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Attijari Al Islami Credit Card Terms and Conditions
By applying for, and using, the Attijari Al Islami Credit Card (as hereinafter
defined) you are accepting and agreeing to be bound by the following
terms and conditions.
Bank means Commercial Bank of Dubai-Attijari Al Islami, which is the
issuer of the Credit Card to you.
Amount Due Under Murabaha means the amount due under the
Murabaha Finance profit for which is to be paid in monthly instalments
and the cost shall be paid upon maturity.
ATM (Automated Teller Machine) includes any card operated machine
or device whether belonging to us or any Participating Bank, which
accepts the Card.

�شروط و�أحكام بطاقات التجاري الإ�سالمي االئتمانية
)مبجرد تقدمي طلب احل�صول على بطاقة التجاري الإ�سالمي االئتمانية (املبينة فيما بعد
.ف�إنك تعترب قاب ًال وموافق ًا على االلتزام بال�شروط والأحكام التالية
.البنك يعني بنك دبي التجاري – التجاري الإ�سالمي الذي ي�صدر البطاقة االئتمانية لك
املبلغ امل�ستحق مبوجب املرابحة يعني مبلغ الربح امل�ستحق مبوجب املرابحة و الذي
.يدفع على �أق�ساط بينما يدفع مبلغ التكلفة عند الإ�ستحقاق
 (ماكينة ال�صرف الآيل) التي ت�شمل �أي ماكينة �أو جهاز لت�شغيل البطاقة �سواءATM
.كانت تعود لنا �أو �أي بنك م�شرتك �آخر يقبل البطاقة

Card Currency means the Dirham (AED), the lawful currency of the
United Arab Emirates.

 وهو العملة الر�سمية لدولة الإم��ارات العربية،عملة البطاقة تعني الدرهم الإماراتي
.املتحدة

Attijari Al Islami Credit Card means the Credit card issued by
us (Commercial Bank of Dubai – Attijari Al Islami) to you or to any
Supplementary Cardholder from time to time in the Card Currency, and
includes, as appropriate, Supplementary, renewed or replacement Credit
Card.

بطاقة التجاري الإ�سالمي االئتمانية تعني البطاقة االئتمانية الإ�سالمية ال�صادرة
 التجاري الإ�سالمي) لك �أو لأية حامل بطاقة التابعة من- من قبلنا (بنك دبي التجاري
 البطاقات االئتمانية، ح�سبما يكون ذلك منا�سب ًا، والتي ت�شمل،وقت لآخر بعملة البطاقة
.التابعة واملجددة �أو امل�ستبدلة

Cardholder means the customer on whose name the primary Card
Account is opened pursuant to the Murabaha Finance.

.حامل البطاقة يعني املتعامل الذي فتح احل�ساب الرئي�سي با�سمه وفقا لتمويل املرابحة

Card Transaction means any transaction (including, without limitation,
the payment for goods/services, cash withdrawal) carried out by you or
the Supplementary Cardholder using the Credit Card, the PIN or the Card
number.

 دفع ثمن،املعامالت اخلا�صة بالبطاقة تعني �أي معاملة (مبا يف ذلك وبدون ح�صر
 ال�سحب النقدي) املنفذة من قبلك �أو من قبل حامل البطاقة التابعة،اخلدمات/ال�سلع
. �أو رقم التعريف ال�شخ�صي �أو رقم البطاقة،الذي ي�ستخدم البطاقة االئتمانية

Profit and Rewards of the special saving account in AED means the
profit and rewards paid to the customer on his/her special saving account.

�أرباح ومكاف�آت ح�سابات التوفري اخلا�صة (درهم �إماراتي) قيمة الأرب��اح واملكاف�آت
.املدفوعة للعميل على ح�سابات التوفري اخلا�صة

Current Balance in AED means the credit balance in the special saving
account of the customer.

.الر�صيد احلايل (درهم �إماراتي) قيمة الر�صيد املوجود يف ح�ساب التوفري اخلا�ص بالعميل

Credit Card means the card issued to the Customer to utilize the balance
available in his Special Savings Account

البطاقة االئتمانية تعني البطاقة ااالئتمانية والتي �أ�صدرت للمتعامل وا�ستخدام
.الر�صيد املوجود يف ح�ساب التوفري اخلا�ص به

Guarantee means a guarantee (if any) from a bank acceptable to, in
favor of, in a form acceptable to, and for an amount as specified by us
as security for the performance of your obligations with respect to your
Card Account.

، ومل�صلحتنا،ال�ضمان يعني ال�ضمان (يف حال وج��وده) ال�صادر من بنك مقبول لدينا
 وباملبلغ املحدد من قبلنا املقدم ك�ضمان للوفاء بالتزاماتك املتعلقة،وبال�شكل املقبول لدينا
.بح�ساب بطاقتك

Limit means the maximum debit balance for the Card Account for you
and the Supplementary Cardholder, as determined, and notified, by us
from time to time.

حد املديونية يعني احلد الأق�صى للر�صيد املدين حل�ساب بطاقتك وح�ساب حامل
. ح�سبما يتم حتديده و�إخطارك به من قبلنا من وقت لآخر،البطاقة التابعة

Merchant means any person, corporate entity, partnership, government
entity, or other establishment, which accepts the Credit Card or the Card
number as a method of payment for the goods, services, and benefits
offered by it.

 �أو م�ؤ�س�سة �أخرى تقبل البطاقة، هيئة حكومية، �شراكة، �شركة,التاجر يعني �أي �شخ�ص
. اخلدمات واملزايا التي تعر�ضها،االئتمانية �أو رقم البطاقة كو�سيلة دفع لقاء ال�سلع

Minimum Payment means the amount specified in the Statement of the
Account as the amount which you are required to pay on or before the
Payment Due Date in order to keep the Credit Card active.

احلد الأدنى للدفعة يعني املبلغ املحدد يف ك�شف احل�ساب الذي يتعني عليك دفعه يف �أو
.قبل تاريخ ا�ستحقاق الدفعة حتى تظل البطاقة االئتمانية مفعلة

Murabaha Finance means the finance provided to the customer pursuant
to the Murabaha transaction on DMCC.

املرابحة تعني التمويل املقدم للمتعامل عن طريق املرابحة يف مركز دبي لل�سلع واملعادن
.املتعددة

Payment Due Date means the date specified in the Statement of
Account, by which date you must pay the Outstanding Balance, or any
part thereof or the Minimum Amount Due.

تاريخ ا�ستحقاق الدفعة يعني التاريخ املحدد يف ك�شف احل�ساب الذي يتعني عليك فيه
. �أو �أي جزء منه �أو املبلغ الأدنى امل�ستحق،دفع الر�صيد القائم
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Personal Identification Number (“PIN”) means, in relation to the Card,
the PIN issued by us to enable you to use the Card for a Credit Transaction
at an ATM.

 رقم التعريف ال�شخ�صي،”) يعني فيما يتعلق بالبطاقةPIN“( رقم التعريف ال�شخ�صي
ال�صادر من قبلنا لتمكينك من ا�ستخدام البطاقة يف معاملة ائتمانية عن طريق ماكينة
.ال�صرف الآيل

Participating Bank includes any Bank or any other entity which honors
VISA Card Transaction.

.البنك امل�شارك ي�شمل �أي بنك �أو �أي م�ؤ�س�سة �أخرى تقبل معامالت بطاقة الفيزا

Outstanding Amount means the total outstanding debit amount shown
in the monthly statement of account.

.الر�صيد القائم يعني �إجمايل الر�صيد املدين الذي يظهر يف الك�شف ال�شهري

Security means either the Deposit or Guarantee or both.

.ال�ضمان يعني �إما مبلغ الوديعة �أو ال�ضمان �أو كالهما

Special Savings Account or Card Account means the special savings
account opened by us on the basis of restricted wakala in your name
for the purpose of depositing any proceeds from the Murabaha Finance
provided to you and to subsequently record all credit and /or debit
transactions carried out by you and the Supplementary Cardholder, if any,
under these terms and conditions. The account is expected to generate
an expected profit, any profit beyond the expected profit shall be for the
Bank.

ح�ساب التوفري اخلا�ص �أو ح�ساب البطاقة ويعني ح�ساب التوفري اخلا�ص الذي قمنا
بفتحه با�سمك بناء على الوكالة املقيدة لإيداع املرابحة املقدمة لك ومن ثم ت�سجيل كافة
املعامالت الدائنة �أو املدينة والتي قمت بها وحامل للبطاقة التابعة و�إن وجدت مبوجب هذه
.الأحكام وال�شروط

Statement of Account means the monthly or other periodic statement
sent to you or made available to you online showing particulars of the
Outstanding Balance of your Card Account.

ك�شف احل�ساب يعني الك�شف ال�شهري �أو الدوري املر�سل لك �أو الذي يتم توفريه لك على
.ال�شبكة مبا�شرة والذي يظهر تفا�صيل الر�صيد القائم حل�ساب البطاقة

Supplementary Cardholder means any person who you have authorized
to use the Card Account and to whom we have issued a Supplementary
Card.

حامل البطاقة التابعة يعني �أي �شخ�ص تقوم بتفوي�ضه ال�ستخدام ح�ساب البطاقة
.والذي نقوم ب�إ�صدار البطاقة التابعة له

In these terms and conditions “you” and “your” mean the Cardholder
including the Supplementary Cardholder and “we”, “us” and “our” mean
Commercial Bank of Dubai-Attijari Al Islami.

 ف�إن عبارة «�أنت» و «خا�صتك» تعني حامل البطاقة،يف هذه ال�شروط والأحكام
،» «خا�صتنا،» و�أن عبارة «نحن. مبا يف ذلك حامل البطاقة التابعة،)»(«حامل البطاقة
.تعني بنك دبي التجاري – التجاري الإ�سالمي

Use of the singular shall include the plural and vice versa and any gender
includes the other genders and any references to ‘person’ includes natural
person, firms, partnerships, companies, and corporations.

 و�أن �أي جن�س،و�أن ا�ستخدام �صيغة املفرد ت�شمل �أي�ض ًا �صيغة اجلمع والعك�س �صحيح
، امل�ؤ�س�سات، و�أن �أي �إ�شارة لل�شخ�ص ت�شمل ال�شخ�ص الطبيعي،ي�شمل الأجنا�س الأخرى
. ال�شركات،ال�شراكات

The clause headings are included for convenience only and shall not
affect the interpretation of these terms and conditions.

جرى ذكر عناوين الفقرات الفرعية لغر�ض الت�سهيل فقط والتي لن يكون لها ت�أثري على
.تف�سري هذه ال�شروط والأحكام

All dates and periods shall be determined by reference to the Gregorian
calendar.
If any provision in a definition in these terms and conditions is a substantive
provision conferring rights or imposing obligations then, notwithstanding
that is only, in the definition clause of these terms and conditions, effect
shall be to it as if it were a substantive provision in the body of these terms
and conditions.
1.
1.1
1.2

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

2.
2.1.
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 ويكون الربح الذي يزيد عن الربح املتوقع ل�صالح.يتوقع �أن يحقق احل�ساب ربح ًا متوقع ًا
.البنك

.جرى حتديد كافة التواريخ واملدد وفق ًا للتقومي امليالدي
�إذا كان �أي حكم يف تعريف وارد يف البنود وال�شروط احلالية حكما ً جوهريا ً يعطي حقوقا
 عندئذ على الرغم من �أن ذلك احلكم موجود فقط يف بند التعريف،�أو يفر�ض التزامات
 ف�سوف يعطى له مفعول كما لو كان بندا ً جوهريا ً يف ج�سم،يف ال�شروط و الأحكام احلالية
.هذه ال�شروط و الأحكام
 البطاقة-1
. حيث يجب عليك �إعادتها لنا فور ًا عند طلبها، تعترب البطاقة ملك ًا لنا1-1

The Card
The Card is our property and you must return it to us immediately
upon request.
You may collect the Card yourself, or we will, if so requested, deliver
it to you by courier at your risk. The signature of an individual at
your address is sufficient proof of delivery and shall constitute
receipt of the Card.
Upon receipt of the Card, you should sign it immediately.
You must take all reasonable steps to keep the Card safe at all
times.
You must not let anyone use the Card other than yourself.
You must keep the PIN secret and must not disclose it to anyone,
or let anyone else know or use the PIN.
You shall ensure that Supplementary Cardholder takes the steps
outlined above in relation to any Card issued to him/her.

. يتعني التوقيع عليها فور ًا،مبجرد ا�ستالمك للبطاقة
يجب عليك اتخاذ كافة الإج��راءات ال�ضرورية للمحافظة على البطاقة يف كافة
.الأوقات
.يجب عليك عدم ال�سماح لأي �شخ�ص غريك با�ستخدام البطاقة
يجب عليك االحتفاظ برقم التعريف ال�شخ�صي ب�سرية وعدم الك�شف عنه لأي �شخ�ص
. �أو �أن تدع �أي �شخ�ص �آخر يعرف �أو ي�ستخدم رقم التعريف ال�شخ�صي هذا،كان
يجب عليك الت�أكد من �أن حامل البطاقة التابعة ملتزم بالإجراءات املبينة �أعاله
.لها/واملتعلقة ب�أي بطاقة �أ�صدرت له

Use of the Card
You may only use the Card for Card Transactions within the limit
and until the expiry date embossed on its face.

 ا�ستخدام البطاقة-2
 ميكنك ا�ستخدام البطاقة فقط يف املعامالت اخلا�صة بالبطاقة �ضمن احلد1-2
.االئتماين وحتى تاريخ االنتهاء املطبوع على وجهها ب�أحرف بارزة

 بوا�سطة، بناء على طلبك، �أو نقوم بت�سليمها لك، ميكنك ا�ستالم بطاقتك بنف�سك2-1
 و�أن توقيع �أي �شخ�ص يف عنوانك �سوف يعترب �إثبات ًا.الربيد ال�سريع على م�سئوليتك
.كافي ًا على ت�سليم البطاقة وا�ستالمها من قبلك
3-1
4-1
5-1
6-1
7-1

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.
2.6.

3.
3.1

3.2

3.3

3.4

4.
4.1

4.2

4.3
4.4

4.5

4.6

4.7

The limit is the available balance in the Card Account and you shall
be notified of it. You are not allowed to exceed the limit without
prior approval.
Any Card Transaction originated in a currency other than your Card
Currency would be debited to your account at a rate of exchange
determined by us. Such transactions will also be subject to a
currency conversion fee as determined by us.
You must not use your Card for any unlawful purpose, including the
purchase of goods and services, prohibited by Islamic Shari’a or
any applicable laws wherever the Card is issued.
You must not use your Card to commit any act, which is against the
Islamic Shari’a principles.
Notwithstanding the availability of balance in the Card Account,
we shall be entitled to, at any time, with notice, and without liability
towards you, withdraw and / or restrict your rights to use the Card
or to refuse to authorize any Card Transactions.

 و ال. احلد االئتماين هو الر�صيد املتاح يف ح�ساب البطاقة والذي تقوم ب�إ�شعارك به2-2
.يجوز لك جتاوز هذا احلد االئتماين بدون احل�صول على املوافقة امل�سبقة
 �سوف يتم قيد مبلغ، يف حال �إجراء �أي معاملة بالبطاقة بعملة غري عملة بطاقتك3-2
 مثل هذه املعامالت �سوف،املعاملة على ح�سابك وب�سعر ال�صرف املحدد من قبلنا
.تخ�ضع �أي�ض ًا لر�سوم حتويل العمالت ح�سبما يتم حتديدها من قبلنا
 مبا يف، يجب عليك عدم ا�ستخدام بطاقتك لأية �أغرا�ض تكون خمالفة للقانون4-2
ذلك �شراء ال�سلع واخلدمات التي حترمها ال�شريعة الإ�سالمية �أو �أية قوانني �سارية
.حيثما كان املكان الذي مت فيه �إ�صدار البطاقة
 يجب عليك عدم ا�ستخدام البطاقة الرتكاب �أي فعل يتعار�ض مع مبادئ ال�شريعة5-2
.الإ�سالمية
 وبعد، ويف �أي وقت، ف�إنه يجوز لنا،  على الرغم من وجود ر�صيد يف ح�ساب البطاقة6-2
�أو تقييد حقك/ �سحب و، وبدون �أن يرتتب علينا �أي التزام جتاهك،�إخطارك بذلك
 �أو �أن نرف�ض ال�سماح لك ب�إجراء �أية معامالت مبوجب،يف ا�ستخدام البطاقة
.البطاقة

Cash withdrawals using the Card
You may obtain cash using the Card, in such amount as may be
determined by us from time to time, by the following means:
(a) By presenting the Card at any Commercial Bank of DubaiAttijari Al Islami branch or any branch of a member institution
of VISA International which offers such facilities, together with
internationally recognized evidence of identity, and by signing
the appropriate Card Transaction record; or
(b) By using the Card at any Commercial Bank of Dubai-Attijari
Al Islami ATM or of any other Participating Bank, in which
case the amount of each withdrawal will be further subject to
applicable daily withdrawal limit of the ATM used.

 ال�سحوبات النقدية با�ستخدام البطاقة-3
 ميكنك احل�صول على العملة النقدية با�ستخدام البطاقة ح�سب املبلغ الذي نحدده1-3
:لك من وقت لآخر بالو�سائل التالية
(�أ) عن طريق تقدمي البطاقة لأي فرع من فروع التجاري الإ�سالمي التابعة لبنك
 �أو �أي فرع ع�ضو يف م�ؤ�س�سة فيزا العاملية يعمل على تقدمي مثل،دبي التجاري
 وعن، مع �إبراز ما يثبت ال�شخ�صية يكون معرتف ًا به دولي ًا،هذه الت�سهيالت
طريق التوقيع على امل�ستند اخلا�ص باملعاملة ذات ال�صلة؛ �أو

You will need to use the PIN in conjunction with the Card when
effecting a Card Transaction at an ATM. Our record of any Card
Transaction effected in conjunction with a PIN shall be conclusively
binding on you.
Any transfer of fund from your Card to a Commercial Bank of
Dubai-Attijari Al Islami transaction account (current account,
saving account, investment account) will be treated as a cash
withdrawal and will incur fixed transaction fee and charges.
You shall pay fixed transaction fee for each cash withdrawal you
get using the Card. We may, from time to time and with due notice;
vary the amount of the transaction fee.

 يتعني عليك ا�ستخدام رقم التعريف ال�شخ�صي مع البطاقة عند القيام ب�أي معاملة2-3
 و�أن البيانات املدونة يف �سجالتنا التي.بالبطاقة با�ستخدام ماكينة ال�صرف الآيل
حتتوي على �أي معاملة مت �إجرا�ؤها بالبطاقة با�ستخدام رقم التعريف ال�شخ�صي
.�سوف تكون ملزمة لك
 �سوف يتم التعامل مع �أي عملية حتويل لأي مبلغ من بطاقتك حل�ساب معاملة3-3
، ح�ساب توفري،التجاري الإ�سالمي التابعة لبنك دبي التجاري (ح�ساب ج��اري
ح�ساب ا�ستثمار) على �أنها عملية �سحب نقدي والتي ت�ستوجب حت ٌمل الر�سم العادي
.املحدد للمعاملة �إ�ضافة للم�صاريف الأخرى
 يتعني عليك دفع ر�سوم املعامالت املحددة عن كل عملية �سحب نقدي تتم با�ستخدام4-3
 تعديل الر�سم، مع �إخطارك بذلك، ومن وقت لآخر، علم ًا ب�أنه يجوز لنا.البطاقة
.املفرو�ض على املعاملة

Payment
You shall, at our request, pay us a handling fee for the issuance of a
replacement Card. Details of all fees and charges referred to in this
clause are available in the list of charges, which may be amended
from time to time.
We shall debit the Card Account with the amount of all Card
Transactions, Outstanding Balance, all charges and fees payable
under these terms and conditions and any other liabilities we may
incur arising out of or in connection with the use/misuse of the
Card.
You and any Supplementary Cardholder will be jointly and severally
liable to pay all amount debited to the Card Account.
We shall send and/or make available to you online a Statement of
Accounts for the Card Account. Non receipt of the Statement of
Account and / or your inability, except for reasons beyond your
control, to view the Statement of Account online shall not be
construed to give you an excuse for non-payment of the amounts
due to us.
You agree to pay us the total amount of all charges and fees
(Outstanding Balance) appearing in the Statement of Account not
later than the payment Due Date.
You may choose not to settle the Outstanding Balance in full, in
which case you must pay us at least the Minimum Payment on or
before the payment due date.
If you do not settle the Outstanding Balance by the Payment
Due Date and it remains unsettled at the date of issue of the next

 الدفعات واجبة الأداء-4
. يتعني عليكم �أن تدفعوا لنا وبناء على طلبنا ر�سم معاملة �إ�صدار البطاقة البديلة1-4
علم ًا ب�أن املعلومات التف�صيلية اخلا�صة بالر�سوم وامل�صاريف امل�شار �إليها يف هذه
.الفقرة قد مت ت�ضمينها يف قائمة الر�سوم التي يجوز تعديلها من وقت لآخر

- (ب) عن طريق ا�ستخدام �أي ماكينة �صرف �آيل تابعة لبنك دبي التجاري
 ف�إن مبلغ، يف هذه احلالة. �أو �أي بنك م�شارك �آخ��ر،التجاري الإ�سالمي
كل �سحب �سوف يخ�ضع �أي�ض ًا حلدود ال�سحب اليومية املطبقة على ماكينة
.ال�صرف الآيل امل�ستخدمة

 �سوف نقيد على ح�ساب البطاقة كافة مبالغ املعامالت التي تتم مبوجب البطاقة2-4
والر�صيد القائم وكافة الر�سوم وامل�صاريف واجبة ال�سداد مبوجب هذه ال�شروط
/والأحكام و�أية التزامات �أخرى نتكبدها �أو تكون ناجتة عن �أو متعلقة با�ستخدام
.�إ�ساءة ا�ستخدام البطاقة
 �سوف تعتربون مع حامل البطاقة التابعة م�سئولني جمتمعني ومنفردين عن دفع3-4
.كافة املبالغ املدينة التي يتم حتميلها على ح�ساب البطاقة االئتمانية
�أو نوفر لكم ك�شوفات احل�ساب على �شبكة االت�صال مبا�شرة/ �سوف نر�سل لكم و4-4
�أو عدم متكنكم/ و�أن عدم ا�ستالم ك�شف احل�ساب و.واخلا�صة بح�ساب البطاقة
 با�ستثناء احل��االت التي تكون،من مراجعة ك�شف احل�ساب على موقع ال�شبكة
 �سوف لن يف�سر على �أنه مبثابة عذ ٍر لعدم دفع املبالغ،خارجة عن نطاق �سيطرتكم
.امل�ستحقة لنا
 لقد وافقتم على �أن تدفعوا لنا املبلغ الإجمايل وامل�صاريف (الر�صيد القائم) الذي5-4
. على �أال يتجاوز ذلك تاريخ ا�ستحقاق الدفعة،يظهر يف ك�شف احل�ساب
 يتعني عليكم، يف هذه احلالة. يجوز لكم اختيار عدم دفع الر�صيد القائم بالكامل6-4
.�أن تدفعوا لنا على الأقل احلد الأدنى من الدفعة يف �أو قبل تاريخ اال�ستحقاق
 و�إذا ظل هذا, يف حالة عدم قيامكم بدفع الر�صيد القائم بتاريخ ا�ستحقاق الدفعة7-4
 �سوف يتم �إ�ضافة املبلغ،الر�صيد غري مدفوع بتاريخ �إ�صدار ك�شف احل�ساب التايل
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Statement of Account, the unpaid amount will be added to the next
Statement of Account’s Minimum Payment, which shall become
immediately due and payable.
You are not allowed to make Card Transactions that exceed the
available limit in the Card Acocunt without prior approval from us.
You shall immediately upon demand by us, pay the full amount by
which the limit of Card Account has exceeded and the Minimum
Payment then due. If you fail to make such payment in full, we
may cancel the Card immediately without prior notice to you and
the whole Outstanding Balance on the Card Account shall become
immediately due and payable.
Any arrears and any Card Transaction made in breach of these
terms and conditions shall become immediately payable by you
All payments received by us from you towards the Card Account
shall be applied in the following order of payment (or such other
order as we may think fit):
(a) All unpaid fee, cash withdrawals, charges, and other costs
shown on any previous Statement of Account.
(b) All unpaid Card Transactions (excluding cash withdrawals)
shown on any previous Statement of Account;
(c) All unpaid Card Transactions (excluding the cash withdrawals)
shown on the current Statement of Account; and
(d) All cash withdrawals and other Card Transactions not yet
shown on the current Statement of Account.
We may charge fees for any returned unpaid cheques drawn by you
in full or partial payment of the Outstanding Balance and this neither
shall affect nor impair any other legal remedies available to us.
You shall make payments in the Card Currency. If you make
payment in any other currency, you shall pay to us all exchange,
commission and other charges or losses we may incur in converting
such payments to the Card Currency. Such conversion shall be
effected at the prevailing bank rate on the date of exchange, which
we may conclusively determine at the date of entry into the Card
Account. Any payment you make in the Card Currency will be
credited to the Card Account only on the date on which we receive
the required funds for value in our books. Whenever a payment is
received in any other currency, such a payment shall be credited
after the date when the relevant funds have been received for value
by us in Dubai and credited to the Card Account.
You shall pay additional charges in the amount, which we may
prescribe immediately upon request, for the provision of copies of
sales/cash withdrawal slips, Statement of Account, which you may
request, and any further service we may provide from time to time.
We may at our discretion vary, with prior notice, the rate, method
of calculation of Monthly Subscription Fees, Handling Charges,
Additional Charges, or any other Charges, as well as period of time
frequency within which these fees and charges are payable. None
of the fees payable to us under these terms and conditions are
refundable.
If you contend a Card Transaction and it is subsequently proven
to have been originated by you, we will charge back the original
amount of the Card Transaction when it took place.
Our acceptance of late or partial payments, cheque or money
order shall not prevent us from enforcing our rights to collect the
full amount due from you or constitute an amendment to these
terms and conditions.
You agree that if any sum shall become due from you to us any
time under the Card Account and/or under the Murabaha Finance,
or if you shall become liable to us on any banking account or any
other account, current or otherwise, in any manner or if you are in
default under the provisions of such accounts or any other banking
facilities granted by us to you, the whole Outstanding Balance on
your account shall become immediately due and payable.
Any cheque deposit shall be acceptable for collection and
proceeds shall not be available until the cheque has been cleared
and the proceeds paid to us by the paying bank. Any cash deposit

غري املدفوع ملبلغ دفعة احلد الأدنى يف ك�شف احل�ساب التايل و الذي ي�صبح بالتايل
.م�ستحق ًا وواجب ال�سداد فور ًا
 ال يجوز لكم �إجراء معامالت بالبطاقة تتجاوز قيمتها احلد االئتماين احلايل بدون8-4
 كما يتعني عليكم �أن تدفعوا لنا فور ًا.احل�صول على موافقتنا امل�سبقة على ذلك
املبلغ الكامل املتجاوز احلد االئتماين �إ�ضافة �إىل احلد الأدنى من الدفعة التي تكون
 ف�إنه يحق لنا �إلغاء، ويف حال تخلفكم عن دفع هذا املبلغ بالكامل.يف حينه م�ستحقة
 حيث ي�صبح كامل،البطاقة فور ًا بدون احلاجة �إىل توجيه �أي �إخطار م�سبق لكم
.الر�صيد القائم على ح�ساب البطاقة م�ستحق ًا وواجب ال�سداد فور ًا
ت�صبح �أية مبالغ مت�أخرة الدفع و�أية معامالت تتم مبوجب البطاقة والتي تكون
.خمالفة لهذه ال�شروط والأحكام واجبة ال�سداد من قبلكم فور ًا
�سوف يتم ا�ستخدام كافة الدفعات امل�ستلمة منكم حتت ح�ساب البطاقة ح�سب
:)الرتتيب التايل(�أو �أي ترتيب �آخر نراه منا�سب ًا
 والتكاليف، امل�صاريف، ال�سحوبات النقدية،(�أ) ل�سداد كافة الر�سوم امل�ستحقة
.الأخرى املبينة على �أي ك�شف ح�ساب �سابق
(ب) ل�سداد كافة مبالغ املعامالت التي مت �إج��را�ؤه��ا بوا�سطة البطاقة وغري
.املدفوعة (با�ستثناء ال�سحوبات النقدية) املبينة على �أي ك�شف ح�ساب �سابق
(ج) ل�سداد كافة مبالغ املعامالت التي مت �إج��را�ؤه��ا بوا�سطة البطاقة وغري
املدفوعة (با�ستثناء ال�سحوبات النقدية) املبينة على ك�شف احل�ساب
احلايل؛ و
(د) ل�سداد كافة ال�سحوبات النقدية واملعامالت الأخ��رى التي مت �إج��را�ؤه��ا
.بوا�سطة البطاقة غري الظاهرة على ك�شف احل�ساب احلايل
يجوز لنا فر�ض ر�سوم على �أية �شيكات معادة م�سحوبة من قبلكم ل�سداد كامل
الر�صيد القائم �أو �أي جزء منه ولن ي�ؤثر مثل هذا الإجراء �أو ي�ضعف فعالية �أي
.تدابري قانونية متاحة لنا لإ�سرتداد حقوقنا
 ويف حال �سدادكم للدفعة ب�أي.يتعني عليكم �سداد الدفعات ح�سب عملة البطاقة
 يتعني عليكم �أن ت�سددوا لنا كافة امل�صاريف والعموالت والر�سوم،عملة �أخ��رى
الأخرى �أو اخل�سائر التي ميكن �أن نتكبدها لتحويل مثل هذه الدفعات �إىل عملة
 حيث يتم �إجراء مثل هذا التحويل ب�سعر ال�صرف ال�ساري بتاريخ �صرف.البطاقة
 و�أن �أي دفعة.العملة التي نقررها حكم ًا بتاريخ قيد الدفعة يف ح�ساب البطاقة
ت�سددونها بعملة البطاقة �سوف يتم تقييدها ل�صالح ح�ساب البطاقة يف التاريخ
 وعند ا�ستالم الدفعة.الذي ن�ستلم فيه املبالغ املطلوبة من القيمة املدونة يف دفاترنا
 �سوف يتم قيد هذه الدفعة ل�صالح ح�ساب البطاقة بعد التاريخ,ب�أي عملة �أخرى
.الذي يتم فيه ا�ستالمنا املبالغ املعنية يف دبي وتقييدها ل�صالح ح�ساب البطاقة

9-4
10-4

11-4
12-4

 يتعني عليكم دفع الر�سوم الإ�ضافية ح�سب املبلغ الذي نحدده فور ًا لقاء توفري ن�سخ13-4
، ك�شوفات احل�ساب التي قد تطلبونها،ال�سحوبات النقدية/من ق�سائم املبيعات
.وكذلك �أية خدمات �أخرى ميكن �أن نقدمها لكم من وقت لآخر
، ور�سوم املعاجلة، بناء على �إ�شعار م�سبق، يجوز لنا وح�سب تقديرنا �أن نعدل14-4
 وكذلك املدد الزمنية املتوالية التي يتعني، �أو �أية ر�سوم �أخرى،والر�سوم الإ�ضافية
 علم ًا ب�أن كافة هذه الر�سوم واجبة الدفع.خاللها دفع مثل هذه الر�سوم وامل�صاريف
.لنا مبوجب هذه ال�شروط والأحكام غري قابلة لال�سرتداد
 يف حال اعرتا�ضكم على �أية معاملة متت مبوجب البطاقة وثبت فيما بعد �أن هذه15-4
 �سوف يتم حتميلكم املبلغ الأ�صلي ملبلغ املعاملة التي،املعاملة قد متت من قبلكم
.متت مبوجب البطاقة بتاريخ تنفيذ هذه املعاملة
 �أو ال�شيكات �أو احلواالت، لن مينع جمرد قبولنا للدفعات املت�أخرة �أو اجلزئية16-4
الربيدية للمبالغ من قيامنا باتخاذ الإجراءات لتح�صيل كامل املبلغ امل�ستحق منكم
.�أو ي�شكل تعدي ًال لهذه ال�شروط والأحكام
 انتم توافقون على �أنه �إذا �أ�صبح �أي مبلغ م�ستحق ًا لنا يف �أي وقت مبوجب ح�ساب17-4
 �أو �إذا �أ�صبحتم مدينني لنا عن �أي ح�ساب بنكي،البطاقة �أو مبوجب متويل املرابحة
، ب�أي طريقة من الطرق، �سواء كان ح�ساب جاري �أو غري ذلك،�أو �أي ح�ساب �آخر
�أو يف حال خمالفتكم ل�شروط مثل هذه احل�سابات �أو �أية ت�سهيالت بنكية �أخرى
 ف�إن كامل الر�صيد القائم يف ح�سابكم �سوف ي�صبح م�ستحق ًا،ممنوحة من قبلنا
.وواجب الأداء فور ًا
 يكون �أي �إيداع لل�شيكات مقبو ًال للتح�صيل ولن تكون العائدات متاحة �إال بعد �أن18-4
 ويعترب �أي �إيداع نقدي.تتم مقا�صته ودفع العائدات �إلينا من قبل البنك الدافع
قد مت ا�ستالمه من قبلنا فقط عندما ن�صدر �إي�صا ًال له �أو عند قيد ذلك الإيداع
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may only be regarded as having been received by us upon our
receipt or crediting the same to the Card Account. (Any fees and
charges related to cash deposits or cheque collection/clearing will
be born by you).
We may at any time demand that you deposit an undated cheque
and/or pledge cash collateral in our favor for a specified amount
not exceeding the Card Limit, even if such a cheque or cash
collateral were not demanded when the Card was issued. If we
make such a demand, you shall be treated as having authorized us
to insert the date on the cheque and present it for payment on the
inserted date against any amount due to us. In case of deposited
cheque exceeds the outstanding amount and it is cashed, the
surplus amount will be refunded to you.
If you choose to settle by way of direct debit, the percentage of the
total amount due specified by you when applying for the Card will
be debited to your account on or immediately after the Payment
Due Date. Where a sufficient balance is not maintained, we may
cancel the Card.
You may choose to effect payment from your account with us via
call centre. We shall not be liable for any loss or delay caused by
the use of the call centre.
You may not transfer funds from one Card Account to another in
settlement of the debit balance of one Card Account, except with
our prior approval.
We will credit the Card Account with the amount of any refund
on receipt of a properly issued credit voucher from a member
establishment.
We will not be responsible to present the purchase invoices signed
by you in support of the Statement of Account. The Statement
of Account sent to you by us, or made available online, showing
the details of the Credit Transactions carried out by you or the
Supplementary Cardholder shall be sufficient proof of your
obligations to pay us the Outstanding Balance.
Our records of any Card Transaction or otherwise relating to your
Card Account shall constitute evidence of the Card Transactions
and we may use any such information as evidence in court.
Supplementary Cardholder
We may issue a Supplementary Card to an individual nominated
by you who is over 18 years of age, and approved by us. This shall
be subject to the Supplementary Cardholder signing the relevant
application form and the terms and conditions, as we may deem
necessary.
These terms and conditions shall also apply to the Supplementary
Cardholder. Every Supplementary Cardholder shall be jointly
and severally liable with you for all Card Transactions and
charges generated by the use of the Primary Card as well as
the Supplementary Card. We may commence an action or
proceedings against you or the Supplementary Cardholder or both
of you in connection with your obligations under these terms and
conditions.
The validity of the Supplementary Cardholder is dependent on the
validity of Primary Card. The termination of the Supplementary
Card for whatsoever reason shall not terminate the Primary Card
or your agreement with us for your Card.
Your and the Supplementary Cardholder’s undertakings, liabilities
and obligations towards us and our rights shall not be affected in
any way by any dispute, counterclaim or right of set-off which you
and / or the Supplementary Cardholder may have against each
other.
You shall indemnify us against any loss, damage, liability, costs,
and expenses whether legal or otherwise incurred by us by
reason of any acts or omissions, legal disability or incapacity of
the Supplementary Cardholder or any breach of these terms and
conditions by the Supplementary Cardholder.

يف ح�ساب البطاقة (وتتحملون �أيه ر�سوم وم�صاريف تتعلق بالإيداعات النقدية �أو
.) مقا�صة ال�شيكات/حت�صيل
�أو �أن تقدموا �ضمان ًا/ يجوز لنا �أن نطلب منكم يف �أي وقت �إيداع �شيك غري م�ؤرخ و19-4
 حتى لو،نقدي ًا �إ�ضافي ًا ل�صاحلنا مببلغ معني ال يتجاوز احلد االئتماين للبطاقة
�أن مثل هذا ال�شيك �أو ال�ضمان النقدي الإ�ضايف مل يطلب منكم وقت �إ�صدار
 ف�سوف يعترب ذلك مبثابة تفوي�ض لنا بو�ضع التاريخ، ويف حالة طلبنا ذلك.البطاقة
 ويف حال.على ال�شيك وتقدميه للدفع يف ذلك التاريخ مقابل �أي مبلغ م�ستحق لنا
 �سوف يتم �إعادة،جتاوزت قيمة ال�شيك املودع الر�صيد القائم ومت �صرف ال�شيك
.املبلغ الزائد لكم
 ف�سوف تقيد ن�سبة، يف حال اخرتمت ال�سداد بوا�سطة اخل�صم مبا�شرة على ح�سابكم20-4
املبلغ الإجمايل امل�ستحق واملحدد بوا�سطتكم عند التقدم للح�صول على البطاقة
 ويف حال عدم.على ح�سابكم البنكي يف تاريخ ا�ستحقاق الدفعة �أو بعدها مبا�شرة
. ف�إنه يجوز لنا �إلغاء البطاقة،االحتفاظ بر�صيد دائن
 علم ًا. يجوز لكم اختيار القيام بالدفع من ح�سابكم لدينا عن طريق مركز االت�صال21-4
ب�أننا لن نكون م�سئولني عن �أي خ�سارة �أو ت�أخري يح�صل نتيجة ا�ستخدام مركز
.االت�صال لهذا الغر�ض
 ال يجوز لكم حتويل مبالغ من ح�ساب البطاقة لأي ح�ساب �آخر ل�سداد الر�صيد22-4
.املدين حل�ساب بطاقة بدون احل�صول على موافقتنا امل�سبقة
 �سوف نقيد يف ح�ساب البطاقة �أي مبلغ يتم �إعادته لكم عند ا�ستالمنا �إ�شعار دائن23-4
.�صادر بالطريقة ال�صحيحة من م�ؤ�س�سة ع�ضو ًا
 �سوف لن نكون م�سئولني عن تقدمي فواتري ال�شراء املوقعة من قبلكم ت�أييد ًا لك�شف24-4
 �أو جرى �إعالنه على �شبكة، و�أن ك�شف احل�ساب املر�سل لكم من قبلنا.احل�ساب
 الذي يظهر تفا�صيل املعامالت االئتمانية املنفذة من قبلكم �أو من قبل،االت�صال
حامل البطاقة التابعة �سوف يعترب مبثابة دليل كاف على التزاماتكم نحو دفع
.الر�صيد القائم لنا
 تعترب �سجالتنا لأي معاملة بطاقة �أو خالف ذلك تتعلق بح�ساب البطاقة اخلا�ص25-4
 حيث يجوز لنا،بكم مبثابة دليل �إثبات على املعامالت التي متت مبوجب البطاقة
.ا�ستخدام هذه املعلومات كدليل لدى املحاكم
 حامل البطاقة التابعة-5
 يجوز لنا �إ�صدار بطاقة تابعة لأي �شخ�ص تتم ت�سميته من قبلكم على �أن يتجاوز1-5
 على �أن يقوم حامل البطاقة التابعة، �سنة من العمر و�أن يتم اعتماده من قبلنا18
بتوقيع منوذج الطلب وفق ًا لل�شروط والأحكام املن�صو�ص عليها يف هذا ال�صدد
.وذلك ح�سبما نراه �ضروري ًا
 حيث يعترب كل. تطبق هذه ال�شروط والأحكام �أي�ض ًا على حامل البطاقة التابعة2-5
حامل بطاقة تابعة م�سئو ًال بالت�ضامن والإنفراد معكم عن كافة الأتعاب و معامالت
 ويكون لنا احلق يف.البطاقة النا�شئة عن ا�ستخدام البطاقة الرئي�سية والتابعة
مبا�شرة �أي دعوى �أو �إج��راءات �ضدكم �أو �ضد حامل البطاقة التابعة �أو كالكما
.فيما يتعلق بالتزاماتكم مبوجب هذه ال�شروط والأحكام

 تعتمد �صالحية البطاقة اخلا�صة بحامل البطاقة التابعة على �صالحية البطاقة3-5
 و�أن �إنهاء �صالحية البطاقة التابعة لأي �سبب كان �سوف لن ي�ؤدي �إىل.الرئي�سية
.�إنهاء �صالحية البطاقة الرئي�سية �أو االتفاقية اخلا�صة بكم بخ�صو�ص بطاقتكم
 ال تت�أثر التعهدات وامل�سئوليات وااللتزامات امللقاة على عاتقكم وحامل البطاقة4-5
 دعوى متقابلة �أو،التابعة جتاهنا وحقوقنا ب�أي �شكل كان نتيجة ح�صول �أي نزاع
.حق مقا�صة قد يكون لكم �أو حلامل البطاقة التابعة كل يف مواجهة الأخر
 تكاليف وم�صاريف �سواء، التزامات، �أ�ضرار، تلتزمون بتعوي�ضنا عن �أية خ�سائر5-5
كانت قانونية نتكبدها ب�سبب �أيه �أفعال �أو الإمتناع عن �أعمال �أو عجز قانوين �أو
عدم �أهلية حلامل البطاقة التابعة �أو �أي �إخالل بالبنود �أو ال�شروط احلالية من قبل
.حامل البطاقة التابعة
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Loss of Card and PIN
If the Card is lost or stolen or the PIN is disclosed to any person or
if you think someone else may know the PIN, you shall immediately
notify us on call centre and the Police of the country/area where
such loss or theft or disclosure occurred.
Such notification shall be followed by a signed written confirmation
or an email within 24 hours of receipt of notice. Until receipt of such
confirmation, you will be liable for all Card Transactions. You also
undertake to take all necessary steps to assist us in recovering the
missing Card.
You shall be, and remain, fully liable to pay us any debit to the Card
Account arising from any Card Transactions by any of whether with
or without your knowledge and irrespective of whether they were
authorized by you or not.
We may issue a replacement for any lost or stolen Card subject
to these or such other terms and conditions as we may consider
appropriate and at a fee determined by us from time to time.
If you recover the lost or stolen Card, you must immediately cut it
into two halves and return it to us without using it.
You may not use the PIN after notifying us of its disclosure to any
person.

 فقدان البطاقة ورقم التعريف ال�شخ�صي-6
 يف حال فقدان �أو �سرقة البطاقة �أو مت الك�شف عن رقم التعريف ال�شخ�صي لأي1-6
، �أو �إذا اعتقدمت �أن �شخ�ص ًا ما قد يكون على علم برقم التعريف ال�شخ�صي،�شخ�ص
املنطقة/ و�إبالغ �شرطة البلد،يتوجب عليكم �إخطارنا فور ًا على مركز االت�صال
.التي حدث فيها الفقدان �أو ال�سرقة �أو الك�شف عن رقم التعريف ال�شخ�صي
 يجب �إتباع هذا الإخطار بت�أكيد خطي موقع �أو يتم �إر�سال �إ�شعار بالربيد االلكرتوين2-6
، و�إىل �أن يتم ا�ستالم مثل هذا الت�أكيد. �ساعة من ا�ستالم الإخطار24 خالل مدة
 يتعني، كذلك.ف�أنتم م�س�ؤولون عن جميع املعامالت التي تنفذ بوا�سطة البطاقة
عليكم التعهد باتخاذ كافة الإجراءات ال�ضرورية مل�ساعدتنا على ا�سرتجاع البطاقة
.املفقودة
	�أنتم م�س�ؤولون و �ستظلون م�سئولني بالكامل عن القيام بدفع �أي مبلغ يتم قيده3-6
على ح�ساب البطاقة نا�شئ عن �أيه معامالت بالبطاقة بوا�سطة �أي �شخ�ص �سواء
 وب�صرف النظر �إذا كان مثل ه�ؤالء الأ�شخا�ص خمولني،مبعرفتكم �أو بدون ذلك
.منكم �أم ال
 يجوز لنا �إ�صدار بطاقة بديلة عن �أي بطاقة مفقودة �أو م�سروقة وفق ًا لهذه ال�شروط4-6
والأحكام �أو �أية �شروط و�أحكام �أخرى ح�سبما نراه منا�سب ًا مقابل ر�سم يتم حتديده
.من قبلنا من وقت لآخر
 يجب عليك قطعها �إىل ن�صفني، يف حال ا�سرتجاعك للبطاقة املفقودة �أو امل�سروقة5-6
.و�إعادتها لنا بدون �أن يتم ا�ستخدامها
 ال يجوز لكم ا�ستخدام رقم التعريف ال�شخ�صي بعد �إبالغنا بالك�شف عنه لأي6-6
.�شخ�ص

Termination
You may at any time notify us of your intention to close the Card
Account and terminate the use of all Cards issued to you and
any Supplementary Cardholder by giving us notice in writing and
returning to us all such Cards cut in half. The Card Account shall
be closed only after you have paid in full all charges and amounts
due under the Card Account. The proceeds standing to the credit
of Card Account shall be utilized to pay all your obligations under
the Murabaha Finance.
You agree that if the Card Account at time of termination does not
take into account the amount incurred by the use of the Card, it shall
be due immediately in full upon termination of the use of the Card.
If a Supplementary Cardholder terminates the use of the
Supplementary Card, you and the Supplementary Cardholder shall
be, and shall continue to be, jointly and severally liable to us for all
charges and other amounts due under these terms and conditions
except that the Supplementary Cardholder whose Card has been
terminated shall not be liable for charges and other liabilities
incurred by you and any other Supplementary Cardholder (if any)
after our receipt of the terminated Supplementary Card cut in half.
We may at any time and with prior notice recall the Card and
terminate or suspend your right to use it. You shall immediately
after such recall return to us the Card cut in half and pay in full all
charges and amounts due on your Card Account.
We shall terminate the use of the Card without notice upon your
bankruptcy or insolvency.
You and/or your estate shall be responsible of settling-off the Card
Account and the Murabaha Finance and shall pay us all expenses
and costs that we may incur in recovering any due amounts.
We shall not be liable to refund the monthly membership fee or any
part of such fee on the termination of the Card Account.
Upon cancellation of the use of the Card, any Security held by us
shall be held for a period of 45 days following the cancellation and/
or return of the Card, whether cancelled by you or us.

	�إنهاء ا�ستخدام البطاقة-7
 يجوز لكم يف �أي وقت من الأوقات �إخطارنا بنيتكم �إغالق ح�ساب البطاقة و�إنهاء1-7
ا�ستخدام كافة البطاقات ال�صادرة لكم و�إىل �أي حامل بطاقة تابعة عن طريق
 ويتم �إغالق.توجيه �إ�شعار خطي لنا و�إعادة تلك البطاقات مقطوعة ن�صفني لنا
ح�ساب البطاقة فقط بعد القيام بدفع كافة الر�سوم واملبالغ امل�ستحقة مبوجب
 �سوف يتم ا�ستخدام املبالغ املوجودة يف ح�ساب البطاقة ل�سداد.ح�ساب البطاقة
.التزامتكم مبوجب متويل املرابحة

Exclusion of Liability
We shall not be liable for any loss or damage howsoever incurred
or suffered by you by reason of us or a Merchant or any bank or
financial institution or any ATM or other party refusing to allow a
Card Transaction, or accept the Card or the Card number or the PIN
or to extend or provide a cash withdrawal up to the Limit or at all.
We shall not be responsible for the refusal by any Merchant or
member institution of VISA International to honor or accept the
Card or for any defect or deficiency in the goods or services
supplied to you by any Merchant or, where applicable, for any
breach or non performance by a Merchant of a Card Transaction.

 توافقون انه اذا كان ح�ساب البطاقة يف تاريخ الغاء ا�ستخدامها مل يت�ضمن املبالغ التي2-7
. ف�إن تلك املبالغ �سوف تكون م�ستحقه فور ًا عند الغاء ا�ستخدام البطاقة،مت �صرفها
 تكونوا، يف حال قيام حامل البطاقة التابعة ب�إنهاء ا�ستخدام البطاقة التابعة3-7
وت�ستمروا �أنتم وحامل البطاقة التابعة م�سئولني بالت�ضامن والإنفراد جتاهنا عن
 �إال �أن،كافة الر�سوم واملبالغ الأخرى امل�ستحقة مبوجب ال�شروط والأحكام احلالية
حامل البطاقة التابعة الذي مت �إنهاء بطاقته �سوف لن يكون م�سئو ًال عن الر�سوم
وااللتزامات الأخرى التي حتملتموها �أنتم و�أي حامل بطاقة تابعة �آخر (يف حال
.وجوده) بعد ا�ستالمنا للبطاقة التابعة املنتهية مقطوعة �إىل ن�صفني
 ا�سرتجاع البطاقة و�إنهاء �أو تعليق، يف �أي وقت وبعد توجيه �إخطار م�سبق، يجوز لنا4-7
 حيث يتعني عليكم على الفور بعد هذا اال�سرتجاع �إعادة.حقكم يف ا�ستخدامها
البطاقة لنا مقطوعة �إىل ن�صفني ودفع كافة الر�سوم واملبالغ امل�ستحقة على ح�ساب
.البطاقة اخلا�ص بكم بالكامل
. �سوف نقوم ب�إلغاء البطاقة وبدون �إخطاركم يف حالة افال�سكم او �إع�ساركم5-7
 كما. تكونوا �أنتم وتركتكم م�سئولني عن دفع الأر�صدة القائمة على ح�ساب البطاقة6-7
يتعني عليكم دفع كافة امل�صاريف والتكاليف التي قد نتكبدها ال�سرتجاع مثل هذه
.الأر�صدة
 نحن غري م�سئولني عن �إرجاع ر�سم الع�ضوية ال�شهري �أو �أي جزء من هذا الر�سم7-7
.عند �إنهاء ح�ساب البطاقة
 ي�ستمر االحتفاظ ب�أية �ضمانات حمتفظ بها لدينا، عند �إلغاء ا�ستخدام البطاقة8-7
�أو �إعادة البطاقة �سواء �ألغيت بوا�سطتكم �أو من/) يوم ًا بعد الإلغاء و45( ملدة
.طرفنا
 ا�ستبعاد امل�سئولية-8
 لن نكون م�سئولني عن �أية خ�سائر �أو �أ�ضرار من �أي نوع كانت تتكبدونها ب�سببنا1 -8
 �أو �أي،�أو ب�سبب رف�ض �أي تاجر �أو �أي بنك �أو م�ؤ�س�سة مالية �أو �أي �صراف �آيل
 �أو رقم البطاقة �أو، �أو قبول البطاقة،طرف �آخر يرف�ض ال�سماح مبعاملة بطاقة
 �أو يرف�ض تقدمي �أو ال�سماح ب�سحب نقدي �سواء كان �ضمن،رقم التعريف ال�شخ�صي
.احلد االئتماين �أو ب�شكل مطلق
 لن نكون م�سئولني عن رف�ض �أي تاجر �أو ع�ضو يف فيزا �إنرتنا�شيونال دفع �أو2-8
 �أو عن �أي عيب �أو نق�ص يف الب�ضاعة �أو اخلدمات املوردة �إليكم، قبول البطاقة
 عن �أي �إخالل �أو عدم وفاء تاجر مبعاملة، حيثما ينطبق ذلك،بوا�سطة �أي تاجر �أو
.البطاقة
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If there is dispute between you and us, a Merchant, a bank or
financial Institution or any other person, your liability to us shall not
in any way be effected by such dispute or any counterclaim or right
of set-off which you may have against us, such Merchant, or other
bank or financial institution or person.
We shall not be liable for any dispute brought to our notice by you
after 15 days from the date of the relevant statement of account.
We shall not be liable, by any way, to you for any loss or damage of
whatsoever nature, due to or arising from any disruption or failure
or defect in any ATM or machine or terminal or communication
system or facilities or data processing system or transmission link
or any industrial or other dispute or any thing or cause, whether
beyond our control or otherwise.
We shall not be liable to you in the following circumstances:
(a) Exercise by us of our right to terminate any Card or Card
Account pursuant to clause 7.4
(b) Any injury to your credit character and reputation due to
repossession of the Card by us, any request for its return or
refusal by any person to honor or accept the Card; and
(c) Any error or omission in any details disclosed by us pursuant
to clause 9.

، �أو م�ؤ�س�سة مالية، �أو بنك، �أو بينكم وبني تاجر، يف حالة ن�شوء نزاع بيننا و بينكم3-8
 ف�إن م�سئوليتكم جتاهنا لن تت�أثر بذلك ب�أي �شكل من الأ�شكال،�أو �أي �شخ�ص �آخر
نتيجة مثل هذا النزاع �أو ب�أية مطالبة مقابلة �أو حق مقا�صة قد يوجد لديكم يف
.مواجهتنا �أو يف مواجهة ذلك التاجر �أو البنك �أو امل�ؤ�س�سة املالية �أو ال�شخ�ص

Disclosure of Information
You irrevocably authorize and permit us to disclose and furnish such
information that we may deem fit concerning you and your affairs
including but not limited to the Card Account to our associates,
branches, assignees, agents, or other parties or person, including
banks, financial intuitions, regulators, and service providers who
provide a service to us as such.
We may check your credit standing at any time as and when we
deem fit without reference to you.

 الك�شف عن املعلومات-9
 ف�إنكم تفو�ضوننا وت�سمحوا لنا ب�شكل غري قابل للإلغاء بالك�شف، مبوجب هذا1-9
 وعلى �سبيل،وتزويد املعلومات التي نراها منا�سبة ب�ش�أنكم واملتعلقة ب�أموركم
، واملتنازل لهم، وفروعنا، ح�ساب البطاقة لل�شركات التابعة لنا،املثال ال احل�صر
 امل�ؤ�س�سات، مبا يف ذلك البنوك، �أو الأطراف الأخرى �أو �أي �شخ�ص �آخر،والوكالء
. ومزودي اخلدمات ممن يقدمون اخلدمات لنا، اجلهات الرقابية،املالية

) يوم ًا من تاريخ15(  لن نكون م�سئولني عن �أي نزاع تخطرونا به بعد م�ضي مدة4-8
.ك�شف احل�ساب املعني
 لن نكون م�سئولني ب�أي �شكل من الأ�شكال جتاهكم عن �أي خ�سائر �أو �أ�ضرار مهما5-8
كانت طبيعتها تكون ب�سبب �أو نا�شئة عن �أي توقف عن العمل �أو عيب يف �أي جهاز
، �أو نظام ات�صال �أو جتهيزات �أو نظام معاجلة بيانات، �أو �أي �آلة �أخرى،�صرف �آيل
 �أو غريه �أو �أي �شي �أو �سبب �سواء كان خارج، �أو �أي نزاع �صناعي،�أو و�سيلة �إر�سال
.نطاق �إراداتنا �أو خالف ذلك
: لن نكون م�سئولني جتاهكم يف احلاالت التالية6-8
.4-7 (�أ) عند ممار�سة حقنا يف �إنهاء �أي بطاقة �أو ح�ساب بطاقة وفق ًا للبند
(ب) عند وقوع �أي �ضرر ملركزكم الإئتماين �أو �سمعتكم ب�سبب ا�ستعادة البطاقة
 �أو �أي طلب ال�ستعادتها �أو رف�ض �أي �شخ�ص قبول البطاقة؛ و،من قبلنا
.9 (ج)	�أي خط�أ �أو �إغفال لأي بيانات يتم الك�شف عنها من قبلنا وفق ًا للبند

 يجوز لنا التحقق يف �أي وق��ت من الأوق ��ات ح�سبما ن��راه منا�سب ًا من مركزكم2-9
.االئتماين بدون الرجوع �إليكم

Notices
You must promptly notify us in writing of any changes in your
name, employment or business and address including phone
number, email etc.
Should you be away from the UAE for more then 30 days, you must
settle the Credit Card Account in full seven (7) days prior to your
departure.
If you leave the UAE to take up residence elsewhere, the Card
(including any supplementary Card) must be returned to us cut
in half fourteen (14) days prior to your departure and its/their use
shall be deemed to be terminated. You must settle the Credit Card
Account in full seven (7) days prior to your departure.
All demands, notices and other communication sent under these
terms and conditions to you and any supplementary cardholder
shall be deemed as sent to both.
Instructions sent to us from you vide facsimile transmission or
through Commercial Bank of Dubai branch network and internet
banking shall be considered valid and binding on you and we may
act upon the instructions received by us through those means.
All communications, cards, notices, statements of account,
demands or other documents under these terms and conditions
may be delivered personally to you or sent by post or email to the
last known address at your sole risk. Each such communication or
other material shall be deemed to have been received and served
on you on the day of delivery if delivered personally or via email
and two business days after posting, if sent by us.

 الإ�شعارات-10
 وظيفتكم �أو، يجب عليكم �إخطارنا خطي ًا ويف احلال عن �أية تغيريات يف ا�سمكم1-10
. الخ، عنوان الربيد االلكرتوين، مبا يف ذلك رقم الهاتف،�أعمالكم وعنوانكم

General
We shall not be liable for acting in good faith upon your instructions.
You authorize us at our discretion to record any instructions on the
phone and to use such record as evidence in a court of law or other
legal proceeding.
You shall indemnify us against any consequences, claims,
proceedings or losses that may arise or be incurred or sustained
by us by reason of carrying out the telephonic instruction from, or
purported to be from you.

 عموميات-11
. لن نكون م�سئولني عن الت�صرف بح�سن نية �إزاء تعليماتكم1-11
 بت�سجيل �أية تعليمات ترد على الهاتف وا�ستخدام، ح�سب تقديرنا،	�أنكم تفو�ضونا2-11
مثل هذه املعلومات امل�سجلة كدليل �إثبات يف املحكمة �أو يف الإجراءات القانونية
.الأخرى
 دعاوى ق�ضائية �أو خ�سائر قد تن�ش�أ، مطالبات،  �ستقومون بتعوي�ضنا عن �أية تبعات3-11
 �أو التي،�أو نتكبدها �أو نعاين منها ب�سبب تنفيذ التعليمات الهاتفية ال�صادرة منكم
.يفرت�ض �أن تكون واردة منكم

 يجب، يوم ًا30 يف حالة وجودكم خارج دولة الإمارات العربية املتحدة ملدة تزيد عن
) �سبعة �أيام من تاريخ7( عليكم دفع ح�ساب البطاقة االئتمانية بالكامل وذلك قبل
.مغادرتكم
 يجب،يف حال مغادرتكم دولة الإمارات العربية املتحدة للإقامة يف �أي بلد �آخر
)عليكم �إع��ادة البطاقة لنا مقطوعة على ق�سمني (مبا يف ذلك �أي بطاقة تابعة
 و حيث يعترب ا�ستخدام،) �أربعة ع�شر يوم ًا من تاريخ مغادرتكم14( وذلك قبل
 كما يتعني عليكم دفع ح�ساب البطاقة االئتمانية.البطاقات منتهي ًا/هذه البطاقة
.) �سبعة �أيام من تاريخ مغادرتكم7( بالكامل قبل مدة
 الإ�شعارات واالت�صاالت الأخ��رى املر�سلة مبوجب هذه ال�شروط،كافة الطلبات
والبنود �إليكم و�إىل �أي حامل بطاقة تابعة �سوف تعترب �أر�سلت �إليكم و�إىل حامل
.البطاقة التابعة
 �أو من خالل �شبكة فروع،تعترب التعليمات املر�سلة لنا من قبلكم بوا�سطة الفاك�س
 �أو عرب موقع االنرتنت اخلا�ص بالبنك، التجاري الإ�سالمي- بنك دبي التجاري
 كما و يجوز لنا العمل �إ�ستناد ًا �إىل التعليمات،على �أنها �صحيحة وملزمة لكم
.امل�ستلمة من قبلنا عن طريق هذه الو�سائط
 الطلبات، ك�شوفات احل�ساب، الإ�شعارات، البطاقات،يجوز ت�سليم كافة املرا�سالت
 �أو �أن،�أو امل�ستندات الأخرى مبوجب هذه ال�شروط والأحكام ت�سليم ًا �شخ�صي ًا لكم
يتم �إر�سالها بوا�سطة الربيد �أو الربيد االلكرتوين على �آخر عنوان معروف على
 و�أن كل من هذه االت�صاالت �أو املواد الأخرى �سوف تعترب على.م�سئوليتكم اخلا�صة
�أنه قد مت ا�ستالمها من قبلكم يف يوم ت�سليمها يف حال مت ت�سليمها �شخ�صي ًا �أو عن
 وخالل يومي عمل من تاريخ �إر�سالها بالربيد �إذا �أر�سلت،طريق الربيد االلكرتوين
.من قبلنا

2-10
3-10

4-10
5-10

6-10
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You undertake to pay to us the amount of any loss or damages
which our directors, officers, employees or we may suffer or
incur by reason of your failure to comply with these terms and
conditions or by reason of breach thereof by you or arising out of
or in connection with the Card Account or the Credit Card.
In addition to any other right we may have either under these
terms and conditions or under the law, we may at any time and
without notice consolidate and combine all accounts which you
hold with us, either individually or jointly or with a Supplementary
Cardholder and set-off and transfer any sums held in any such
account in satisfaction of any other sums due to us. We may do
so wherever such accounts are situated and in whatever currency
they are situated at our then prevailing exchange rates.
We may appoint an agent to collect any sum due from you to us
under these terms and conditions.
These terms and conditions are binding to you personally and you
may not assign your rights and obligations to any other person.
You agree to sign and deliver to us such further documents as we
may request from time to time.
Any delay or omission by us in exercising or enforcing (in whole or in
part) any right or remedy arising under these terms and conditions
shall not be construed as a waiver of such right or remedy. No
waiver of any of these terms and conditions or a breach of them
shall be given unless in writing and shall not operate as a waiver of
any other requirement or breach of these terms and conditions.
If any of these terms and conditions is or becomes illegal or
unenforceable, the remaining terms and conditions shall continue
in full force and effect.
We may from time to time with notice to you change and or amend
these terms and conditions. The retention or use by you of the
Card shall be treated as acceptance of any such change and or
amendment. If you do not accept any changes and or amendment,
you may close the Card Account and paragraph 7 of these terms
and conditions shall apply.
We shall have no liability to you in respect of any facilities or benefits
which we may make available to you, which do not form part of
these terms and conditions. We may withdraw such facilities and
benefits at any time without notice.
These terms and conditions are governed by the laws of the
Emirate of Dubai and the applicable Federal laws of the UAE to the
extent that these laws do not contradict the principles of Sharia in
which case the principles of Sharia shall prevail. You and we submit
to the non-exclusive jurisdiction of the courts of the UAE. Such
submission shall not restrict our rights to bring proceeding against
you in any other jurisdiction in connection with your obligations
under these terms and conditions.
In case of any difference between the Arabic and English
version, the Arabic version shall prevail.

 تتعهدون مبوجب هذا ب�أن تدفعوا لنا مبلغ �أي خ�سارة �أو �أ�ضرار قد يتكبدها �أو يعاين4-11
منها مدرا�ؤنا �أو م�سئولونا �أو موظفونا �أو نتكبدها �أو نعاين منها ب�سبب �إخفاقكم
يف التقيد بهذه البنود وال�شروط �أو ب�سبب �إخاللكم �أو نا�شئ عن �أومتعلق بح�ساب
.البطاقة �أو بطاقة االئتمان
	�إ�ضافة �إىل �أية حقوق قد نتمتع بها �إما مبوجب هذه ال�شروط والأحكام �أو مبوجب5-11
 �أن نوحد و�أن، يف �أي وقت وبدون احلاجة لتوجيه �أي �إ�شعار، ف�إنه يجوز لنا،القانون
ندمج كافة احل�سابات املفتوحة لدينا �إما انفراديا �أو ب�شكل م�شرتك �أو مع حامل
 و�أن نقوم ب�إجراء املقا�صة و حتويل �أية مبالغ حمتفظ بها يف �أي،البطاقة التابعة
 ويجوز لنا القيام بذلك.من هذه احل�سابات للوفاء ب�أية مبالغ تكون م�ستحقة لنا
حيثما كانت مثل هذه احل�سابات موجودة وب�أي عملة وح�سب �سعر ال�صرف املعمول
.به من قبلنا يف حينه
 يجوز لنا تعيني وكيل لتح�صيل �أية مبالغ م�ستحقة منكم مبوجب هذه ال�شروط6-11
.والأحكام
 حيث ال يجوز لكم التنازل عن، تعترب هذه ال�شروط والأحكام ملزمة لكم �شخ�صي ًا7-11
.حقوقكم والتزاماتكم لأي �شخ�ص �آخر
. يتعني عليكم التوقيع وتقدمي �أي م�ستندات �أخرى قد نطلبها من وقت لآخر8-11
)	�إن �أي ت�أخري �أو �إغفال من قبلنا يف ممار�سة �أو �إنفاذ �أي حق (كلي ًا �أو جزئي ًا9-11
مبوجب ه��ذه ال�شروط والأح�ك��ام �سوف لن يف�سر على �أن��ه تنازل عن مثل هذه
 �أو،احلقوق كما ويتعني �أن يكون �أي تنازل عن �أي من هذه ال�شروط والأح�ك��ام
الإخالل بها ب�شكل خطي و�أال يعترب مبثابة تنازل عن �أية متطلبات �أخرى �أو الإخالل
.بهذه ال�شروط والأحكام
 ف�إن، يف حال �أ�صبح �أي من هذه ال�شروط والأحكام غري قانوين �أو غري قابل للنفاذ10-11
.ذلك لن ي�ؤثر على ا�ستمرارية قانونية ونفاذ بقية ال�شروط والأحكام
 و�أن. يجوز لنا تعديل هذه ال�شروط والأحكام من وقت لآخر مع �إ�شعاركم بذلك11-11
 ويف.احتفاظكم �أو ا�ستخدامكم للبطاقة �سوف يعترب مبثابة قبول لأي تعديالت
 حيث يتم تطبيق، ميكنكم �إغالق ح�ساب البطاقة،حالة عدم قبولكم لأية تعديالت
.) من هذه ال�شروط والأحكام يف هذا ال�ش�أن7( �أحكام البند
 لن نتحمل �أي م�سئولية جتاهكم فيما يتعلق ب�أي ت�سهيالت �أو منافع قد نقدمها12-11
 حيث يجوز لنا �إلغاء مثل. والتي ال ت�شكل جزء ًا من هذه ال�شروط والأحكام،لكم
هذه الت�سهيالت واملنافع يف �أي وقت ب��دون احلاجة �إىل توجيه �إخطار يف هذا
.اخل�صو�ص
 تخ�ضع هذه ال�شروط والأحكام لقوانني �إمارة دبي والقوانني االحتادية املطبقة يف13-11
دولة الإمارات العربية املتحدة و�إىل احلد الذي ال تتعار�ض فيه هذه القوانني مع
 ويف حالة وجود مثل هذا التعار�ض ف�إن مبادئ ال�شريعة.مبادئ ال�شريعة الإ�سالمية
 يخ�ضع لل�سلطة، نحن و�أن�ت��م، كما �أن كلينا.الإ�سالمية هي التي يحتكم �إليها
 و�أن مثل هذا.الق�ضائية غري احل�صرية ملحاكم دولة الإم��ارات العربية املتحدة
اخل�ضوع �سوف لن يحد من حقنا يف مقا�ضاتكم �أمام �أي �إخت�صا�ص ق�ضائي �آخر
.فيما يتعلق بالتزاماتكم مبوجب هذه ال�شروط والأحكام
 ف�إن الن�ص،يف حال وجود �أي اختالف بني الن�صني العربي والإنكليزي
.العربي هو الذي يحتكم �إليه
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