوبــــــــةرمــــــــنرجانــــــــبريجــــــــوزرللبنــــــــكررف

رحـــــــالرلـــــــمر  
تثـــــــلرحامـــــــلرالبطاقـــــــةرلإلجـــــــرا اترالالزمـــــــة،رأورفن رحـــــــالرلـــــــمريم   

حامـــــــلرالبطاقـــــــةرفن

مــــــــولر رواللــــــــوائحرالمع  ن تكــــــــنرالمعلومــــــــاترأورالبيانــــــــاترصــــــــحيحةرأوركانــــــــ رمخالفــــــــةرللقــــــــواني 

ةراإلماراترالعربيةرالُمتحدة.ر
َ
ردول  
ربهارفن

Termination: اإلنهاء: 

I. The Account Holder may terminate the Card Account 
at any time by giving written notice to the Bank. 
 

II. Such notice will not take effect until the Card has been 
defaced (magnetic stripe and the Card number 
including the hologram), under intimation to the Bank 
and subject to clause 4 of the Terms and Conditions  
 

III. Save as aforesaid neither the Card Account nor any 
Card maybe terminated by the Cardholder. 

 

The Bank may cancel any Additional Card upon request from the 
Account Holder in writing and in such event the Account Holder 
will be liable for all amounts debited to the Card Account and /or 
damages or related costs incurred by the bank in respect 
thereof.  

The Bank may at any time and with or without notice as the 
circumstances may require, in the Banks absolute discretion, 

(ريجـوز
ً
ر الحسـاب لصـاحب )أوًل  

ر إشـعار بموجـب البطاقـة حسـاب إنهـا  وقـ  أي فن ر خـط 

ر.رللبنك

ر اإلشــعار ذلــك يـشـي )ثانًيــا(رال ــيحة البطاقــة إتــالف يــتم حــنم  ورقــم المغناطيســية )الشر

ر بمــا البطاقــة  
 البنــك إىل إشــعار الصــورةرثالثيــةراألبعــادر"هولــوغرام"(روتوجيــه ذلــك فن

وطرواألحكام [رمن4البندر] مراعاة مع رر.الشر

ا(رباس ثنا 
ً
 البطاقة إنها رصالحيةرحساب البطاقة لحامل يجوز ال أعاله، عليه منصوص هو ما )ثالث

ر.بطاقة أي أو

ر طلب الماست عند إضافية بطاقة أي إلغا  للبنك ويجوز ر الحساب صاحب من بذلك خط   
 وفن

 أو/و البطاقة حساب من المخصومة المبالغ كافة عن مسؤوال الحساب صاحب يكون الحالة هذه

دد.ر البنك بواسطة المتكبدة الصلة ذات التكاليف أو التعويضات رهذارالصَّ  
رفن

ر

ر للبنك جوز  
 البنك تقدير بحس الظروف، أوربدونه،روحسبمارتقتضيه إشعار بموجب ق ،ور أي فن

وطرواألحكام.ر5بطاقة،رمعرمراعاةرالبندر] أي أو البطاقة حساب إنها  المطلق، ر[رمنرالشر



 
 

 
 

terminate the Card Account or any Card and subject to Clause 5 
of the Terms and Conditions. 

On termination of the Card Account and notwithstanding any 
prior agreement or arrangement between the Bank and the 
Cardholder to the contrary, the total of all Charges then 
outstanding, whether or not already reflected in the statement 
balance of the Statement, the amount of any Voluntary Charge 
incurred after termination (with effect from the date of relevant 
Transaction Instruction) shall become forthwith due and payable 
by the Cardholder as though they had been so reflected in the 
Statement and Involuntary Charges will accrue thereon as 
applicable from time to time as the Bank may notify in the 
Statement 

نر مســبقة ترتيبــات أو اتفــاق أي مــن وعــلرالــرغم البطاقــة، حســاب إنهــا  عنــد  البنــك بــي 

ر يصــبح ذلــك، خــالف عــل تــنص البطاقــة وحامــل صــدة الرســوم كافــة إجمــاىل  ررالمبم غــب 

ر ظـاهرة تكـن لـم أم كانـ  سـوا  عندئـذ، الُمسـددة  
أيرمــنرمبلـغرور الحسـاب كشـف رصـيد فن

 الصـلة( ذات المعاملـة تعليمـات تـاريــــخ مـن )اعتبـارا اإلنهـا  بعـد المتكبـدة الطوعيـة الرسـوم

ر مــذكورة كانــ  لــو كمــا البطاقــة فــورارمــنرِقبــلرحامــل دفعوواجبــةرالــ مســتحقة  
 كشــف فن

ــارلمــا إىلراخــر وقــ  مــن المنطبقــة اإلجباريــة الرســوم وتســتحق الحســاب،
ً
هــورمــذكورر وفق

ر البنك منرِقبل  
ر.الحساب كشف فن

Cross Default: الُمتقابل اإلخالل: 

The Cardholder expressly accepts that if the Cardholder fails to 
pay any monies when due or which may be declared due prior to 
the date when they would otherwise have become due or 
commits any other default under any agreement (including the 
Terms and Conditions) with the Bank under which the Cardholder 
is enjoying any financial/credit/other facility, then in such event 
the Bank shall without prejudice to any of its specific rights under 
each agreement be entitled to exercise all or any of its rights as 
set out in the Terms and Conditions at the sole discretion of the 
Bank. 
 

ر ضاحــة البطاقــة حامــل يقبــل  
رموعــد أي البطاقــة حــالرلــمريــدفعرحامــل أنــهرفن  

 أمــوالرفن

ررأور اســــتحقاقها  
قـــــدريـــــتمراإلعــــالنرعـــــنراســـــتحقاقهارقبـــــلرالتـــــاريــــخرالـــــذيركـــــانرمـــــنرالممكـــــنرأنرالـــــنم

 أيراتفاقيـةر)بمــا بموجــب إخــاللرآخــر أي ارتكـب إذاأور بخــالفرذلــك، تصـبحرمســتحقةرفيــه

ر  
ـوطرواألح ذلـك فن  تسـهيالت بـأي البطاقـة حامـل بموجبـه والـذيريتمتـع البنـك كـام(رمـعالشر

 حقوقــه مــن بــأي اإلخـالل دون عندئــذ للبنـك يحــق أورتســهيالترأخــرى، ائتمانيــة / ماليـة

ر المــذكورة حقوقــه وأيرمــن كافــة ممارســة اتفاقيــة كــل بموجــب المحــددة  
ــوطر فن الشر

 البنكرالمطلق.ر تقدير حسب واألحكام

22. Amendments 22. التعديالت 

The bank may also come out with product variants like Balance 
Transfer, payment of utility bills etc from time to time. Any such 
variants will be run on certain set terms and conditions and the 
same will be made available at the time of the applicant or the 
card holder opting for such facilities or services and which will 
apply till the ceasure of the facility and which may be amended 
from time to time. These Terms and Conditions may be amended 
from time to time by 60 days prior notice from the Bank to the 
Account Holder. 

The Bank may amend the Terms and Conditions including fees 
by giving 60 calendar days notice for the following reasons: 

a) If the modification is required by the consumer 
protection regulations or standards issued by the Central 
Bank of the United Arab Emirates, or 

b) If the amendment is required by applicable laws and 
regulations. 

Any such amendment shall be deemed to be effective and 
binding on the Applicant/Cardholder in accordance with the 
notice issued in terms of clause 19 herein. 

 Any amendments shall be deemed to have been accepted by 
the Cardholder if the Cardholder continues to keep or use the 
Card. In the event the Cardholder is not agreeable to such 
amendments, the card may be cancelled in accordance with 
clause 4 herein above. 

ةر منتجــات إصــدار أيضــا للبنــك يجــوز ر ودفــع األرصــدة تحويــل مثــلمتغــب  المرافــقر فــواتب 

هـارمـن ةرطبقــا المنتجـات تلـك تشـغيل ويـتم آخـر، إىل وقـ  وغب   معينــة لمجموعــة المتغـب 

ـوطرواألحكـام.ريـتم مـن ر المنتجـات تلـك إتاحـة الشر  
 مقـدم فيـه يختـار الـذي الوقـ  ذلـك فن

ر الخـدمات أو ال سـهيالت تلــك لعـ الحصـول البطاقــة حامـل أو الطلـب  
ر تنطبـق الــنم  حـنم

ر.رآخرر إىل وق  من تعديلها ويجوز ال سهيالت توقف

ــوطرواألحكــام هــذه تعــديل وِضــمنرهــذاراإلطــار،ريجــوز  بموجــب آخــر إىل وقــ  مــن الشر

 الحساب.ر صاحب إىل البنك من يومر60إشعاررمسبقرلمدةر

رذلكرالر  
وطرواألحكامربمارفن يوًمارر60رسومرمنرخاللرتقديمرإشعاررقبلريجوزرللبنكرتعديلرالشر

 تقويمًياروذلكرلالسبابرالتالية ر

 

رالصادرةرعنر (أر إذاركانرالتعديلرمطلوبربموجبرالئحةرحمايةرالمستهلكرأورالمعايب 

 مرصفراإلماراترالعربيةرالمتحدةرالمركز،رأو

رواالنظمةرالمعمول.ر ن رب(ررإذاركانرالتعديلرمطلوبربموجبرالقواني 

ر

ر  البطاقــة الطلــب/رحامــل لمقــدم وملزمــة المفعــول ســارية هــذهرالتعــديالت مــن أي يعتــب 

 .االتفاقيــــــــة هــــــــذه [رمــــــــن19بموجــــــــبرالبنــــــــدر] الصــــــــادر لإلشــــــــعار طبقــــــــا

ر ر البطاقــة حامــل اســتمر إذا البطاقــة حامــل بواســطة مقبولــة تعــديالت أي وتعتــب   
 فن

ر االحتفــاظ  
 تلــك عــل البطاقــة حامــل موافقــة عــدم حـــال بالبطاقــةرأوراســتخدامها.روفن

ر ورد لما طبقا البطاقة إلغا  يجوز التعديالت،  
 أعاله.ر [رالمذكور4البندر] فن

23. Jurisdiction for Disputes and Settlements and Governing 
Law 

ر صالحيةراالختصاص .23  
اعات لحل القضان  ن  المعمولربه والقانون وال سويات البن

The Terms and Conditions shall be governed principally by and 
construed in accordance with the laws of UAE and jurisdiction of 
Dubai Courts, in addition to the Laws where the Credit Card was 
issued. The parties irrevocably agree that the judicial courts in 
the country where the Credit Card is issued only will have 
exclusive jurisdiction to settle any disputes which may arise out 

ــوط تخضــعررهــذه نر طبقــا وتفشــ واألحكــام الشر  المتحــدة العربيــة اإلمــارات دولــة لقــواني 

رالحرـصـي وتخضــع  
، لمحــاتم لالختصــاصرالقضــان  نر إىل باإلضــافة دن   أينمــار المطبقــة القــواني 

 محــاتم أن عــل فيهــا رجعــة ال نهائيــة بصــفة الطرفــان االئتمــان.رويوافــق بطاقــة تصــدر

ر المختصـة القـانون  
 السـلطة يكـونرلهـا سـوف فيـه االئتمـان بطاقـة إصـدار تـم الـذي البلـد فن

ــية ــوطرواألحكــام، يتعلـق فيمــا أو عــن تنشــأ قـد نزاعــات أي ل ســوية القضـائيةرالحرص   بالشر



 
 

 
 

of or in connection with the Terms and Conditions and that 
accordingly any suit, action or proceedings arising out of or in 
connection with the Terms and Conditions may be brought before 
the relevant courts with competent jurisdiction. 

ر ة دعــوى أو أيرقضــية رفــع يمكــن وبالتـاىل  َ  مــافي أو عــن ناشـئة قانونيــة إجــرا ات أورمبـاشر

ــوط يتعلــق رتتمتــع ذات المحــاتم أمــام واألحكــام بالشر  
 االختصــاصصــالحيةرب الصــلةروالــنم

ر  
ر.القضان 

24. Applicant Right to a “Cooling-off Period” 24. "ة المراجعة   "فتر
 
 حق ُمقدم الطلب ف

The Applicant is eligible for a Cooling-off period of 5 complete 
business days from the date of signing the  

Credit Card Application Form. By the 6th business day, the 
Applicant must inform the Bank whether he/she will avail the 
Credit Card facility or reject or negotiate an amendment to the 
Terms and Conditions otherwise the signed Credit Card 
Application form and Terms and Conditions shall be in force. If 
the Applicant decides not to proceed with the Credit Card facility 
within the Cooling-off Period, the Bank will charge processing fee 
as per para 27 of this Agreement. The Applicant has option to 
waive the Cooling-off Period by signing a written waiver 
containing a consent to avail the Credit Card facility immediately. 

ةرمراجعــــــــةرمــــــــدتهار أيــــــــامرعمــــــــلركاملــــــــةرمــــــــنرتــــــــاريــــخرر5يســــــــتحقرمقــــــــدمرالطلــــــــبرالحصــــــــولرعــــــــلرفــــــــبم

رتوقيعرنموذجرطلبر

مـــــــلرالســـــــادس،ريجـــــــبرعـــــــلرمقـــــــدمرالطلـــــــبرإبـــــــال رالبنـــــــكربمـــــــاربطاقـــــــةراالئتمـــــــان.روبحلـــــــولريـــــــومرالع

بشــــــــــأنررهرأورأنــــــــــهرســــــــــوفريتفــــــــــاوضإذاركــــــــــانرسيســــــــــتفيدرمــــــــــنرتســــــــــهيلربطاقــــــــــةراالئتمــــــــــانرأوريرفضــــــــــ

ـــــــــــوطراألحكــــــــــــامر ـ رفــــــــــــإنرنمــــــــــــوذجرطلــــــــــــبربطاقــــــــــــةراالئتمــــــــــــانروالشر
َّ
ـــــــــــوطرواألحكــــــــــــام،روإًل ـ تعــــــــــــديلرالشر

ًمار
ُ
ـــــــد
ُ
ـــــــرق  
ريمىصن
َّ
َررمقـــــــدمرالطلــــــبرأًل رتســـــــهيلربطاقـــــــةراالئتمـــــــانرالموقعــــــةرستصـــــــبحرنافـــــــذة.روإذارقـــــــرَّ  

فن

ــــــــارللفقـــــــــرةر]
ً
ةرالمراجعـــــــــة،ريفـــــــــرضرالبنــــــــكرحي نـــــــــذررســـــــــومرمعالجـــــــــةروفق [رمـــــــــنرهـــــــــذهر27خــــــــاللرفـــــــــبم

ةرالمراجعــــــةربــــــالتوقيعرعــــــلرتنـــــــازلر رُمقــــــدمرالطلــــــبرلديـــــــهرخيــــــاررللتنــــــازلرعــــــنرفـــــــبم
َّ
االتفاقيــــــة.ركمــــــارأن

ريتضمنرالموافقةرعلراالستفادةرمنرتسهيلربطاقةراالئتمانرعلرالفور.ر رخط 

25.The Bank may change any of the terms in accordance with  
law by giving 60 days notice.  Change shall be effective from date 
mentioned in such notice. Continuing to access or use the card 
by Cardholder will be deemed as acceptance of the changes 
notified. 

رللقانونرعنرطريقرتقديمرإشعاررلمدةري .25
ً
وطروفقا رأيرمنرالشر .ريجبرر60جوزرللبنكرتغيب 

ً
يوما

راستمراررحاملر رهذاراإلشعار.ريعتب   
رساريرالمفعولرمنرالتاريــــخرالمذكوررفن أنريكونرالتغيب 

رالوصولرإىلرالبطاقةرالبطاقةر  
رتمراإلخطارربها.رفن  

اترالنم رأوراستخدامهاربمثابةرقبولرللتغيب 

26. Interest, Fees and Service Charges 26. الفوائد والرسوم ومصاريف الخدمات 

The Bank will charge the Interest, Fees and Service Charges on 
the Card Account as per Bank’s Schedule of Fees. For more 
details please visit the Bank’s website (www.nbq.ae). The Bank 
may change the fees by notifying cardholder 60 days in advance.  

 

The Cardholder hereby agrees to pay any applicable Value 
Added Tax (VAT) and other taxes if any as may be made 
applicable from time to time.  

ارلجدولررسومرالبنك.رريفرضرالبنكرالفوائدر
ً
والرسومرومصاريفرالخدماترعلرحسابرالبطاقةرطبق

رزيارةرالموقعرالخاصرللبنكررر)ر ر(.ررwww.nbq.aeلمزيدرمنرالتفاصيلريرج 

رالرسومرعنرطريقرإخطاررحاملرالبطاقةرقبلرر .يوافقرحاملرالبطاقةرعلرر60يجوزرللبنكرتغيب 
ً
يوما

يبةرقيمةرمضافةر ائبرأخرى،إنروجدت،رعلرالنحورالذيريكونر(رVAT)مطبقةردفعرأيرضن وأيروضن

رمطبقرمنروق ر خر.ر

27. Warnings 27. اإلنذارات واإلخطارات 

a) In case of payment of a Credit Card Instant Loan / Easy 
Payment Plan in full or partial prior to the due date the 
Cardholder has to pay Early Settlement Fees to the Bank as 
mentioned in this Terms and Conditions.  

b) If repayments are not made on due dates, the account will go 
into arrears which may affect  

 
Cardholder’s credit rating and limit Cardholder’s ability to access 

to financing in the future. 
c) Refinancing Cardholder’s liabilities/financiang may take longer 

to pay off than Cardholder’s previous liabilities/financing and 
may result in paying more in interest. 

 
d) If the Cardholder’s income levels deteriorate or if the 

Cardholder declare a liability after the Credit Card facility has 
been approved, causing Cardholder’s debt burden to be 
higher than Cardholder’s affordability or regulatory threshold, 
the Bank will not be under any obligations to restructure the 
facility or any other relief pertaining to its facilities. The 
Cardholder will continue to remain liable towards repayment 
obligation as per the Credit Card Application Form and Terms 
and Conditions.  

 
 

رحالةرسدادرالقرضرالفوريربضمانربطاقةراالئتمان/رخطةرالدفعرالميش،ركلًيارأورجزئًيار -أر  
فن

رعلرحاملرالبطاقةردفعررسومرالسدادرالمبكررإىلرالبنكر ن قبلرتاريــــخراالستحقاق،ريتعي 

وطرواألحكام.ر رهذهراالشر  
 حسبمارهورمذكوررفن

ر

رتواريــــخراالستحقاق،ريندرجرالحسابرضمنرمتأخراترالدفعرممارقدررإذارلم -ب  
يتمرالسدادرفن

ر  
ريؤثررعلرتصنيفراالئتمانن

 

 

.رر 
ً
 لحاملرالبطاقةرويحدرمنرقدرتهرعلرالحصولرعلرالتمويلرُمستقبًل

 

اماتر-ج ن ارأطولرلسدادهارمنرااللبم
ً
اماترحاملرالبطاقة/رالتمويلروقت ن رقدرتستغرقرإعادةرتمويلرالبم

تبرعليهاردفعرالمزيدرمنرالفوائد.رالس رابقة/رالتمويلرالسابقرلحاملرالبطاقة،روقدريبم

اماترماربعدرر-د ن رحالرتدهُوررمستوياتردخلرحاملرالبطاقةرأورإذارأعلنرحاملرالبطاقةرعنرالبم  
فن

رإىلرزيادةرعب رالديونرعلرحاملرالبطاقةربحي ر  
اعتمادرتسهيلربطاقةراالئتمان،رمماريفىصن

امرتتجاوزرقدرتهرع ن ه،رفلنريكونرالبنكرملزًماربأيرالبم رلدي  لرتحملرالتكاليفرأورالحدرالتنظيّم 

رالمتعلقةر راألخرى رالتعويضات رأو ر رالرصن ررفع رسبل رمن رأي رأو رال سهيالت رهيكلة إلعادة

امرالسدادربُموِجب ن ربالبم
ً
نموذجرطلبر بال سهيالترالمعنية.رهذا،رويظلرحاملرالبطاقةرمسؤوًل

وطر ررواألحكام.ربطاقةراالئتمانروالشر

ر

http://www.nbq.ae/


 
 

 
 

e) If the Cardholder fails to make any payment payable under the 
Credit Card Application Form  or otherwise breach any of its 
terms and conditions, this will be considered as an event of 
default which allow the Bank to: 

 
i) Charge penal interest / apply late payment fee as stipulated in 

the Credit Card Application Form and/or in any of its terms and 
conditions 

 
ii) Cancel the Credit Card facility and demand full repayment 

immediately 
 
 
iii) Report the default to the Credit Bureau, Risk Bureau and 

Credit Rating Agencies which may affect Cardholder’s credit 
score/rating 

 
iv) Initiate Legal Proceedings against Cardholder and guarantor, 

if any. 
v) Repossess the assets of Cardholder and liquidate/sell the 

same through Courts to settle the outstanding amount. 
 

f) The Cardholder shall be responsible for: 
 
i) Keeping all banking correspondence secure for future 

reference 
 
ii) Verifying the accuracy of any account/ transaction statements   

sent to the Cardholder 
iii) Advising the Bank the Cardholder’s contact information and 

identification as and when changes occur or to confirm these 
to the Bank as and when requested. Requests for subsequent 
confirmation of information from Bank must be executed in a 
secure manner 

 

g) If Cardholder makes only the minimum repayment for each 
period, he/she will pay more in interest, and it will take 
Cardholder longer to pay off his/her outstanding balance 

 
h)  Cardholder should keep total outstanding balance on his/her 

credit card (including all fees and interest charged) within the 
credit limit assigned for his/her credit card. Transactions 
resulting in the limit being exceeded may be rejected and may 
incur fees. 

 
 
i) Where Cardholder has failed to respond to the Bank’s written 

notices requesting the Cardholder to provide required 
identification details to update the Bank’s records, the Bank 
shall after a notice period of 90 calendar days or after such 
period as may be prescribed by the Central Bank, temporarily 
block the Card for all types of transaction, including ATM 
withdrawals. However, all other operations in the accounts of 
the Cardholder are permitted through the Branch. Bank shall 
not levy any charges on such temporary blockage of the 
Cardholder’s use of their cards. 

 

رنموذجرطلبربطاقةراالئتمانإذارلمرُيسددرحاملرالبطاقةرأيرمدفوعاترواجبةرالدفعربموجبرر-هـ

رذلكربمثاَبةرحالةر رتنصرعليهاربطريقةرأخرى،ريعتب   
وطرواألحكامرالنم أورإذارخالفرأًيارمنرالشر

ر إخاللرمماريسمحرللبنكربـــ ر

ر

(رفـــــــــــرضرفائـــــــــــدةرجزائيـــــــــــةر
ً
رعـــــــــــنرالســـــــــــدادرعـــــــــــلرالنحـــــــــــورأوررتطبيـــــــــــقررســـــــــــومرا/رورر)أوًل لتـــــــــــأخب 

ــــــــــوطر ـ رأيرمـــــــــــنرالشر  
رنمـــــــــــوذجرطلـــــــــــبربطاقـــــــــــةراالئتمـــــــــــانرو/أورفن  

المنصـــــــــــوصرعليـــــــــــهرفن

رواألحكامرالُمدرَجةرفيها.ر

ر

ر ر)ثانًيا(رإلغا رتسهيلربطاقةراالئتمانروطلبرالسدادرالكاملرعلرالفو 

ر

ا(راإلبال رعنرحـــــالـــــةراإلخاللرهـــــذهرإىلرمكتـــــبرالمعلومـــــاتراالئتمـــــانيـــــةرومكتـــــبرإ
ً
دارةر)ثـــــالثـــــ

رعلردرجـــةر ،راالمررالـــذيرمنرشــــــــــــــــــأنـــهرالتـــأثب   
المخـــاطررووكـــاالترالتصـــــــــــــــنيفراالئتمـــانن

رلحاملرالبطاقة  
رالتصنيفراالئتمانن

ر

رُوجد
 
امن رإن

َّ
ةراإلجرا اترالقانونيةرضدرحاملرالبطاقةروالض َ ر)رابًعا(رُمباشر

 سويةر)خامًسا(راستعادةرحيازةرأصولرحاملرالبطاقةروتصفيتها/ربيعهاربواسطةرالمحاتمرل

د
َّ
رالُمسد رالمبلغرالمستحقرغب 

رعن رر-و
ً
ريكونرحاملرالبطاقةرمسؤوًل

ر
ً
(رالحفاظرعلرجميعرالمراسالترالبنكيةرآمنةرللرجوعرإليهارُمستقبًل

ً
ر)أوًل

ريتمرإرسالهار  
)ثانًيا(رالتحققرمنردقةرأيركشوفرحسابات/ركشوفرمتعلقةربالمعامالتروالنم

رإىلرحاملرالبطاقة

ا(رالتأكيدرللبن
ً
كرفيماريخصرمعلوماترجهةراالتصالربحاملرالبطاقةروبياناترالتعريفر)ثالث

اترأورحسبرالطلب.ركماريجبرتنفيذرالطلباترالُمستلمةرمنرالبنكر عندرحدو رتغيب 

اربشأنرالمعلوماتربطريقةرآمنة
ً
رللتأكيدرالحق

ر

ر

ة،رفسوفريدفعرالمزيدرمنرار-ز رفق رعنركلرفبم لفائدة،رإذارقامرحاملرالبطاقةربسدادرالحدراألدنن

رالُمسددرمنر رالمستحقرغب   
رالمتبفم رالمبلغ رلسداد رأطول ا

ً
روقت رالبطاقة وسيستغرقرحامل

رجانبه.ر

ر

درعلربطاقتهرر-ح
َّ
رالُمسد رالرصيدرالمستحقرغب  رعلرحاملرالبطاقةرالحفاظرعلرإجماىل   

ينبعن

رالمخصص  
رذلكرجميعرالرسومروالفوائدرالمفروضة(رضمنرالحدراالئتمانن  

راالئتمانيةر)بمارفن

رتتجاُوزرالَحدروقدرتتحملررسوًما.ر  
ترالنم
َ
ضرالُمعامًل

 
رلبطاقتهراالئتمانية.روقدريتمرَرف

رر-ط  
رحالــــــــــــــــــةرعـــــــــــــــــــدمراســـــــــــــــــــتجابةرحامــــــــــــــــــلرالبطاقـــــــــــــــــــةرإلشـــــــــــــــــــعاراترالبنــــــــــــــــــكرالخطيـــــــــــــــــــةرالـــــــــــــــــــنم  

فن

يطلـــــــــــــــــــبربُموجِبهـــــــــــــــــــارمـــــــــــــــــــنرحامـــــــــــــــــــلرالبطاقـــــــــــــــــــةرتقـــــــــــــــــــديمرتفاصـــــــــــــــــــيلرالتعريـــــــــــــــــــفر)تحديـــــــــــــــــــدر

رعـــــــــــــــلرا ن ةرالهويـــــــــــــــة(رالمطلوبـــــــــــــــةرلتحـــــــــــــــدي رســـــــــــــــجالترالبنـــــــــــــــك،ريتعـــــــــــــــي َّ لبنـــــــــــــــكربعـــــــــــــــدرفـــــــــــــــبم

رةرمــــــــــــنرِقبــــــــــــلرالمرـصـــــــــــفرر90إشــــــــــــعاررمــــــــــــدتهار ةرالُمقــــــــــــرَّ ــــــــــــارأوربعــــــــــــدرتلــــــــــــكرالفــــــــــــبم يوًمــــــــــــارتقويمًي

ر  
ــــــــــــــارفيمـــــــــــــاريخـــــــــــــصرجميــــــــــــــعرأنـــــــــــــواعرالمعـــــــــــــامالت،ربمــــــــــــــارفن

ً
ـــــــــــــررالبطاقـــــــــــــةرُمؤقت

ْ
المركـــــــــــــزي،رَحظ

غمرمـــــــــــــنرذلــــــــــــــك،ر .روعـــــــــــــلرالـــــــــــــرُّ ذلـــــــــــــكرعمليـــــــــــــاترالســـــــــــــحبرمـــــــــــــنرماكينـــــــــــــاترالرـصــــــــــــافرا ىل 

رحســـــــــــــــــابا  
ترحامـــــــــــــــــلرالبطاقـــــــــــــــــةرمـــــــــــــــــنرخـــــــــــــــــاللرُيســـــــــــــــــمحربجميـــــــــــــــــعرالعمليـــــــــــــــــاتراألخـــــــــــــــــرىرفن

الفـــــــــــــــرع.رولـــــــــــــــنريفـــــــــــــــرضرالبنـــــــــــــــكرأيررســـــــــــــــومرعـــــــــــــــلرهـــــــــــــــذارالحظـــــــــــــــررالمؤقـــــــــــــــ رالســـــــــــــــتخدامر

رحاملرالبطاقةرلبطاقاته.ر

28. The Bank shall close the Card Account within 45 calendar 
days and provide the Cardholder with Written Confirmation 
of the closure except where there is balance outstanding. 
The Credit Card Account should be frozen or blocked once 
the Cardholder has requested the closure. During this period 
no unauthorized fees shall be charged. 

Where an account cannot be closed due to an outstanding 
balance remaining after 45 calendar days, the Bank shall 

رغضــــــونر .28  
رعــــــلرالبنــــــكرإغــــــالقرحســــــابرالبطاقــــــةرفن ن ــــــاروتقــــــديمرتأكيــــــدرر45يتعــــــي َّ يوًمــــــارتقويمًي

رحالـــــــــةر  
ـــــــــالقرإالرفن

 
رإىلرحامـــــــــلرالبطاقـــــــــةربشــــــــأنراإلغ رخــــــــط   

وجــــــــودررصـــــــــيدرمســـــــــتحق.رينـــــــــبعن

ميـــــــدرحســـــــابربطاقـــــــةراالئتمـــــــانرأورحظـــــــرهربمجـــــــردرأنريطلـــــــبرحامـــــــلرالبطاقـــــــةراإلغـــــــالق.ر تج 

حربها.ر رُمرصَّ ح َسبرأيررسومرغب 
ُ
ةر،رلنرت روخاللرهذهرالفبم

ر



 
 

 
 

provide a written notice to the Cardholder and shall follow 
normal collection procedures. 

دربعــــــدرانقضــــــا ر
َّ
رُمســــــد ررإغــــــالقرالحســــــابرنظــــــًرارلوجــــــودررصــــــيدرمســــــتحقرغــــــب 

َّ
وحينمــــــاريتعــــــذ

ةر رعـــــــــلر45فـــــــــبم ن ـــــــــا،ريتعـــــــــي  رإىلرحامـــــــــلرالبطاقـــــــــةريوًمـــــــــارتقويمًي رالبنـــــــــكرتقـــــــــديمرإشـــــــــعاررخـــــــــط 

باعرإجرا اترالتحصيلرالُمعتادة.ر
ّ
روعليهرات

29. Complaints 29. الشكاَوى 

The Cardholder can reach the Bank by: 

Calling 600565656 or sending his/her complaint at 
customercare@nbq.ae 

The Bank will respond to all complaints within 10 working 
days 

رُيمكنرلحاملرالبطاقةراالتصالربالبنكرمنرخالل ر

ر ر رالرقم رعل رر600565656االتصال  
ونن راإلل بم يد رالب  رإىل رشكواه رإرسال أو

customercare@nbq.aeر

ونروسوفريُردرالبنكرع
ُ
ض
ُ
رغ  
رأيامرعَمل.رر10لرجميعرالشكاوىرفن

30.  The Cardholder hereby confirm that he/she has read the 
Credit Card Application Form and Terms and Conditions 
and understood its contents and being aware of his/her 
rights and contractual obligations. 

وجبهركلرمنرالبنكروحاملرالبطاقةرعلرتوقيعهمارعلرنموذجرطلبرربطاقةراالئتمانرُيؤكدربم .30

اماترالتعاقديةر ن ربالحقوقروااللبم مام
ْ
رمحتواهاروفهمهاروراإلل ربعدرقرا ة وطرواألحكام. والشر

رالموكولةرلكلرمنهما.ر

31.  The “Cardholder“ hereby confirm that he/she has received 
copy of Credit Card Application Form and this terms and 
conditions.   

ر .31 ربُموجبه رالبطاقة"ُيؤكد راالئتمانرر"حامل ربطاقة ر رطلب رنموذج رمن سخة
ُ
راستلمن رقد أنه

وطرواألحكام.ر  وهذهالشر

 

 

 بنك أم القيوين الوطني ش.م.ع. هو بنك مرخص من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

National Bank of Umm Al Qaiwain P.S.C, Licensed by Central Bank of the UAE 
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