ال�شروط والأحكام لعملتي من البنك ال�سعودي الربيطاين (�ساب)

مالحظة هامة :يرجى قبل ا�ستعمالك بطاقة �ساب عملتي (البطاقة) ال�صادرة من البنك ال�سعودي الربيطاين قراءة هذه االتفاقية بعناية تامة.
ي�صدر البنك ال�سعودي الربيطاين (البنك) بطاقة �ساب عملتي طبقا لل�شروط والأحكام الواردة �أدناه:
� .1إ�صدار البطاقات:
 1.1يقت�صر ا�ستخدام البطاقة على”�صاحب احل�ساب” ويخ�ضع لهذه ال�شروط والأحكام وتظل البطاقة �سارية املفعول حتى تاريخ االنتهاء �صالحيتها املبني عليها �أو
يتم �إلغا�ؤها � /إنها�ؤها وفقا للبند رقم �“ 8إلغاء هذه االتفاقية”.
 1.2على �صاحب احل�ساب عدم ال�سماح لأي �شخ�ص �آخر با�ستخدام البطاقة كما يتعني عليه املحافظة عليها و�أي رقم �سري ي�صدر له يف كل الأوقات حتت رقابته
ال�شخ�صية.
 1.3ويف حال وجود تعار�ض بني الن�ص العربي والن�ص االجنليزي لأي من تلك الوثائق ،يعتد بالن�ص العربي.
 1.4يحتفظ البنك بح�ساب با�سم �صاحب احل�ساب (احل�ساب) يقيد عليه قيمة امل�شرتيات من ال�سلع واخلدمات والر�سوم وامل�صاريف من ح�ساب البطاقة (معامالت
البطاقة) و�أي التزامات �أخرى ل�صاحب احل�ساب نا�شئة مبوجب هذه ال�شروط والأحكام و�أي خ�سارة يتكبدها البنك ب�سبب ا�ستخدام البطاقة (�أو رقم البطاقة)
مبا يف ذلك الأتعاب القانونية.
 1.5يجوز للبنك �إ�صدار بطاقة �أو بطاقات �إ�ضافية لأي �شخ�ص يعينه �صاحب احل�ساب ك�صاحب ح�ساب �إ�ضايف وتطبق �شروط و�أحكام هذه االتفاقية على ا�ستخدام
�أي بطاقة �أو بطاقات �إ�ضافية كما �أن م�صطلح “البطاقة”� ،أينما يرد ي�شمل تلك البطاقة �أو البطاقات الإ�ضافية .ويكون �صاحب احل�ساب ملزما وم�س�ؤوال عن عن
ا�ستخدام البطاقة و البطاقات الإ�ضافية وبالإ�ضافة �إىل حقوقه و�صالحياته الأخرى مبوجب هذا االتفاقية .يجوز للبنك �إلغاء البطاقة والبطاقات الإ�ضافية يف �أي
وقت واملطالبة ب�إعادتها .ويكون �صاحب احل�ساب وحده م�س�ؤوال عن البطاقة الرئي�سية وما تفرع عنها.
 .2الأحكام املتعلقة باحل�ساب:
�إدارة ح�سابك وحمافظك املالية
� 2.1سيقوم البنك بتزويد �صاحب احل�ساب ببطاقة ال�سفر “عملتي” وهي بطاقة فيزا ميكن �إعادة �شحنها ت�صدر بحد مبدئي 10ريال �سعودي حتتوي على حمافظ
ذات عمالت متعددة يقدمها البنك وفقا لتقديره .ويحق ل�صاحب احل�ساب الو�صول �إىل حمافظ احل�ساب هذه من خالل البطاقة وميكنه ا�ستخدامها الجراء
عمليات �شرائية �أو �سحب النقود من �أجهزة ال�صراف الآيل يف جميع �أنحاء العامل وحملياً ،التي تقبل الفيزا .وتتيح البطاقة ل�صاحب احل�ساب تغذيتها مبا ي�صل
�إىل  5عمالت �أجنبية �إىل جانب الريال ال�سعودي وميكنه ا�ستخدامها لدفع ثمن نفقاته يف اخلارج والداخل مثل املطاعم والفنادق وامل�شرتيات عرب االنرتنت.
وميكن �شحن حمفظة الريال ال�سعودي بحد �أق�صى ي�صل �إىل  75,000ريال �سعودي يومي ًا �أو ما يعادله بالعملة الأجنبية من احل�ساب اجلاري ل�صاحب احل�ساب،
وهذا هو احلد الأق�صى امل�سموح به جلميع املحافظ املتوفرة.
 2.2ميكن ل�صاحب احل�ساب �شراء العملة الأجنبية من حمفظة الريال ال�سعودي وتقيد على حمفظة العمالت الأجنبية اخلا�صة ب�صاحب احل�ساب مبا�شرة ب�سعر
�صرف العملة ال�سائد وقت ال�شراء .وعند �إغالق �سوق العمالت الأجنبية خالل عطلة نهاية الأ�سبوع �أو �أيام العطل الر�سمية ،ف�سيتم اعتماد �سعر �صرف عطلة
نهاية الأ�سبوع �أو �أيام العطل الر�سمية.
 2.3يحق ل�صاحب احل�ساب االعرتا�ض على �أي مبلغ ي�سجل على احل�ساب ،مع مراعاة �أحكام الفقرة رقم  5من هذا االتفاقية والر�سوم املطبقة املتفق عليها.
 2.4يتم قيد قيمة جميع معامالت البطاقة على احل�ساب بعملة حمفظة احل�ساب املنا�سبة ح�سبما يبلغ بها البنك �أما معامالت البطاقة التي تتم بعمالت غري عملة
حمفظة احل�ساب ف�سيتم قيدها على احل�ساب بعد حتويلها �إىل عملة احل�ساب االفرتا�ضية ب�سعر ال�صرف وقت القيد� .إن عملة احل�ساب االفرتا�ضية هي الريال
ال�سعودي .عند �إجراء عملية عرب �أجهزة نقاط البيع �أو ال�صراف الآيل ،يجب على �صاحب احل�ساب اختيار خيار “ائتمان” ولي�س “�شيك” �أو “توفري” للإطالع
على الأموال املتوفرة يف املحفظة .ال يقدم البنك �أي ائتمان فيما يتعلق بهذه البطاقة.
� 2.5إذا مل تتوفر �أموال كافية يف حمافظ �صاحب احل�ساب� ،سيتم رف�ض العملية �سواء كانت عرب نقاط البيع �أو �أجهزة ال�صراف الآيل وميكن ل�صاحب احل�ساب
اختيار التحويل من املحفظة االفرتا�ضية اخلا�صة به �أو حتويل الأموال من ح�سابه اجلاري �إىل املحافظ االفرتا�ضية .و�ستكون جميع احلواالت متاحة لال�ستخدام
خالل الوقت احلقيقي.
 2.6لن تُفر�ض ر�سوم على تغذية البطاقة من احل�ساب اجلاري ل�صاحب احل�ساب �إىل ر�صيد العملة االفرتا�ضية (الريال ال�سعودي) ومن العملة االفرتا�ضية �إىل �أي
من العمالت الأجنبية التي يقدمها البنك� .سيتم حتويل جميع العمالت الأجنبية التي مت �شرا�ؤها من العملة االفرتا�ضية (الريال ال�سعودي) من احل�ساب اجلاري
ب�سعر �صرف العملة ال�سائد الذي يقدمه البنك.
� 2.7سيتم �إ�شعار �صاحب احل�ساب من خالل بوابة عملتي نت �أو عن طريق تطبيق عملتي للجوال ب�سعر �صرف العمالت الأجنبية للعملة املطلوبة قبل
ت�أكيد العملية.
 2.8ميكن للبنك اختيار عر�ض �أي عملة �أجنبية �أو حذف �أي عملة يف �أي وقت بعد �إبالغ �صاحب احل�ساب خالل مدة ت�صل  30يوما.
� 2.9إذا �أراد �صاحب احل�ساب تغذية البطاقة بعملة �أجنبية من الر�صيد املتوفر للعملة الأجنبية الأخرى� ،سيتم حتويل العملة �أوال �إىل العملة االفرتا�ضية
(الريال ال�سعودي) ثم �إىل العملة اجلديدة ب�سعر �صرف العملة املعتمد لدى البنك ،والذي �سيتم عر�ضه قبل تنفيذ �أي حتويل للعملة.
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 2.10ميكن ل�صاحب احل�ساب الإطالع على الأر�صدة املتوفرة للعملة االفرتا�ضية �أو �أي من العمالت الأجنبية عرب بوابة عملتي نت التي قام �صاحب احل�ساب
بالت�سجيل فيها �أو تطبيق عملتي للجوال.
 2.11ال يقدم البنك �أي خط ائتمان لبطاقة عملتي .وبالن�سبة جلميع عمليات �أجهزة ال�صراف الآيل ونقاط البيع� ،سيتم خ�صم الأموال املتوفرة يف املحافظ
ال�شخ�صية ،و�إذا كانت الأموال غري كافية� ،سيتم رف�ض العملية.
ا�ستخدام بطاقتك يف �أجهزة ال�صراف الآيل ومتاجر نقاط البيع خارج البالد
� 2.12إذا كان �صاحب احل�ساب مفو�ضا من قبل البنك با�ستخدام البطاقة يف �أجهزة ال�صراف الآيل التابعة لأي بنك ع�ضو يف فيزا انرتنا�شونال �أو �أي جهاز �صراف
�آيل �آخر وفقا ملا يُبلغ به �صاحب احل�ساب من حني لآخر ،تطبق ال�شروط والأحكام الإ�ضافية التالية:
• يتحمل �صاحب احل�ساب كامل امل�س�ؤولية عن جميع املعامالت التي تنفذ با�ستخدام البطاقة يف �أي جهاز �صراف �آيل يقبل البطاقة (وتكون �سجالت البنك لتلك
املعامالت نهائية وملزمة جلميع الأغرا�ض) ومبوجب هذا يفو�ض البنك ب�أن يقيد على ح�ساب �صاحب احل�ساب مبلغ �أي �سحب �أو حتويل يتم با�ستخدام البطاقة
مبعرفة �أو بدون معرفة �صاحب احل�ساب �أو مبوافقته �أو بدون موافقته� .سيتم �إ�ضافة ر�سم �سحب كما هو مبني يف البند رقم  6.1من قبل البنك �إىل مبلغ
ال�سحب .وبالإ�ضافة �إىل هذا الر�سم الذي يفر�ضه البنك ،يجوز ل�صاحب جهاز ال�صراف الآيل �أي�ضا �أن يفر�ض ر�سوم .وال يحق لبنك �ساب الت�صرف بهذه
الر�سوم وال ميكنه ا�سرتدادها �أو عك�س القيد ملثل هذه الر�سوم� .إن احلد الأق�صى للمبلغ الذي ميكن ل�صاحب احل�ساب �سحبه من �أجهزة ال�صراف الآيل خالل
اليوم هو  5000ريال �سعودي �أو ما يعادله بالعملة الأجنبية .وقد يختلف ذلك ح�سب قواعد املنطقة وال ميلك �ساب حق الت�صرف باحلد امل�سموح لل�سحب الذي
حتدده البنوك الآخرى لأجهزة ال�صراف الآيل يف اخلارج.
• تكون �سجالت البنك للمعامالت التي تتم با�ستخدام البطاقة يف �أي جهاز �صراف �آيل نهائية وملزمة جلميع الأغرا�ض.
• لن يكون البنك م�س�ؤوال عن �أي خ�سارة �أو �ضرر نا�شئ ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة عن �أي ق�صور �أو خلل يحدث للبطاقة �أو جهاز ال�صراف الآيل ب�سبب خط�أ
يرتكبه �صاحب احل�ساب �أو لعدم كفاية الر�صيد ب�صفة م�ؤقتة يف تلك الأجهزة �أو لأي �سبب �آخر �ضمن �أو خارج �سيطرة البنك.
• ميكن ا�ستخدام البطاقة يف معامالت ال�صراف الآيل �أو ا�ستخدامها لدفع ثمن ال�سلع واخلدمات يف اململكة العربية ال�سعودية.
 2.13احلد الأق�صى للم�شرتيات يف اليوم الواحد با�ستخدام بطاقة عملتي هو  75,000ريال �سعودي �أو ما يعادله بالعملة الأجنبية ،فهذه هي القيمة االفرتا�ضية على
البطاقة .كما ميكن ل�صاحب احل�ساب اختيار حد �شراء يومي �أقل من خالل تطبيق �ساب عملتي �أو عن طريق عملتي نت.
 2.14لن يكون البنك م�س�ؤوال عن رف�ض �أي م�ؤ�س�سة جتارية قبول البطاقة كما �أنه لن يكون م�س�ؤوال ب�أية طريقة عن الب�ضائع �أو اخلدمات التي يتم تزويد �صاحب
احل�ساب بها .ويجب على �صاحب احل�ساب حل �أي من هذه ال�شكاوى مبا�شرة مع امل�ؤ�س�سة التجارية ،ولن يتحمل البنك �أي م�س�ؤولية يف هذا اخل�صو�ص .ولن
تكون �أي دعوى من ال �صاحب احل�ساب �ضد امل�ؤ�س�سة التجارية مو�ضوع مطالبة جتاه البنك .لن يقوم البنك بقيد �أي مبلغ م�سرتد يف ح�ساب البطاقة اخلا�ص
ب�صاحب احل�ساب �إال بعد �أن يتلقى ق�سيمة قيد دائن ل�صالح �صاحب احل�ساب �صادرة ب�شكل �صحيح من امل�ؤ�س�سة التجارية.
 2.15قد تطلب بع�ض امل�ؤ�س�سات التجارية مثل الفنادق و�شركات ت�أجري ال�سيارات نوعا من �أنواع ال�ضمانات والذي ي�سمى �أي�ضا بالتفوي�ض امل�سبق مع بطاقة الدفع.
ميكنك ا�ستخدام بطاقة عملتي كنوع من �أنواع ال�ضمان ولكن يرجى الإحاطة ب�أن املبلغ الذي مت تفوي�ضه م�سبقا �سيتم خ�صمه من الأموال املتوفرة يف �أحد
حمافظك ،مما �سيقلل ذلك من املبلغ املتوفر لديك لعمليات ال�سحب �أو ال�شراء .لذا يف�ضل ا�ستخدام بطاقة ال�سحب �أو البطاقة االئتمانية كنوع من �أنواع
ال�ضمان.
 2.16ال يحق ل�صاحب احل�ساب ا�ستخدام البطاقة لأي �أغرا�ض غري قانونية مبا يف ذلك �شراء �سلع �أو خدمات حمرمة مبوجب قوانني ال�شريعة الإ�سالمية .ويف حال
هذا اال�ستخدام يحق للبنك �إلغاء هذه البطاقة الأ�سا�سية و�أية بطاقات �إ�ضافية �أخرى.
 2.17عندما تكون اخليارات متاحة فعلى �صاحب احل�ساب اختيار خيار “ائتمان” ولي�س “�شيك” �أو “توفري” عند �إجراء �أي معاملة عرب �أجهزة نقاط البيع �أو
ال�صراف الآيل،
 .3البطاقات املفقودة �أو امل�سروقة
 3.1يجب الإبالغ عن فقد �أو �سرقة البطاقة �إىل مركز االت�صال التابع للبنك على �أحد الأرقام �أدناه .كما يجب �أي�ضا �إبالغ ال�شرطة عن البطاقة املفقودة /
امل�سروقة و�إر�سال ن�سخة من التقرير �إىل البنك �إذا كان ا�شتبه با�ساءة ا�ستخدام البطاقة .ويتحمل �صاحب احل�ساب م�س�ؤولية �أي معامالت غري مفو�ضة يتم
تنفيذها بوا�سطة البطاقة قبل ت�سلم مركز البطاقات امل�صرفية التابع للبنك لإ�شعار يفيد بفقد �أو �سرقة البطاقة .كما لن يتجاوز �أق�صى قدر من امل�س�ؤولية
املحتملة على �صاحب احل�ساب نتيجة فقدان� /سرقة البطاقات للر�صيد املتوفر يف ح�ساب البطاقة.
البطاقة
�ساب عملتي
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 3.2بعد ت�سلم البنك �إ�شعارا خطيا عن فقد �أو �سرقة �أي بطاقة موجها �إىل مركز االت�صال يف البنك �أو عرب تطبيق اجلوال �ساب عملتي ،يقوم البنك ب�إيقاف
البطاقة املبلغ عنها ولن يتحمل �صاحب احل�ساب �أي م�س�ؤولية �أخرى بعد الإبالغ �شريطة �أن يكون قد قام بالإبالغ بح�سن نية و�شريطة �أن يتم التعامل مع املعاملة
املتنازع عليها بعد �إبالغ العميل عن حادثة الفقد /ال�سرقة وبذل كل االهتمام واجلهد الالزمني للمحافظة على البطاقة ما مل يثبت للبنك �أن ت�صرفه ب�سوء نية.
ويف حالة العثور على البطاقة ،ف�إن على �صاحب احل�ساب �إبالغ الأمر للبنك وال�شرطة وت�سليم البطاقة التي عرث عليها فورا �إىل �أي من مراكز خدمة البطاقات
التابعة للبنك يف اململكة العربية ال�سعودية لكي يتم �إتالفها .كما يجب على �صاحب احل�ساب عدم القيام ب�أي حماولة ال�ستخدام البطاقة.
 3.3يكون �صاحب احل�ساب م�س�ؤو ًال عن جميع اخل�سائر التي يتكبدها البنك نتيجة ال�ستخدام البطاقة من قبل �أي �شخ�ص يح�صل عليها مبوافقة �صاحب احل�ساب.
 3.4يجوز للبنك ووفقا لتقديره وحده املوافقة على �إ�صدار بطاقة بديلة لأي بطاقة مفقودة �أو م�سروقة والتي �سيتم �إ�صدارها بنف�س �شروط و�أحكام البطاقة الأ�صلية
�أو ح�سبما يتم تعديلها من حني لآخر .ويحتفظ البنك بحقه يف قيد ر�سم ا�ستبدال  /ر�سم �إداري على ح�ساب �صاحب احل�ساب و�إ�شعار �صاحب احل�ساب بذلك.
 .4معامالت البطاقة:
 4.1يكون �صاحب احل�ساب الرئي�سي م�س�ؤو ًال عن جميع العمليات التي يتم تنفيذها على البطاقة الإ�ضافية يف حال مت �إ�صدارها.
 4.2ميكن االطالع على جميع العمليات التي تتم يف �أجهزة ال�صراف الآيل ونقاط البيع وعرب االنرتنت على هذه البطاقة وطباعتها عرب عملتي نت �أو عن طريق
تطبيق عملتي للجوال.
� 4.3سيتم ت�أمني �أي عملية �شرائية تتم عرب االنرتنت با�ستخدام بطاقة عملتي بعملة �أجنبية عند توفر الر�صيد يف املحفظة عن طريق نظام التحقق للفيزا ()VBV
وكلمة ال�سر ملرة واحدة(.)OTP
 .5املدفوعات وااللتزامات:
 5.1ميكن ل�صاحب احل�ساب عر�ض �سجل العمليات اخلا�ص به عن طريق اخلدمات امل�صرفية عرب الإنرتنت املقدمة من البنك� .إذا كان هناك �أي ف�شل للعملية �أو
رف�ض من قبل التاجر يجب على �صاحب احل�ساب �إخطار البنك خالل  45يوم ًا من تاريخ ك�شف احل�ساب .يقوم البنك بفر�ض ر�سوم مقابل كل مطالبة يقدمها
العميل �إىل البنك لالعرتا�ض على �أي معاملة .و�سيتم �إعادة الر�سوم �إذا تبني للبنك �أن العملية مل تتم من قبل العميل يف غ�ضون � 30إىل  120يوم.
 5.2يجب على �صاحب احل�ساب احلفاظ على �سرية رقم التعريف ال�شخ�صي (� .)PINإن �صاحب احل�ساب هو امل�س�ؤول عن جميع العمليات التي تتم على احل�ساب
من خالل البطاقة.
� 5.3سوف يكون �صاحب احل�ساب م�س�ؤوال عن جميع االلتزامات عند التعامل عرب الإنرتنت با�ستخدام البطاقة.
� 5.4سوف يكون ر�صيد �أموال �صاحب احل�ساب متاح ًا جلميع حاملي البطاقات الإ�ضافية .وميكن ل�صاحب احل�ساب الأ�سا�سي و�ضع حد ائتماين على ا�ستخدام
حامل البطاقة الإ�ضافية يف �أي وقت وفق ًا لتقدير البنك و�ضمن احلدود امل�سموح بها التي يوافق عليها البنك ووفق ًا �إىل جمموع الأر�صدة املتاحة على احل�ساب
الأ�سا�سي يف �أي وقت من الأوقات.
� 5.5إذا تبني �أن حامل البطاقة متورط يف ت�صرفات احتيالية بخ�صو�ص املعامالت املتنازع عليها ،و�إذا ما رف�ض حامل البطاقة تقدمي املواد الالزمة وذات العالقة
للتحقيق يف املعامالت املتنازع عليها فلن يتحمل البنك �أي م�س�ؤولية عن املعامالت املتنازع عليها.
 .6الر�سوم و الغرامات:
� 6.1سيتم فر�ض ر�سوم �إ�صدار غري قابلة لال�سرتداد على �صاحب احل�ساب عند املوافقة على الطلب كما هو وا�ضح يف اجلدول �أدناه .جميع الر�سوم والغرامات
الأخرى املتعلقة ببطاقة عملتي مو�ضحة �أدناه:
نوع الر�سوم
ر�سوم الإ�صدار
ر�سوم �سنوية
ر�سوم اال�ستبدال
االعرتا�ض على املعامالت
ر�سوم ال�سحب
ر�سوم ال�سحب (حملياً)

املبلغ

 105.00ريال
 78.75ريال
 52.50ريال *
 52.50ريال *
ما يعادل  21.00ريال *
�صرفات �ساب 5.25 :ريال *
�صرفات �أخرى 21.00 :ريال*
*

*

*الر�سوم �شاملة ل�ضريبة القيمة امل�ضافة كما هي حمددة من قبل
حكومة اململكة العربية ال�سعودية ( )5%والتي �سيبد�أ نطبيقها يف  1يناير 2018
 6.2يحتفظ البنك بحقه يف تعديل الر�سوم من حني لآخر وفق ًا لتقديره .ويلتزم البنك ب�إ�شعار �صاحب احل�ساب بهذه التعديالت عن طريق القنوات الر�سمية.
وميثل ا�ستخدام البطاقة بعد تاريخ �سريان �أي تعديل لهذه ال�شروط والأحكام (ح�سبما يتم حتديده يف �إ�شعار البنك) قبو ًال من �صاحب احل�ساب لذلك التعديل
دون �أي حتفظات عليه .ويف حالة اعرتا�ضه وعدم قبوله فله حق �إنهاء احل�ساب والبطاقة.
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 6.3يجب على مقدم الطلب دفع جميع التكاليف والر�سوم امل�ستحقة على احل�ساب والتي ت�شمل �إ�صدار وا�ستبدال وجتديد البطاقة .ويحتفظ البنك بحقه يف خ�صم
التكاليف والر�سوم تلقائي ًا من ح�ساب البطاقة �أو من ح�ساب العميل اجلاري لدى البنك.
 6.4ر�سوم الإ�صدار والتجديد ال�سنوية غري قابلة لال�سرتداد وخا�ضعة للتغيري يف امل�ستقبل.
 6.5يحق ل�صاحب احل�ساب يف حال عدم قبوله لأي من هذه الأحكام �إلغاء االتفاقية خالل � 10أيام من تاريخ تقدمي الطلب �أو بعد �إبالغه بال�شروط والأحكام من خالل
�أي من القنوات امل�صرفية ،طاملا مل يتم تفعيل البطاقة.
 6.6يف حال طلب العميل بطاقة بديلة ليتم �إر�سالها له يف اخلارج ف�إنه يتحمل تكاليف الربيد ال�سريع و�سيتم خ�صمها من ح�ساب البطاقة.
� 6.7سيتم خ�صم ر�سوم االعرتا�ض على العمليات القائمة على البطاقة من ح�ساب بطاقة عملتي� .إذا كان اعرتا�ض العميل غري �صحيح� ،سيتم �سحب الر�سوم من
احل�ساب (خالل  30-120يوم) من تاريخ ت�أكيد �صحة االعرتا�ض.
� 6.8سيتم خ�صم ر�سوم ا�ستبدال البطاقة من احل�ساب اجلاري ل�صاحب احل�ساب �أو احل�ساب امل�سجل لبطاقة عملتي.
 .7جتديد� /إلغاء البطاقة:
 7.1تنتهي �صالحية البطاقة خالل � 3سنوات من تاريخ الإ�صدار.
 7.2يحق ل�صاحب احل�ساب �إلغاء البطاقة يف �أي وقت.
� 7.3سيتم جتديد البطاقة اخلا�صة ب�صاحب احل�ساب تلقائي ًا قبل �شهر واحد من تاريخ انتهاء ال�صالحية ،و�سيوا�صل البنك هذا االجراء ما مل يقم العميل ب�إخطار
البنك ب�إلغاء �أو �إنهاء البطاقة واحل�سابات التابعة لها.
� 7.4إذا مل يوافق �صاحب احل�ساب على ال�شروط والأحكام ،يحق للبنك �إلغاء � /إيقاف البطاقة قبل تاريخ انتهاء ال�صالحية.
 7.5يحق للبنك �إيقاف البطاقة �إذا مت اكت�شاف عملية احتيال عليها ،و�سيكون البنك ملزما ب�إ�صدار بطاقة جديدة ل�صاحب احل�ساب على الفور.
� .8إنهاء االتفاقية:
 8.1يجوز للبنك �إنهاء هذه االتفاقية املربمة مع �صاحب احل�ساب يف �أي وقت وذلك ب�إلغاء البطاقة ب�إ�شعار �أو بدون �إ�شعار م�سبق وبتحديد �أو بدون حتديد �أي �سبب �أو
رف�ض جتديد البطاقة .كما يجوز ل�صاحب احل�ساب �إنهاء االتفاقية يف �أي وقت بتوجيه �إ�شعار خطي للبنك م�صحوب ًا ب�إعادة البطاقة و�أي بطاقات �إ�ضافية.
 8.2يتم �إعادة كامل املبلغ املتبقي يف احل�ساب اخلا�ص ب�صاحب احل�ساب �إىل احل�ساب اجلاري /التوفري اخلا�ص به عند انتهاء هذه الإتفاقية� ،سيتم حتويل جميع
العمالت الأجنبية ب�سعر �صرف العملة ال�سائد الذي يقدمه البنك.
 8.3تظل البطاقة ملك ًا للبنك يف جميع الأوقات ويجب �إعادتها للبنك عند الطلب مع �أي بطاقة �أو بطاقات �إ�ضافية يكون �صاحب احل�ساب م�س�ؤو ًال عنها.
 8.4عندما تتعلق �أحكام هذه االتفاقية با�ستخدام البطاقة الإ�ضافية ف�إنه يجوز ل�صاحب احل�ساب �إنهاء (كل ما هو يف حدود ا�ستخدام البطاقة الإ�ضافية) من هذه
االتفاقية وذلك بتوجية �إ�شعار خطي للبنك م�صحوب ًا ب�إعادة البطاقة الإ�ضافية .و�إذا مل يتم �إنهاء هذه االتفاقية ف�إن البنك �سيقوم بتجديد البطاقة الإ�ضافية
ل�صاحب احل�ساب من حني لأخر.
� 8.5إذا �أخفق �صاحب احل�ساب لأي �سبب كان يف االلتزام ب�شروط و�أحكام هذه االتفاقية �أو رف�ض قبول التعديالت ف�إنه يجوز للبنك �إنهاء هذه االتفاقية وال�شروع
يف ا�سرتداد كافة املبالغ امل�ستحقة على البطاقة �إىل احل�ساب اجلاري  /التوفري اخلا�ص ب�صاحب احل�ساب .ويتم حتويل �أر�صدة العمالت الأجنبية امل�ستحقة على
البطاقة ب�سعر ال�صرف ال�سائد وقت التحويل والذي قد يكون خمتلف ًا عندما مت تغذية هذه العمالت على حمافظ خمتلفة .ويكون �صاحب احل�ساب م�س�ؤو ًال عن جميع
النفقات والر�سوم وامل�صاريف التي يتكبدها البنك مبا يف ذلك الأتعاب القانونية على �أ�سا�س التعوي�ض الكامل.
 .9التفوي�ض والتعوي�ض مقابل التعليمات ال�صادرة عن طريق الهاتف:
 9.1يفو�ض �صاحب احل�ساب البنك بالت�صرف وفق �أي �إ�شعار �أو تعليمات �أو طلب �أو �أي ر�سالة �أخرى قد ي�صدرها �صاحب احل�ساب من وقت لآخر عن طريق الهاتف �أو
عرب االنرتنت �أو الفاك�س �أو يعتقد ب�أنها �صادرة منه �أو �صادرة بالنيابة عنه (“التعليمات”) دون �أي ا�ستف�سار من جانب البنك مبا يف ذلك ودون �إخالل بعمومية ما
تقدم ذكره فيما يتعلق بتفوي�ض �أو هوية ال�شخ�ص الذي ي�صدر التعليمات �أو الذي يعتقد ب�أنهاه �صادرة منه بغ�ض النظر عن الظروف ال�سائدة وقت تلقي التعليمات.
 9.2يحق للبنك اعتبار التعليمات �صادرة بتفوي�ض كامل من �صاحب احل�ساب وملزمة له ويحق للبنك اتخاذ اخلطوات الالزمة فيما يتعلق بالتعليمات �أو ا�ستناد ًا عليها
ح�سبما يراه البنك منا�سب ًا �سواء كانت التعليمات تت�ضمن توجيهات بدفع الأموال �أو اخل�صم من �أي ح�ساب �أو الإ�ضافة �إليه� ،أو كانت تتعلق بالت�صرف يف �أي �أموال
�أو �أوراق مالية �أو م�ستندات �أو يفهم منها �أنها تلزم �صاحب احل�ساب ب�أي نوع �آخر من املعامالت �أو الرتتيبات �أي ًا كانت بغ�ض النظر عن طبيعة املعاملة �أو الرتتيبات
�أو املبلغ املرتبط بذلك.
 9.3لن يكون البنك ملزم ًا مبوجب �شروط هذا التعوي�ض بقبول التعليمات ال�صادرة عن طريق الهاتف والفاك�س والت�صرف مبقت�ضاها �إذا كانت تت�ضمن ما يلي:
• تغيري يف التفوي�ض
• تغيري الأ�شخا�ص املفو�ضني بالتوقيع
• منح توكيل �إىل �شخ�ص �آخر �أو هيئة �أخرى
• �إقفال احل�ساب  /احل�سابات وحتويل الأر�صدة املتبقية ب�أي و�سيلة
 9.4مبوجب ت�صرف البنك وفق ًا ل�شروط هذا التفوي�ض والتعوي�ض ف�إن �صاحب احل�ساب بهذا يتعهد تعهد ًا ال رجعة فيه بتعوي�ض البنك وحمايته يف كل الأوقات مقابل
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كافة اخل�سائر واملطالبات والدعاوي والإجراءات القانونية والطلبات والأ�ضرار والتكاليف والنفقات (مبا يف ذلك الأتعاب القانونية) التي يتكبدها البنك �أو
يتحملها مهما كانت طبيعتها او �سببها النا�شئة من �أو فيما يتعلق بالتعليمات.
 9.5تظل �شروط هذا التفوي�ض والتعوي�ض �سارية ونافذة املفعول ما مل �أو حتى يت�سلم البنك �إ�شعار ًا ب�إنهائها من �صاحب احل�ساب وفقا ل�شروط التفوي�ض ويتاح
للبنك الوقت املنا�سب للت�صرف مبوجب ذلك .وبا�ستثناء ذلك ف�إن هذا الإنهاء لن يعفي �صاحب احل�ساب من �أي م�س�ؤولية مبوجب هذا التفوي�ض والتعوي�ض
فيما يتعلق ب�أي �إجراء مت تنفيذه وفق ًا ل�شروط هذا التفوي�ض والتعوي�ض قبل انتهاء ذلك الوقت.
� .10أحكام عامة:
 10.1على �صاحب احل�ساب متى طلب منه البنك ذلك تزويد البنك بالبيانات املتعلقة بو�ضعه املايل كما يفو�ض �صاحب احل�ساب البنك بالتحقق من �صحة تلك
املعلومات .ويف حال عدم تزويد البنك بتلك البيانات عند طلبها ف�إنه يجوز للبنك وفق ًا لتقديره املطلق رف�ض جتديد البطاقة �أو �إلغائها فوراً.
يجب على �صاحب احل�ساب �إ�شعار البنك خطي ًا يف �أقرب وقت ممكن ب�أي تغيريات يف عنوان �صاحب احل�ساب و�أرقام هواتف املكتب  /املنزل  /املحمول.
ويف حال عدم االلتزام بذلك �سيعفى البنك من �أي م�س�ؤولية �أخرى فيما يتعلق باملرا�سالت الر�سمية.
 10.2يفو�ض �صاحب احل�ساب البنك بالإف�صاح عن البيانات املتعلقة ب�صاحب البطاقة وحامل البطاقة الإ�ضافية �أو بح�ساب �صاحب احل�ساب وحامل البطاقة
الإ�ضافية �إىل م�ؤ�س�سة النقد و�إىل البنوك واجلهات املخت�صة كما يفو�ض �صاحب احل�ساب �أي�ض ًا البنك ب�أن يح�صل من و� /أو يك�شف �إىل م�ؤ�س�سة النقد تلك
املعلومات التي قد يطلبها البنك وفق ًا لتقديره لإثبات �أو مراجعة �أو �إدارة احل�ساب لدى البنك.
 10.3يوافق �صاحب احل�ساب موافقة ال رجعة فيها على �أنه يجوز للبنك �إ�سناد عملية تقدمي اخلدمات ل�صاحب احل�ساب �أو �أي �شخ�ص مرتبط به �إىل �أي طرف
ثالث �سواء كان يعمل �ضمن اخت�صا�ص ق�ضائي �أو منطقة �آخرى .و�سيظل البنك م�س�ؤوال جتاه �صاحب احل�ساب عن �أي خ�سائر �أو �أ�ضرار قابلة لال�سرتداد
يتكبدها واملحافظة على �سرية هذه املعلومات بالقدر الذي يحافظ فيه على معلوماته.
 10.4يجوز للبنك �إ�سناد معاجلة املعلومات اخلا�صة ب�أ�صحاب احل�سابات خارجي ًا �ضمن مواقع جمموعة � HSBCأو �أي مكان �آخر.
 10.5يجوز للبنك �أن يقوم بت�سجيل املكاملات الهاتفية ل�صاحب احل�ساب واالحتفاظ بها.
 10.6حتل هذه االتفاقية حمل �أي اتفاقية مماثلة �سبق للعميل �إبرامها مع البنك فيما يتعلق ب�إ�صدار �أو ا�ستخدام البطاقة (البطاقات) وبهذا تعترب االتفاقية
ال�سابقة الغية.
 10.7يحتفظ البنك يف كل الأوقات بحق تغيري �أو تعديل ال�شروط والأحكام الواردة �أعاله �أو �إدخال �شروط و�أحكام جديدة وي�صبح �أي تغيري �أو تعديل نافذ ًا وملزم ًا
ل�صاحب احل�ساب بعد تبليغه به ب�أية و�سيلة يرى البنك �أنها منا�سبة ويف حال عدم رغبة �صاحب احل�ساب قبول �أي من تلك التغيريات �أو التعديالت فيجب عليه
�إعادة البطاقة مع البطاقة (البطاقات) الإ�ضافية للبنك لإلغائها .وعلى �صاحب احل�ساب دفع املبالغ امل�ستحقة عليه للبنك عن املعامالت التي متت با�ستخدام
تلك البطاقة �أو البطاقات قبل �إعادة البطاقة و�أي بطاقة  /البطاقات �إ�ضافية �إىل البنك.
 10.8لن يكون البنك م�س�ؤو ًال عن �أي خ�سارة يتكبدها �صاحب احل�ساب يف حال منع البنك �أو ت�أخريه يف تزويد �صاحب احل�ساب ب�أية خدمات م�صرفية �أو خدمات
�أخرى ب�سبب الإ�ضرابات �أو النزاعات ال�صناعية �أو انقطاع التيار الكهربائي �أو حدوث عطل يف الأجهزة �أو املعدات �أو لأية �أ�سباب خارجة عن �إرادته.
 10.9تخ�ضع هذه االتفاقية وتف�سر وفقا للأنظمة والقواعد النافذة يف اململكة العربية ال�سعودية و�سيتم حتويل �أي نزاع �إىل اجلهة الق�ضائية املخت�صة للبت فيه مبا
ال يتعار�ض مع �أحكام ال�شريعة.
 10.10متا�شي ًا مع �أنظمة اململكة العربية ال�سعودية فيما يخ�ص �ضريبة القيمة امل�ضافة ولوائحه التنفيذية � ،سوف يقوم البنك بتح�صيل �ضريبة القيمة امل�ضافة
بال�سعر املحدد من قبل هيئة الزكاة والدخل العامة من وقت لآخر دون احلاجة للح�صول على موافقة م�سبقة من حامل البطاقة  ،و �سوف يتم تو�ضيح مبلغ
�ضريبة القيمة امل�ضافة عند تطبيقها مع تنفيذ كل عملية.
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