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 الشروط واألحكام
 بِطاقَات االئتِمان اإلسالمي من بنك دبي التجاري

 
 

سابات والَخدمات المصرفيّة لدى بنك دبي التجاري  ل هذه الّشروط واألحكام ُجزًءا من الّشروط واألحكام العاّمة للحِّ  ش.م.ع.تُشّكِّ
 

الل التَّقُدم بَطلب للحصول على بِّطاقَة االئتمان اإلسالمي من بنك دبي التِّّجاري  يل من خِّ ( َحسبَما يرد تَعريفها فيما يلي)يُوافُِّق العَمِّ

دة أدناه  : واستخدامها، على أن يكون ُملَزًما بهذه الُشُروط واألَْحَكام الَوارِّ

 

 التعريفات .1

 

 .العُملة الّرسميّة لدولة اإلمارات العربيّة المتّحدة وهي الدرهم اإلماراتيويُقَصد به " درهم إماراتي"

 

ب الُمرابََحة والذي يُدفَع على أقساط بينما يتم دفع َمبلغ التّكلُف" الَمبلغ الُمستَحق" بح الُمستَحق بِّموجِّ ب الُمرابََحة ويُقَصد به َمبلغ الرِّ ة بِّموجِّ

 .عندما يحين موعد االستحقاق

 

ويَعني نموذج طلب بطاقة االئتمان اإلسالمي من بنك دبي التجاري، سواٌء أَوَرد بصيغٍة ورقيٍة أم رقميٍة، الُمرفَقة به هذه الّشروط " الّطلب"

 .واألحكام

 

رها البنك " البِطاقَة المغطاة من التِّجاري اإلسالمي" ل ل( التجاري اإلسالمي-بنك دبي التجاري)ويُقصد بها البِّطاقَة التي يُصدِّ يل أو َحامِّ لعَمِّ

ضافِّيَّة أو الُمجدَّدة أو البد ضافِّيَّة من وقٍت ألخٍر بعُملة البِّطاقَة، وتَشمُل، حَسب االقتِّضاء، البِّطاقَات اإلِّ  .يلةالبِّطاقَة اإلِّ

 

بطاقة، سواٌء أكانت ويُقَصد بها جهاز صّراف آلي، أو أّي ماكينـٍة أخرى أو جهاٍز آخٍر يعَمل باستخدام " «ATM»جهاز الصّراف اآللي "

دها البنك من حينٍ  كة، التي يُحّدِّ  إلى آخٍر، والتي هذه الماكينة أو الجهاز مملوكة للبنك أم تابعة  لغَيره من البنـوك أو المؤسسـات الماليّة الُمشارِّ

 .تَقبَل البطاقة لصرف النّقد وتقديم الخدمات

 

يلويُقَصد به بنك دبي التجاري اإلسالمي الذي ي" البنك" ة لبِّطاقَة االئتمان إلى العَمِّ درِّ َهة المصَّ  . عتبر هو الجِّ

 

 .وتَعني عملة الدرهم اإلماراتي الّصادرة بها البطاقة" ُعملة الفَواتير"

 

بارة عن الفترة الزمنيّة ما بين تاريَخي إصدار كشفَي حساب ُمتتالَيين" َدورة إصدار الفَواتير"  . وهي عِّ

 

يعني حساب بطاقة االئتمان اإلسالمي من بنك دبي التجاري، التي يفتحها البنك والمرتبطة بحساب التوفير الخاص والتي  "حساب البطاقة"

تسمح لحامل البطاقة باستخدام األموال من حساب التوفير الخاص من خالل البطاقة وتسجيل جميع األرصدة والخصومات المستلمة أو 

ن وجدت، بموجب هذه الشروط واألحكام، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، جميع الديون المتكبدة المتكبدة من قبل حامل البطاقة، إ

 .أو مستحقات ناشئة عن أو فيما يتعلق بأي معاملة بطاقة ائتمان أو غير ذلك/الناتجة عن أي معاملة بطاقة و

 

 .تعني مكافأة تقديرية بالدرهم اإلماراتي يدفعها البنك للعميل على النحو المنصوص عليه في كشف الحساب "المكافأة"
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 .تعني الدرهم اإلماراتي "عملة البطاقة"

يل ليستخدم من خاللها ال" البطاقة أو بِطاقَة االئتِمان أو بطاقة االئتمان اإلسالمي" رصيد المتوفر في تَعني البِّطاقَة التي يتم إصدارها للعَمِّ

َساب توفيره الخاص أو حساب البطاقة الخاص به  .حِّ

 

َساب البِّطاقَة الرئيسي باسمه َوْفقًا لتَمويل الُمرابََحة" حاِمل البِطاقَة أو العَِميل"  . ويُقَصد به الشخص الذي فتح حِّ

 

يعني المبلغ المتاح في حساب البطاقة للبطاقة األساسية والبطاقة اإلضافية والذي يجب أن يساوي مبلغ تمويل المرابحة الذي  حد البطاقة

 .يمنحه العميل تجنبًا للشك

 

ن من ستة عشر " َرْقم البطاقة" ْقم الُمكوَّ  .رْقًما الظاهر على الجهة األماميّة من البطاقة( 16)ويَعني الرَّ

 

التي يجريها ( بما في ذلك، دون حصٍر أو قيٍد، الدَّفع نظير أّي سلعٍ أو خدماٍت، السحب النقدي)ويُقَصد بها أّي ُمعاَملة " البِطاقَة ُمعاَملة"

ضافِّيَّة باستخدام البطاقَة أو َرْقم التّعريف الّشخصي  ل البِّطاقَة اإلِّ يل أو َحامِّ  .أو َرْقم البِّطاقَة« PIN»العَمِّ

 

ح ويُفّوِّض به  /تَعني المبالغ النقديّة التي يتّم سحبها أو الحصول عليها، باستخدام البطاقة وو" ُسلفة نقديّة" أو رْقم البطاقة، بحَسب ما يُصّرِّ

هذا، وتتضّمن ُمعامالت . بلس /حامل البطاقة، من البنك أو أّي مؤسسات ماليّة أو جهاز صّراف آلي يظَهر عليه شعار برنامج داينرز كلوب

والدفعات الُمرتَجعة [ كاونتر الّصراف]نقديّة ُمعامالت أجهزة الصّراف اآللي والّصرف النقدي من الشباك في أحد فروع البنك الّسلف ال

أوامر الّدفع، والعمالت األجنبية، والّشيكات السياحية الصادرة من مؤسسة غير مالية، وتحويل األموال من شخٍص إلى آخٍر، )وُمعادِّالت النّقد 

 (.الّضمان، وأشباه النّقد كما هو ُمبيَّن من قِّبل فيزا وماستركاردوسندات 

 

به البنك على حساب البطاقة في كّل مرةٍ يحُصل فيها حامل البطاقة على سلفٍة نقديةٍ " َرسم الّسلفة النقدية"  .ويَعني الّرسم الذي يحتَسِّ

 

بارة عن فترة خمسة " فترة االنتظار" ر قبوله للبطاقة وتَفعيلها أيام، تبدأ من تاري( 5)وهي عِّ خ توقيع الّطلب، إْذ يتّم إتاحتُها للعميل كي يُقّرِّ

ر َرفضه قبول البطاقة واالتّصال حينئذٍ   بالبنك لطلب لالستخدام وااللتزام تَبعًا لذلك بالّشروط واألحكام العاّمة لبطاقات االئتمان، أو أْن يُقّرِّ

 .إلغاء البطاقة نهائيًا

 

ضافِّيَّة، وو" حّد االئتِمان" يّة والبِّطاقَة اإلِّ َساب البِّطاقَة، بالنّسبة إلى البِّطاقَة الَرئِّيسِّ الذي يتّم يَعني أقصى حٍدّ لالئتمان يسَمح به البَنك على حِّ

يّة به من حيٍن إلى آخرٍ   .إشعار حامل البِّطاقَة الَرئِّيسِّ

 

م الّطلب الذي تَقدَّم بطلبٍ " الُمتعاِمل"أو " العَميل"  . للحصول على البطاقة، أو حامل البطاقة األساسيويَعني ُمقّدِّ

 .يعني الرصيد المتوفر بالدرهم اإلماراتي في حساب التوفير الخاص للعميل الرصيد الحالي

 

أو الساعات الذكية أو أّي جهاٍز آخٍر يتوافَق مع استخدام تطبيق [ تابلت]ويُقَصد به، دونما حصٍر، الهواتف الذكية أو األجهزة اللوحية " ِجهاز"

ر بنك دبي التجاري اعتماده على أنّه تطبيٌق مؤهٌل ومناسٌب « Mobile Wallet –محفظة الجّوال »قارئ بطاقات االئتمان  الذي يُقّرِّ

 .لتسجيل واستخدام بطاقات بنك دبي التجاري

 

أو الساعات الذكية أو أّي جهاٍز آخٍر يتوافَق مع استخدام تطبيق [ تابلت]هواتف الذكية أو األجهزة اللوحية ويُقَصد به، دونما حصٍر، ال" ِجهاز"

ر بنك دبي التجاري اعتماده على أنّه تطبيٌق مؤهٌل ومناسٌب « Mobile Wallet –محفظة الجّوال »قارئ بطاقات االئتمان  الذي يُقّرِّ

 .لتسجيل واستخدام البطاقات
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ويَعني المبلغ المخصوم من حساب البطاقة، في حال عدم استالم الحّد األدنى المطلوب للمبلغ ُمستَحق الّدفع في أو قَبل تاريخ " التبرعمبلغ "

 .استحقاق الّدفع

 

ر إتاحتُها " كشوفات الحساب عبر البريد اإللكتروني /كشوفات الحساب اإللكترونيّة" إلى العميل عبر وتَعني كشوفات الحساب الشهرية الُمقرَّ

ويكون . شبكة اإلنترنت لالّطالع والمراجعة، وذلك من خالل منّصتَي الخدمات المصرفيّة عبر اإلنترنت  والخدمات المصرفيّة عبر الجّوال

نه من خاللها االطّ ( حسابات)العميل مسؤواًل عن دخوله عبر شبكة اإلنترنت إلى حساب  الع على بنك دبي التجاري الخاّصة به، والتي يُمكِّ

ره . كشف الحساب الشهري ويلتزم البنك بإصدار كشف حساب للعميل على فتراٍت شهريٍة أو أّي فتراٍت أخرى بخالف ذلك بحَسب ما قد يُقّرِّ

دها أو ويُقّر العميل باحتماليّة أْن تتعّرض أّي معلوماٍت يتّم إرسالها عبر شبكة اإلنترنت إلى أْن يُعتَرض طريقها . البنك َوفق تقديره ويتّم ترصُّ

ر البنك على . أْن تُفقَد أو أْن يتأّخر وصولها أو أْن تُصاب بفيروس ومن جهٍة أخرى، ينبغي للعميل أْن يّطلع على كّل كشف حساب ويُخطِّ

جود تعاُرٍض خالل يوًما من تاريخ كشف الحساب، علًما بأنّه إْن لم يتلقَّ البنك إشعاًرا بو( 15)الفَور بأّي تعاُرٍض في ُغضون خمسة عشر 

وتكون كشوفات الحساب الُمحتفَظ بها لدى البنك، فيما يتعّلق بَوضع . الفترة المذكورة، يُعتبَر كشف الحساب صحيًحا ومقبواًل من جانب العميل

كشف حساب يقع  ويحق للبنك تعديل أّي خطأ في أيّ . حسابات العميل، طالما خلَت من األخطاء الواضحة، قاطعة ونهائّية وُملزمة للعميل

ويتحّمل العميل مسؤوليّة تزويد البنك، في األوقات كافّةً، بالبيانات الُمحدَّثة لعنوان البريد . سهًوا بطريق الخطأ ُدون الّرجوع إلى العميل بشأنه

ر البنك بأّي تغييٍر يطرأ على عنوان البريد اإللكتروني و وعالوةً على ذلك، يُوافِّق . جّوالأو رْقم ال /اإللكتروني ورْقم الجّوال، وأْن يُخطِّ

العميل العميل على أنّه متى أرَسل إليه البنك رسائل بريد إلكتروني، فإّن هذه الرسائل، وأّي ُمرفَقات طيّها، تكون ذات طابعٍ سريٍ، ويلتزم 

هة إلى  د إليه من البنك بطريق الخطأ، أو رسالة ُموجَّ وباالشتراك في . ُمتلٍق آخٍر بخالف العميلعلى ذلك بحذف أّي رسالة بريد إلكتروني تَرِّ

الحساب ألّيٍ من ( كشوفات)خدمة كشوفات الحساب على شبكة اإلنترنت، يُوافِّق العميل ويُقّر بعلمه بأنّه لْن يتسلّم نسًخا ورقيّةً من كشف 

 .ّرجوع إليها في المستقبلويلتزم البنك بالحفاظ على أمان الُمراسالت المصرفية كي يتَسنى ال. وجميع حساباته لدى البنك

 

وتَعني ُمختلِّف أنواع الّرسوم، الثّابتة منها والُمتغيِّّرة، كما هو ُمبيَّن في جدول الّرسوم، والتي يتّم احتسابها " مصاريف التمويل"أو " الّرسوم"

ر في الّسداد في تاريخ استحقاق الّدفع على حساب البطاقة باستخدام الَخدمات الُمحدَّدة الُمقدَّمة على البطاقة، أو التي يتّم فرضها ف ي حالة التّأخُّ

 .أو قَبله

 

ويُقَصد بها الّرسوم الُمحتَسبة على الُمعامالت التي تتّم بالدرهم اإلماراتي أو بعُمالت أجنبية لدى مؤسسة تجارية " رسوم الُمعامالت الّدوليّة"

يقع مقّرها خارج دولة اإلمارات العربيّة المتّحدة؛ بَحيُث يُحتَسب هذا الّرسم باإلضافة إلى ( بما في ذلك التّجار الفعليّين والتّجارة اإللكترونيّة)

ضها شركة فيزا انترناشيونال  .مصاريف الُمعالجة القياسيّة التي تفرِّ

 

َدت)وتَعني أّي كفالٍة " الَكفالة" لدى البنك وبمبلغٍ يحدده البنك على الصادرة من بَنك مقبول بالنسبة للبنك ولمصلحته وبصيغٍة مقبولٍة ( إن ُوجِّ

َساب البِّطاقَة الخاص به يل اللتزاماته المتعلّقة بحِّ  .سبيل الضمان ألداء العَمِّ

 

والتي يجوز للبنك خاللها، وفقًا لتقديره، تقديم " تاريخ استحقاق الدفع"إلى " تاريخ كشف الحساب"تعني الفترة الزمنية من  "فترة السماح"

 .معامالت الشراء بالتجزئة عندما يتم دفع مبلغ المعاملة بالكامل في تاريخ استحقاق الدفع أو قبلهمكافأة على بعض 

  

د بيانًا موجًزا بجميع المعلومات الهاّمة حول البطاقة، بما يتضّمن الّرسوم " بَيان الَحقائق الرئيسيّة" ويُقَصد به وثيقة اإلفصاح التي تورِّ

ليّة ومعدل فائدة المرابحة وفترة االنتظار والّشروط العاّمة الُمطبَّقة على البطاقة، والتي يتعيّن على حامل والّرسوم على الُمعامالت الّدو

 .البطاقة االلتزام بها

 

ده البنك على ُمع" بَرنامج الوالء " امالت شراء ويُقَصد به برنامج المكافآت الذي يَرعاه البنك لتقديم مكافآٍت بقيمة ُعملة معيّنة، بحَسب ما يُحّدِّ

ي في حساب بالتّجزئة ُمختارة، وتَمكين االستفادة من المكافآت المعروضة باستِّبدالها بسلعٍ أو خدماٍت أو  وإيداع قيمة مكافئة بالدرهم اإلمارات

 .البطاقة
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ئه البنك لكّل حامل بطاقة الستالم حوافز ومكافآت" حساب بَرنامج الوالء" بارة عن حساب غير مالي يُنشِّ تشجيعيّة معّينة على هيئة  وهو عِّ

دها البنك وإيداع قيمة مكافئة بالدرهم اإل ماراتي في نقاط أو استرداد نقدي، بَحيُث يتّم في نهاية األمر استرداد قيمة بالدرهم اإلماراتي يُحّدِّ

 .حساب البطاقة

 

المؤسسات التي تَقبَل ببِّطاقَة االئتمان أو َرْقم البِّطاقَة ويُقَصد به أّي شخٍص أو شركٍة أو شراكٍة أو منشأةٍ ُحكومية أو غيرهم من " التّاجر"

 . كوسيلٍة للّدفع نظير الّسلع والخدمات والحصول على المزايا الُمقدَّمة من قِّبلها

 

يخ " الحّد األدنى للمبلغ المستحق" يل دفعه في أو قَبل تَارِّ ب على العَمِّ َساب الذي يَجِّ استحقاق الّدفع من أجل ويَعني المبلغ الُمحدَّد في كشف الحِّ

 . اإلبقاء على تفعيل البِّطاقَة

 

يل عن طريق ُمعاملة المرابحة في مركز دبي للسلع المتعددة بسعر الفائدة المتفق عليه بين البنك " تمويل الُمرابََحة" ويَعني التمويل الُمقدَّم للعَمِّ

 . أساس شهري كما هو منصوص عليه في كشف الحساب يتعين على العميل دفع المبالغ بموجب تمويل المرابحة على. والعميل

 

دو خدمات طرف ثالث، من بينهم " تطبيق محفظة الجّوال" ئها ُمزّوِّ بارة عن خدمة الّدفع عن طريق الجّوال والمحفظة الرقمية التي يُنشِّ وهو عِّ

مين أداء «Samsung»وسامسونج « Google»وجوجل « Apple»أبل  الدفعات باستخدام أجهزة معينة وبطاقات ، بما يُتيح للُمستخدِّ

لة على تلك األجهزة  . ُمسجَّ

 

ويُقَصد به ُمعامالت البطاقة التي تّم قيدها في حساب البطاقة خالل فترة الكشف، كما هو ُمبيَّن في كشف الحساب، ويكون " الّرصيد الجديد"

نًا في إجمالي المبلغ الُمستَحق الذي يحّل أَجل سداده   .ويكون واجب األداء في أو قَبل تاريخ استحقاق الّدفعُمتضمَّ

 

ويُقَصد به الرمز السري المطلوب لفتح جهاٍز ما، بما في ذلك كلمة المرور، أو رمز المرور ،أو المعّرف النّمطي ،أو " رمز المرور"

 (.حيثُما ينطبق ذلك)المعّرف البيومتري أو التعّرف على الوجه 

 

ويَعني التاريخ الُمحدَّد في كشف الحساب، والذي يُستَحق بحلوله َدفع إجمالي المبلغ الُمستَحق، أو أْن يتسلّم البنك، " تاريخ استحقاق الّدفع"

 .على األقل، الحّد األدنى للمبلغ الُمستَحق ويتّم قيده على حساب البطاقة للحفاظ على سالمة الوضع المالي لحساب البطاقة

 

يل من استخدام " PIN –َرْقم التّعريف الّشخصي " ويُقصد به، فيما يتعلق بالبِّطاقَة، َرْقم التّعريف الّشخصي الّصادر عن البنك لتمكين العَمِّ

 . البِّطاقَة في أي معاملة ائتمانية عن طريق جهاز الصّراف اآللي

 

 .زاويَشمُل أي بَنك أو ُمنشأة أخرى تَقبل إجراء ُمعامالت عن طريق بِّطاقَة الفي" البَنك الُمشاِرك"

 

 .يعني التاريخ المحدد في كشف الحساب عند استالم البنك لمعاملة البطاقة وقيدها في حساب البطاقة "تاريخ القيد"

 

السابقة، " دورة إصدار الفَواتير"ويُقَصد به إجمالي المبلغ الُمستَحق الذي حّل أَجل سداده ووَجب أداؤه وتم ترحيله من " الّرصيد الّسابق"

ل على ُمعامالت البطاقةوالذي قد   .يشتمِّ

 

ب هذه االتّفاقيّة، يكون . يعني مقدم الطلب الذي يتم فتح وحفظ حساب البطاقة باسمه بموجب تمويل المرابحة حامل البطاقة الرئيسية وبموجِّ

إجمالي الّرصيد " البنك"يدفع إلى أو حامل البطاقة اإلضافية المرشح من قبل حامل البطاقة الرئيسية ُملزًما بأْن " حامل البطاقة الرئيسيّة"

ل البطاقة اإلضافيّة"القائم غير الُمسدَّد، والذي يتضّمن بدوره الُمعامالت الُمنفَّذة بواسطة   ".حامِّ

 



 

5 
 

Classification: Public 

 . تعني الربح والمكافأة بالدرهم اإلماراتي المدفوعة للعميل في حساب التوفير الخاص به" األرباح والمكافآت على حساب التوفير الخاص"

 

 .ويُقَصد بها أّي بطاقٍة جديدةٍ يتّم إصدارها لحامل بطاقة حالي الستبدال بطاقة حالية" البطاقة البَديلة"

 

راء بالتّجزئة"  ".البطاقة"ويَعني أّي معاملة شراء للّسلع أو الحصول على الخدمات أو تلقّي المزايا أو إجراء الحجوزات باستخدام " الّشِ

 

والَمرصودة الستخدام البطاقة واالستفادة من الخدمات الُمقدَّمة على البطاقة، عن ( بأيام كاملة)به الّرسوم الُمحدَّدة ويُقَصد " َجدَول الّرسوم"

ر في دفع الحّد األدنى للمبلغ الُمستَحق في  دفع الحّد األدنى للمبلغ الُمستَحق في تاريخ استحقاق الّدفع أو قَبله، وعن الّدفع الُجزئي أو التأخُّ

 .خ استحقاق الّدفع أو قَبله، بحَسب ما هو مذكور في تعرفة البنك وما ينُشره البنك على موقعه اإللكتروني وفروعهتاري

مان" ، في شكل وديعة أو كفالة أو أّي سنٍد آخٍر قابٍل للتّداول يُحقِّّق رضا البنك (التزاماته)ويَعني ضمان ألداء حامل البطاقة اللتزامه " الضَّ

 .ويَلقى قبوله

ويَعني التاريخ الُمحدَّد في كشف الحساب بَوصفه تاريخ إنشاء كشف الحساب أو طباعته، وإصداره إلى حامل البطاقة " تاريخ الَكشف"

 .الرئيسيّة

 

يل لغرض إيداع أي " ِحَساب التَّوفِير الَخاص" ب وكالة محددة باْسم العَمِّ َساب التَّوفِّير الَخاص الذي يفتحه البنك بِّموجِّ عوائد متأتية ويعني حِّ

َد،  /من تمويل المرابحة الُمقدَّم إليه، وتسجيل جميع معامالت الدائن ضافِّيَّة، إن ُوجِّ يل وحامل البِّطاقَة اإلِّ المدين بعد ذلك والتي يجريها العَمِّ

َساب األرباح المتوقعة على أن يعود أي ربح يزي. وفق هذه الُشُروط واألَْحَكام ر أن يُحقَِّّق الحِّ  .د عن الربح الُمتوقع إلى البَنكمن الُمقرَّ

 

د بيانًا بجميع ُمعامالت البطاقة الُمنفَّذة على حساب البطاقة، ويَذُكر " َكشف الِحساب" ويَعني كشف الحساب الّشهري أو الّدوري الذي يورِّ

هذا، ويَصُدر كشف الحساب . أو مصاريف /وإجمالي المبلغ الُمستَحق الواجب أداؤه في أو قَبل تاريخ استحقاق الّدفع تفاديًا لفَرض أّي رسوٍم 

ل إلكترونيًا أو في شكٍل مطبوعٍ  لة له، سواٌء أأُرسِّ له إلى العميل على بيانات االتّصال الُمسجَّ  .أو يتّم طباعته ويُرَسل إلى يُرسِّ

 

يخي إصدار كشفَي " فَترة الَكشف" بارة عن الفترة الزمنيّة ما بين تَارِّ َساب ُمتتاليَ ( 2)وهي عِّ  .ينحِّ

 

 . يعني الشخص الذي يحدده العميل الستخدام حساب البطاقة والشخص الذي قام البنك بإصدار بطاقة إضافية باسمه "حامل البطاقة الرئيسية"

 

ب على العميل دفعه إلى البنك في تاريخ استحقاق الّدفع أو قَبله، تفاديًا" إجمالي المبلغ الُمستَحق" لفَرض أّي  ويَعني إجمالي المبلغ الذي يَجِّ

نًا ألّي رصيٍد سابٍق ورصيٍد جديدٍ . أو مصاريف على حساب البطاقة /رسوٍم و  .ويكون إجمالي المبلغ الُمستَحق ُمتضّمِّ

يعني إجمالي المبلغ المستحق الدفع في حساب البطاقة اعتباًرا من التاريخ الحالي، ويجب أن يشمل جميع المبالغ " المستحق إجمالي الرصيد"

 .دمها حامل البطاقة من حساب التوفير الخاصالتي يستخ

 

 .يعني التاريخ المحدد في كشف الحساب والذي فيه جرت معاملة البطاقة "تاريخ المعاملة"

و  .Google Incو  Apple Computer Incويُقَصد بهم شركات الّطرف الثّالث، ويأتي من بينها " ُمزّوِدي َخدمات المحفظة /ُمزّوِدو"

Samsung Electronics والالتي تقُمن بإنشاء وتطوير وتقديم َخدمات الّدفع عبر الجّوال على تطبيقات محفظة الجّوال الخاّصة بهم ،. 

 

تعني أي ضريبة قيمة مضافة أو ضريبة مماثلة مستحقة الدفع ألي سلطة فيما يتعلق بالمعامالت وتشمل،  (VAT)ضريبة القيمة المضافة 

 .ل ال الحصر، أي شكل آخر من أشكال الضرائب التي قد تنطبق على هذه االتفاقيةعلى سبيل المثا

 

 . ترد َعناوين البُنود لغرض التيسير والمالءمة فقط، وال تؤثِّّر على تَفسير هذه الُشُروط واألَْحَكام
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 . تُحَدد التواريخ والفترات كافةً بالرجوع إلى التقويم الميالدي

 

ض التزامات؛ يسري حينئٍذ إذا َمثَّل أيُّ نٍص  يرد في أحد التعريفات الُمتضمنَة في هذه الُشُروط واألَْحَكام، حكًما جوهريًا يمنح حقوقًا أو يفرِّ

وط هذا النص ويكون له األثر كما لو أنَّه حكًما جوهريًا يرد في ُصلب هذه الُشُروط واألَْحَكام، بصرف النظر عن عدم ذكره في هذه الُشرُ 

 .م سوى في بند التعريفاتواألَْحَكا

 

 البِطاقَة .2

 

يل إعادتها إلى البنك على الفَور عند الّطلب .2.1 ب على العَمِّ  .تعد البِّطاقَة ملًكا للبنك، ويَجِّ

يل الشخصيّ  .2.2 لها البَنك، إذا طلب ذلك، إليه عن طريق البريد الّسريع على مسؤوليّة العَمِّ يل أْن يتسلّم البِّطاقَة أو يُرسِّ يعد . ةيجوز للعَمِّ

ُل إقراًرا باستالمها يل دلياًل كافيًا على إرسال البِّطاقَة ويُشّكِّ  .توقيع أي شخص موجود في ُعنوان العَمِّ

 

فاظ على البِّطاقَة في جميع األوقات .2.3 يل عليها ُمباشرةً ويتخذ جميع اإلجراءات الالزمة للحِّ  .فَور استالم البِّطاقَة، يُوقِّّع العَمِّ

 

يل عدم السماح أل .2.4 هذا، ويُعدُّ َرْقم التّعريف الّشخصي ذي طابع سري وال يَجوز . ي شخص آخر باستخدام البِّطاقَةيجب على العَمِّ

ل البِّطاقَة . اإلفصاح عنه ألي شخص أو السماح ألي شخص بمعرفة َرْقم التّعريف الّشخصي أو استخدامه عالوةً على ذلك، يجب على َحامِّ

ضافِّيَّة االلتزام باإلجراءات المذكورة أعال ر لهاإلِّ  .ه فيما يتعلق بأي بِّطاَقة َصادِّ

 

ل البِّطاقَة الستخدامه في أّي جهاز صّراف آلي .2.5 ل البِّطاقَة . نقطة بيع /يجوز للبنك إصدار َرْقم تَعريف َشخصّي إلى َحامِّ ويوافق َحامِّ

 :على أنَّه

 

 .مسؤولّيتها الشخصيّة /مسؤوليّتهإليها عبر البريد الّسريع، وذلك على  /يجوز إرسال َرْقم التّعريف الّشخصي إليه (أ

 

ب عليه أْن يبذُل جميع سبل العناية الممكنة لمنع  (ب ال يجوز لحامل البِّطاقَة اإلفصاح عن َرْقم التّعريف الّشخصي إلى أّي شخٍص، ويَجِّ

 .معرفة أّي شخٍص بَرْقم التّعريف الّشخصي أو اّطالعه عليه

 

ا ويتحّمل (ت كامل المسؤوليّة تجاه البنك عن جميع ُمعامالت البطاقة التي تتّم باستخدام رْقم التّعريف  يلتزم حامل البطاقة التزاًما تامًّ

لمه لم حامل البطاقة أم ُدون عِّ  .الّشخصي، سواٌء أُجريت الُمعاملة بعِّ

 

نة لَرْقم التّعريف يحفظ حامل البِّطاقَة َرْقم التّعريف الّشخصي في ذاكرته، ويتخلّص على الفَور من الّرسالة البريديّة  (ث الُمتضّمِّ

ا ويتحّمل كامل المسؤوليّة تجاه البنك عن جميع ُمعامالت . الّشخصي، تفاديًا ألّي إساءة استخداٍم للبِّطاقَة ويلتزم حامل البِّطاقَة التزاًما تامًّ

لمهالبِّطاقَة التي تتّم باستخدام َرْقم التّعريف الّشخصي الخاّص بها، سواٌء أُجريت الُمعاملة بعِّ   .لم حامل البِّطاقَة أم ُدون عِّ

بما )ٍص يتّخذ حامل البِّطاقَة االحتياطات المعقولة تجّنبًا لفقدان البِّطاقَة أو تعّرضها للسرقة، ويتعيّن عليه أْن يَحول ُدون معرفة أّي شخ (ج

ح عن َرْقم التّعريف الّشخصي بَرْقم التّعريف الّشخصي( أو أصحاب العمل /أو األقارب و /في ذلك، ُدونما حصٍر، أفراد األسرة و ، وأاّل يُفصِّ

 .إلى أّي شخٍص 

 

َساب .2.6 يل بالحفاظ على أمان الُمراسالت المصرفية كي يتَسنى الّرجوع إليها في المستقبل والتَّحقُق من دقة أي ُكشوفات حِّ  /يلتزم العَمِّ

لها البنك إليه ي. ُمعامالت يرسِّ يل، يجب على كل َعمِّ بأي تغيير يطرأ  -في أقربِّ وقٍت ممكنٍ –ل إخطار البَنك ولغرض حماية معلومات العَمِّ

ام أو على المعلومات والُهوية المقدمة إلى البنك حيث إنه سيتعامل مع هذه المعلومات وفقًا للمعايير الُمتبعة لديه تجنبًا ألي إساءة استخد
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الل فترة الكشف األخيرة، بما في يتضمن الكشف جميع الَمعلومات ذات الصلة الُمتعلقة بالُمعام. تسريب للمعلومات يل خِّ الت التي يجريها العَمِّ

ومن ثَمَّ، لن تُفَرض أي ُرُسوم إْصَدار عند إصدار كل كشف ما لم يطلُب . الّرصيد القائِّم غير الُمسدَّد -على سبيل المثال ال الحصر–ذلك 

يل إصدار نُْسَخة جديدة   (.لكتروني لبنك دبي التجاريتُطبَّق الرسوم المتوفرة على الموقع اإل)العَمِّ

ن كشرٍط ُمسبٍق للموافقة على أّي طلٍب إلصدار بطاقة، أو فيما يلي إصدار بطاقٍة ما، يجوز للبنك، َوفقًا لتقديره الُمطلَق، أْن يطلب م .2.7

م الّطلب، على سبيل الّضمان، تحرير شيٍك و دار خطاب كفالة لمصلحة البنك بأّي أو إص /أو التّناُزل عن وديعة نقديّة و /أو تقديم رهٍن و /ُمقّدِّ

ده البنك على أْن يحتفظ البنك بهذا الّضمان ما دامت البِّطاقَة سارية وصالحة لالستخدام وطالما كان هنالك أّي رصيٍد قائٍم غير < مبلغٍ يُحّدِّ

َساب البِّطاقَة  .ُمسدَّد على حِّ

 

 إصدار البطاقة .3

 

 تمويل المرابحة .3.1

 ".عند إصدار البطاقة، يقدم البنك تمويل المرابحة للعميل بمبلغ يساوي حد البطاقة  (أ

 تمويل المرابحة يكون للفترة حتى انتهاء صالحية البطاقة؛ (ب

 يكون تمويل المرابحة بمعدل ربح يساوي السعر المعلن للعميل من خالل نموذج الطلب؛ (ت

مضروبًا في معدل الربح وعدد أيام فترة تمويل المرابحة ( يساوي حد البطاقةالذي )يشمل إجمالي سعر بيع المرابحة سعر التكلفة  (ث

 (.سعر بيع المرابحة)

 .يجب دفع جزء الربح من سعر بيع المرابحة شهريًا وفقًا لكشف الحساب (ج

 

 أو حساب البطاقة حساب التوفير الخاص .3.2

 

البطاقة والذي من المتوقع أن يدر ربًحا بالمعدل المتوقع يتم إيداع عائدات تمويل المرابحة في حساب التوفير الخاص أو حساب  (أ

 مساويًا للسعر الوارد في نموذج الطلب؛

 يتم دفع الربح على أساس الرصيد المتاح في حساب البطاقة؛ (ب

 .يجوز للبنك، وفقًا لتقديره، منح العميل مكافأة باإلضافة إلى الربح وفقًا لكشف الحسابات (ت

 

 استخدام البِطاقَة .4

 

يخ انتهاء الّصالحية المنقوش على الجهة يجوز ل .4.1 يل أْن يستخدم البِّطاقَة فقط لُمعامالت البِّطاقَة في نطاق حد االئتمان وحتى تَارِّ لعَمِّ

 .األماميّة من البِّطاقَة

 

يل به .4.2 َساب البِّطاقَة وسيتم إخطار العَمِّ   .ال يمكن تجاوز حد االئتمان هذا. حّد االئتمان هو الَرصيد المتوفر في حِّ
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ده  .4.3 َسابك بسعر الصرف الذي يُحّدِّ . البنكقد تُقيَّد قيمة أي ُمعاملة تتم عن طريق البِّطاقَة بِّعُملة غير العُملة الُمخصَّصة لبطاقتك على حِّ

  . تخضع هذه المعامالت أيًضا لرسوم تحويل العمالت على النحو الذي يحدده البنك

 

يل استخدام البِّطاقَة في أي أغراض  .4.4 منها شراء السلع والخدمات التي تحرمها الشريعة اإلسالمية ال يَجوز للعَمِّ غير قانونية، ومن ضِّ

 .أو أي قوانين سارية في المكان التي تّم فيه إصدار البِّطاقَة

 

ف يتعارض مع مبادئ الشريعة اإلسالمية  .4.5 يل استخدام البِّطاقَة في ارتكاب أي تصرُّ  .يُحظر على العَمِّ

 

غمِّ من وجود رصيد في .4.6 ، بعد إخطارك بهذا المفاد ودون أن  على الرُّ َساب البِّطاقَة، فإنه يَجوز للبنك في أي وقٍت من األوقاتِّ حِّ

 .أو تقييد حقك في استخدام البِّطاقَة أو رفض السماح بإجراء أي معامالت من خالل البِّطاقَة /يترتب عليه أي التزام تجاهك، سحب و

 

 السَّحب النَقدي ِباستخدام الِبطاقَة .5

 

ده البنك من وقٍت إلى آخٍر بالوسائل التاليةيَ   5.1 يل الحصول على العُمالت النَقديّة باستخدام البِّطاقَة بالمبلغ الذي يُحّدِّ  :جوز للعَمِّ

 

فيزا »اإلسالمي أو أي فرع في أّي مؤسسٍة ُعضٍو في فيزا الّدوليّة  -عن طريق تقديم البِّطاقَة ألي فرع من فروع بنك دبي التجاري  5.2

وماستر كارد الدولية، يعمل على تقديم مثل هذه التسهيالت، مع إبراز ما يثبت الُهوية على أن يكون معترف به دوليًا، وعن « إنترناشونال

جل ذي الصلة بالُمعامالت المجراة من خالل البِّطاقَة، أو  عن طريق استخدام البِّطاقَة في أي جهاز صّراف آلي (ب)طريق التوقيع على السِّ

ك، وفي هذه الحالة، فإن مبلغ كل عملية سحب سيخضع أيًضا لحدود السحب  -لبنك دبي التجاريتابع  اإلسالمي أو ألي بنك آخر مشارِّ

 .اليومية الُمطبَّقة على جهاز الصّراف اآللي الُمستخدم

 

بأي ُمعاملة بالبِّطاقَة باستخدام جهاز الصّراف يلزم على حامل البِّطاقَة استخدام َرْقم التّعريف الّشخصي الُمقترن بالبِّطاقَة عند القيام  5.3

يل. اآللي لت بأنها تَمت عن طريق البِّطاقَة باستخدام َرْقم التّعريف الّشخصي واجبًا ُملزًما نهائيًا على العَمِّ وعليه  تعتبر قيمة أي ُمعاملة ُسجِّ

 .سداده

 

َساب ُمعامالت  5.4 َساب جاري أم )اإلسالمي  -مفتوح لدى بنك دبي التجاري يُعاَمل أي تَحويل أموال من البِّطاقَة إلى أي حِّ سواٌء أكان حِّ

َساب استثمار َساب توفير أم حِّ  .على أنه عملية سحب نقدي وتُفرض الرسوم والمصاريف الثابتة المخصصة للمعامالت على ذلك التحويل( حِّ

 

يل بدفع الرسوم الثابتة على المعامالت عن كل عملية سحب  5.5 لًما بأنه يَجوز للبنك، من وقٍت إلى . نقدي تتم باستخدام البِّطاقَةيلتزم العَمِّ عِّ

 .آخٍر مع إخطارك بذلك حسب األصول، تعديل َمبلغ الرسوم المفروضة على المعامالت
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 الرسوم والمصاريف .6

 

ل البِّطاقَة، بَحيُث تكون هذه الّرسوم طبقًا لجدول الّرسوم المعمول به لدى  .6.1 َساب َحامِّ يقوم البنك بَخصم الّرسوم والمصاريف من حِّ

  . www.cbdislami.aeالبنك عن مختلف الخدمات والُمتاح على الموقع اإللكتروني للبنك 

 

ك كذلك بالحق في إجراء أّي تغييراٍت على الّرسوم والمصاريف ُمقابل الخدمات، في أّي وقٍت، على أْن يُبلغ حامل البِّطاقَة يحتفظ البن    6.1

ب إشعاٍر َخطّيٍ بهذا الُمفاد مّدته ستين  مه البنك إلى حامل البِّطاقَة( 60)بهذه التّغييرات ُمسبقًا، بِّموجِّ   .يوًما يُقّدِّ

 

َساب البِّطاقَة في أّي يوٍم من يُفّوِّض حامل    6.2 البِّطاقَة البنك بَخصم الّرسوم والمصاريف الُمطبَّقة ُمقابل الخدمات في الّشهر الّسابق من حِّ

ره البنك َوفق تقديره وحده   . الّشهر التّالي بحَسب ما يُقّرِّ

 

يل عن َدفع الّرسوم والمصاريف المعمول بها، كما هو مذكور   6.3 ق للبنك عندئٍذ إلغاء البِّطاقَة  وفي حال تخلَّف العَمِّ َساب، يَحِّ في كشف الحِّ

 .ُدون الّرجوع إلى حامل البِّطاقَة

 

 الدفع 7

لًما بأّن تَفاصيل َجميع الرسوم وا   7.1 يل بأن يدفع للبنك، بِّناًء على طلبنا، رسوم ُمعاملة إصدار البِّطاقَة البَديلة، عِّ ُم العَمِّ لَمصاريف يلتزِّ

 .قد تم تضمينها في جدول الرسوم والمصاريف والتي قد يطرأ عليها أي تعديل من وقٍت إلى آخرٍ الُمشار إليها في هذا البند 

 

ب البِّطاقَة، والرصيد القائِّم غير الُمسدَّد، باإلضافةِّ إلى جميع الرسوم  7.2 يقوم البَنك بَخصم قيمة جميع الُمعامالت التي تتم بِّموجِّ

بة الدفع وفقًا لهذه الُشُروط و األَْحَكام، وأي التزامات أخرى تنشأ عن استخدام أو سوء استخدام البِّطاقَة أو فيما يتعلق بذلك، والمصاريف َواجِّ

َساب البِّطاقَة  . من حِّ

 

يل وأي حامل بِّطاقَة إِّضافِّيَّة، سواٌء أكانا مجتمعْين أم منفردْين، المسؤولية عن دفع جميع الَمبالغ الَمدينة الُمق 7.3 يَّدة على يتحّمُل العَمِّ

َساب   .البِّطاقَةحِّ

 

أو  /ال يجوز تفسير عدم استالم كشف الحساب و . أو إتاحة كشف حساب البطاقة للعميل عبر اإلنترنت /يجب على البنك إرسال و  7.4

إال في حالة أن )عدم قدرة العميل على االطالع على كشف الحساب عبر اإلنترنت على أنه يمنحك عذًرا لعدم دفع المبالغ المستحقة للبنك 

  (.لتقييد بسبب بنكيكون ا

 

يخ استحقاق الدفع 7.5 َساب، على أال يتجاوز ذلك تَارِّ يل على دفع إجمالي المبلغ المستحق الذي يظهر في كشف الحِّ  .يُوافُِّق العَمِّ

 

دنى يجوز للعميل اختيار عدم تسوية المبلغ اإلجمالي المستحق بالكامل بحلول تاريخ استحقاق الدفع، وفي هذه الحالة يتم دفع الحد األ 7.6

  .من المبلغ المستحق في تاريخ استحقاق الدفع أو قبله

 

يخ كش 7.7 يخ استحقاق الدفع وإذا ظّل هذا الرصيد غير ُمسدَّد بحلول تَارِّ يل بدفع إجمالي المبلغ المستحق في تَارِّ ف في حال عدم قيام العَمِّ

َساب التالي، سيتم إضافة الَمبلغ غير الَمدفوعِّ على َمبلغ الحد األدنى  َساب التالي، والذي يصبح مستحقًا وواجب الدفع الحِّ للدفع في كشف الحِّ

 .فوًرا

 

http://www.cbdislami.ae/
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َساب البِّطاقَة إال بموافقة مسبقة من البنك 7.8  .ال يَجوز إجراء ُمعامالت بالبِّطاَقة تتجاوز قيمتها حّد االئتمان المتوفر في حِّ

 

يل أن يدفع فوًرا، بمجرد طلب البنك ذلك، كامل الَمبلغ ال 7.9 َساب البِّطاقَة، يجب على العَمِّ ذي تَجاوز به حّد االئتمان المسموح به لحِّ

ُق للبنك عندئٍذ . باإلضافةِّ إلى دفع قيمة الحّد األدنى التي تكون مستحقة حينها في حالة عدم قيام حامل البِّطاقَة بسداد هذه الدفعة بالكامل، يحِّ

َساب البِّطاقَة بأكمله مستحقًا وواجب الدفع فوًراإلغاء البِّطاقَة على الفور دون تقديم إشعار مسبق، ويصبح الّرصيد ا  .لقائِّم غير الُمسدَّد على حِّ

 

  . أي متأخرات وأي معاملة بطاقة تم إجراؤها بما يخالف هذه الشروط واألحكام يجب أن يدفعها العميل على الفور 7.10

 

ديجوز استخدام المبالغ الُمتسلّمة على بطاقة االئتمان بترتيب األولويّة َحسبما  7.11 ره بنك دبي التجاري َوفق تقديره الُمنفرِّ وبصفٍة . يُقّرِّ

 : عاّمٍة، يأتي ترتيب أولويّة الُمعامالت على النّحو التّالي

 

 الرسوم والمصروفات (أ

 .األقساط الشهريّة الُمستحقَّة على خطط األقساط (ب

 .الّسلف النّقديّة (ت

 .ُمعامالت الّشراء بالتّجزئة (ث

 

ةيجب عىل الَعِميل سداد  7.12
َ
فعات بُعملة الِبطاق

ُّ
ُم الَعِميل بدفع جميع فروق . الد ِ

ز ملة أخرى، يلت 
ُ
ي حال سداد أي دفعة بأي ع

ز
وف

ملة 
ُ
فعات إىل ع

ُّ
ي قد يتكبدها البنك عند تحويل هذه الد

الرصف، والُعموالت، والمصاريف األخرى أو التعويضات عن الخسائر الت 

 يتم إجراء هذا التحويل بالس
ُ
ة َحْيث

َ
اِري    خ قيد الدفعة الِبطاق

َ
ي ت
ز
اِري    خ الرصف والذي قد يحدده البنك نهائًيا ف

َ
ي ت
ز
ي الساري ف

ز
عر المرصف

ة
َ
ي ِحَساب الِبطاق

ز
اِري    خ استالم األموال . ف

َ
ي ت
ز
ة فقط ف

َ
ي ِحَساب الِبطاق

ز
ة ف

َ
د ُبعملة الِبطاق

َّ
سد

ُ
فعة ت

ُ
د أي د قيَّ

ُ
وِضمن هذا اإلطار، ست

ي دفاترنا 
ز
اِري    خ استالمنا األموال ذات . الالزمة نظتر القيمة المدونة ف

َ
عند استالم أي دفعة بعملة أخرى، سيتم قيد هذه الدفعة بعد ت

ة
َ
ي وإضافتها إىل ِحَساب الِبطاق ي دب 

ز
 . الصلة ف

 

 الَعِميل هو من قام بإجراء هذه  7.13
ّ
ز بعد ذلك باألدلة أن بيرَّ

َ
ة وت

َ
مت ِبموِجب الِبطاق

َ
اض الَعِميل عىل أي ُمعاملة ت ي حالة اعت 

ز
المعاملة، ف

اِري    خ إجرائها 
َ
ي ت
ز
ة ف

َ
ي تمت ِبموِجب الِبطاق

لكم البنك الَمبلغ األصىلي للُمعاملة الت   . سُيحمِّ

 
ة و   7.14

َ
ي أي وقٍت من األوقاِت ِبموِجب ِحَساب الِبطاق

ز
ي حالة استحقاق أي مبلغ للبنك ف

ز
ه ف

ّ
 الَعِميل عىل أن

ُ
أو ِبموِجب تمويل  / يواِفق

ي يمنحها البنك، فإن كامل الّرصيد القاِئم الُمراَبَحة، أو إذا أخّل الَعِم 
ام المتعلقة بالِحَسابات أو بالتسهيالت المرصفية األخرى الت 

َ
ْحك
َ
يل باأل

د و 
َّ
ا وواجب الدفع عىل الفور / غتر الُمسد

ً
 . أو تمويل المرابحة يصبح مستحق

 
تاح أي عائدات إال بعد مقاصة هذا الشيك و  7.15

ُ
دفع هذه العائدات إىل البنك من ِقبل البنك ُيقَبُل إيداع أي شيك للتحصيل ولن ت

ة عىل أن يتحّمَل الَعِميل . القائم بالدفع
َ
ويعتت  البنك قد استلم أي إيداع نقدي فقط عندما يتم استالم هذا اإليداع أو قيده لِحَساب الِبطاق

  . مقاصة الشيكات / أي رسوم ومصاريف متعلقة باإليداعات النقدية أو تحصيل

 
ي أي وقٍت من األوقاِت أن يطلَب من الَعِميل إيداع أي شيك غتر مؤرخ و  َيجوز للبنك 7.16

ز
ي نقدي مقابل  / ف

ز
أو تقديم رهٍن أو ضمان إضاف

ي النقدي وقت إصدار الِبط
ز
ة حت  إذا لم يتم مطالبتكم بهذا الشيك أو الضمان اإلضاف

َ
ة، مبلٍغ ُمحدٍد بحيث ال يتجاوز حد االئتمان للِبطاق

َ
اق

اِري    خ ولكن إذا طلبنا ذ
َ
ي ذلك الت

ز
اِري    خ عىل الشيك وتقديمه للدفع ف

َ
لة تفويض للبنك بإدراج الت ز لك، فيجب عىل الَعِميل اعتبار ذلك بمتز

ا، سيتم إعادة الَمبلغ . مقابل أي مبلغ مستحق
ً
د وتّم رصف الشيك نقد

َّ
 من الَمبلغ القاِئم غتر الُمسد

إذا كان َمبلغ الشيك الذي تّم إيداعه أكتر

   . ِميلالزائد للعَ 
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ي يحددها الَعِميل وقت تقديمه  7.17

، سيتم خصم نسبة المبلغ اإلجماىلي المستحق الت  إذا اختار الَعِميل السداد بواسطة الخصم المباشر

 
 
ة اِري    خ استحقاق الدفع أو بعده مباشر

َ
ي ت
ز
ة، من ِحَسابه ف

َ
ي الِحَساب، . بطلب للحصول عىل الِبطاق

ز
ي حالة عدم االحتفاظ برصيد كاٍف ف

ز
ف

ةَيج
َ
  . وز للبنك حينها إلغاء الِبطاق

 
   . َيجوز للَعِميل أن يختار السداد من ِحَسابه عن طريق مركز االتصال التابع للبنك 7.18

 
ة إال بموافقة مسبقة من  7.19

َ
ة إىل أي ِحَساب آخر لتسوية الرصيد المدين لِحَساب الِبطاق

َ
ال يجوز تحويل أي أموال من ِحَساب الِبطاق

    . البنك

 
ة أي مبلغ يتم إعادته لك عند استالمه مستند قيد دائن صادر حسب األصول سيقيد الب 7.20

َ
ي الجانب الدائن من ِحَساب الِبطاق

ز
نك ف

     . من أي مؤسسة عضوٍ 

 
 كشف الِحَساب أو كشف  7.21

ّ
عة من الَعِميل بما يدعم كشف الِحَساب حيث إن

َّ
اء الُموق  عن تقديم فواتتر الشر

 
لن يكون البنك مسؤوًل

امات الَعِميل بدفع الِحَساب ا ز  كافًيا عىل الت 
 
ة يعتت  دليًل

َ
ي تمت ِبموِجب الِبطاق

نت الذي يوضح تفاصيل المعامالت الت  لمتوفر عىل اإلنت 

د 
َّ
 . المبلغ القاِئم غتر الُمسد

 
 

 
 بطاقات االئتِمان –نِظام الَخصم الُمباِشر في دولة اإلمارات العربيّة المتّحدة  8

 

ر في دولة اإلمارات العربيّة المتّحدة   8.1  ب نِّظام الَخصم الُمباشِّ ، يوافق "(نِظام الَخصم الُمباِشر في اإلمارات)"باختيار طريقة الّدفع بموجِّ

 :حامل البطاقة على

  

ر في اإلمارات  (أ م بقواعد نِّظام الَخصم الُمباشِّ وثائق ونماذج نِّظام الَخصم وجميع "( قَواعد نِظام الَخصم الُمباِشر)"أْن يُحَكم ويَلتزِّ

ر في اإلمارات وما يتّصل به من شروٍط وأحكام؛ و  الُمباشِّ

  

ر في اإلمارات و (ب ر بنك دبي التجاري في حال طرأ تغييٌر على التّفاصيل الواردة في نماذج نِّظام الَخصم الُمباشِّ أو نموذج  /أْن يُخطِّ

 طلب البطاقة؛ و

  

ر في اإلمارات؛ وأْن يدفع أّي رسوٍم أو مصاريٍف تتعلّ  (ت  ق بنِّظام الَخصم الُمباشِّ

  

ر (ث ر إلى تقديم طلٍب إلغالق الحساب إلى الوقت الذي يحين فيه إلغاء كّل صالحية َخصم ُمباشِّ أو "( صالِحية الَخصم الُمباِشر)" أاّل يُبادِّ

دة له، بما في ذلك  رسوم ومصاريف بنك دبي التجاري، فيما يتعلّق إلى حين قيام بنك دبي التجاري بتسوية جميع المبالغ القائمة الُمترّصِّ

ر( حسابات)بحساب   .البطاقة َحيُث تكون طريقة الّدفع عن طريق صالحية الَخصم الُمباشِّ

  

ر في اإلمارات،   8.2 نه ويُم يقّر حامل البطاقة بأّن للبنك الحّق الكامل في مراقبة ومراجعة الّدفعات التي يتّم أداؤها عبر نِّظام الَخصم الُمباشِّ كِّ

ر في اإلمارات َوفق تقديره الخاّص، َحسبما وعندما يرى ذلك ضروريًّا،  /إلغاء /إنهاء ب نِّظام الَخصم الُمباشِّ سحب خدمات الّدفع بموجِّ

         .ُدون الحاجة إلى توجيه أّي إشعاٍر إلى حامل البطاقة بهذا الُمفاد



 

12 
 

Classification: Public 

ر في اإلمارات هي دفعات ُمتغيِّّرة، تتّم ُمقابل ال    8.3 مبالغ يوافق حامل البطاقة كذلك على أّن الّدفعات الُمسدَّدة عبر نِّظام الَخصم الُمباشِّ

 .البطاقة( حسابات)القائمة غير الُمسدَّدة، بما في ذلك رسوم ومصاريف بنك دبي التجاري، فيما يتعلّق بحساب 

  

ر، وبأنَّ أّي مطالبٍة يُمكن فقط أْن إّن حامل البطاقة عل    8.4 ب قواعد نِّظام الَخصم الُمباشِّ ى علٍم بأّن أّي مطالبٍة بإعادة مبالغ ستتّم فقط بموجِّ

ات سداد الّدفعة ذتُرفَع خالل الفترة الزمنيّة اإللزاميّة الُمحدَّدة ذات الّصلة بعد استالم الحساب من البنك القائم بالّدفع يُشير إلى أنّه قد تّم 

 .الّصلة

  

ّق له تقديم شكوى إلى مصرف اإلمارات العربيّة المتّحدة المركزي، الذي سيقوم بدَ     8.5 م حامل البطاقة أنّه في حالة أّي نزاعٍ، يَحِّ وره يَتفهَّ

 .بتنفيذ إجراءات فّض النّزاع بحَسب ما يراه الزًما

  

ضين     8.6 ي في استخدام نموذج صالحية الَخصم يوافق حامل البطاقة على أنّه في حالة تغيّر الُمفوَّ ن لبنك دبي التجاري المضِّ بالتّوقيع، يُمكِّ

ضين بالتّ  ضين بالتّوقيع الُجدد، ُدون الحاجة إلى الحصول على إلغاء ُموقَّع من الُمفوَّ ر الُموقَّع حديثًا من قِّبل الُمفوَّ  .وقيع الحاليّينالُمباشِّ

  

نه إتاحتها لحامل يقّر حامل البطاقة بأّن مصرف اإلمارات    8.7 رةٍ يُمكِّ رةٍ أو غير ُمباشِّ العربيّة المتّحدة المركزي ليس لديه أّي خدمٍة ُمباشِّ

ر في اإلمارات  .البطاقة فيما يتعلّق بتطبيق نظام الَخصم الُمباشِّ

 

 

في قواعد نِّظام الَخصم  كما هو ُمبيَّن)ال يتحّمل مصرف اإلمارات العربيّة المتّحدة المركزي وبنك دبي التجاري والبنك الراعي    8.8

ر ئ ( الُمباشِّ ر في اإلمارات أّي مسؤوليّة، وال يكون له أّي دوٍر، في أّي نزاعاٍت تنشأ فيما بين حامل البطاقة والُمنشِّ ونِّظام الَخصم الُمباشِّ

ر)  (.كما هو ُمبيَّن في قواعد نِّظام الَخصم الُمباشِّ

 

 الرسوم المالية  9

 

إذا أخفق العميل في دفع أي مبلغ ملزم بدفعه بموجب تمويل المرابحة أو سداد أي مدفوعات أخرى إلى حساب البطاقة : عدم السداد   9.1

يكن إخفاقه في الدفع ناتًجا عن ( 1: )في ذلك الوقت وبالطريقة المحددة هنا ما لم( في كل حالة)المطلوب سداده بموجب هذه االتفاقية 

من تاريخ استحقاقه وال يتم سداد الدفعة المستحقة التي تعتبر مماطلة ( 2)لسداد في غضون يومي عمل تم ا( 2)خطأ إداري أو تقني؛ و 

 .نقوم بإثبات ما يخالف ذلك /حتى أقوم

 

 مبلغ التبرع   9.2

عهد إذا أخفق العميل في دفع أي مبالغ مستحقة الدفع بموجب تمويل المرابحة أو إلى حساب البطاقة وفقًا للشروط الواردة في هذا المستند، يت

لذي على المبلغ ا قائمة الرسومالعميل تعهًدا نهائيًا بالتبرع إلى مؤسسة خيرية يحددها البنك ويتم احتساب هذه المدفوعات بالسعر المحدد في 

لجنة يتم توجيه مبالغ التبرعات المستلمة إلى المؤسسة الخيرية المعينة من قبل البنك تحت إشراف "(. مبلغ التبرع)" تجاوز موعد االستحقاق 

يل تسوية االلتزام بالتبرع يخضع لمطالبة البنك من العم. بعد خصم التكلفة الفعلية المتكبدة لتحصيل الديون( ISSC)الرقابة الشرعية الداخلية 

 .، يعتبر العميل بمثابة المدين المماطل إذا لم يقم بالدفع في كل تاريخ استحقاق ذي صلة2-7ألغراض هذا البند رقم . الدفعة المستحقة
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من خالل اختيار دفع الحد األدنى المستحق للدفع فقط، يمكنك الدفع لفترة أطول حتى تقوم بتجديد الرصيد المستخدم من حساب  :تحذيرات

 ..التوفير الخاص

 

بعد ثالثة . يقر العميل أنه في حال عدم دفع الحد األدنى للمبلغ المستحق، يجوز للبنك وفقًا لتقديره أن يعتبر العميل في حالة تقصير   9.3

تمويل أشهر من عدم دفع الحد األدنى للمبلغ المستحق، يتم إغالق حساب بطاقة العميل وتصبح جميع المبالغ المستحقة بموجب ( 3)

قد يخضع العميل المقصر إلجراءات قانونية للحصول على سداد الرصيد غير المدفوع باإلضافة إلى . المرابحة واجبة السداد على الفور

 . جميع التكاليف الفعلية التي يتكبدها البنك

 

فّوِّض الُوكالء الَميدانيين التّابعين لبنك دبي ويقّر العميل ويوافق على أنّه، في حال تخلّفه عن الّسداد، لن يكون لديه أّي اعتراٍض ويُ    9.4

به عن حقّه في إبداء أّي . إقامتها في مساعيهم إلنشاء اتّصال /أو مكان إقامته /عملها و /التجاري بزيارة محّل عمله ويتنازل العميل بموجِّ

د على أنَّه سوف يتعاون ضين من قِّبل بنك دبي التجاري في تتعاون مع الُوكالء  /اعتراٍض في هذا الّشأن، بَل ويؤّكِّ الَميدانيين الُمفوَّ

 .حسابها مّما هو عليه من إخالٍل وتخلٍُّف عن الّسداد /جهودهم للخروج بحسابه

 
من إجمالي الرصيد المستحق باستثناء أي خطة تعتمد على %( 5)ما يعادل خمسة بالمائة ( أ: يكون الحد األدنى للمبلغ المستحق    9.5

درهم ( 100)مائة درهم ( ؛ أو ب القسط الشهري للخطط القائمة على األقساط، وأي أرصدة تتجاوز حد االئتماناألقساط ومبلغ 

 .إماراتي؛ أيهما أعلى على النحو المنصوص عليه في كشف الحساب

 

 تَغيير الُشُروط  10

 

دة، تغيير ويجوز لبنك دبي التجاري، من حيٍن إلى آخٍر، َوفق تقديره الُمطلَق وإرادته    10.1 أو إبدال الُشُروط واألَْحَكام  /أو تعديل و /الُمنفرِّ

أو طريقة احتساب الّرسوم والمصاريف، بَحيُث يُصبِّح ذلك ساريًا وُملزًما على حامل البِّطاقَة  /أو جدول الّرسوم والمصاريف و /الماثلة و

أو اإلبدال قَبل دخوله حيّز التّنفيذ،  /أو التّعديل و /بِّطاقَة بهذا التّغيير ويوًما إلى حامل ال( 60)فوًرا، شريطة تقديم البنك إشعاٍر مّدته ستين 

 .سواٌء أتّم ذلك َخطيًّا أو عن طريق النّشر أو بأّي وسيلٍة أخرى يراها البنك مناسبة

 

بمثابة قبواًل لتلك التّغييرات ُدون تحفٍّظ من يُعتبَر االحتفاظ بالبطاقة أو استخدامها بعد تاريخ نفاذ أّي تغييٍر في هذه الّشروط واألحكام    10.2

ب إشعاٍر . جانب حامل البطاقة وفي حال عدم قبول حامل البطاقة للتّغيير الُمقتَرح، يلزم عندئٍذ على حامل البطاقة إنهاء استخدام البطاقة بموجِّ

مه إلى البنك بهذا الُمفاد  .َخطّيٍ ُمسبَق يُقّدِّ

 

 الَخصم التِّلقائي 11

 

ويحّق لحامل . البِّطاقَة سداد الّدفعات إلى البنك من خالل تسهيل الخصم التّلقائي بأْن يطلُب ذلك في نموذج الّطلب يجوز لحامل 11.1

     .البِّطاقَة أْن يختار الّدفع بالكامل أو دفع الحّد األدنى، بحَسب ُمقتضى الحال

 

( البِّطاقَات)، بما في ذلك المصاريف المتكبَّدة على البِّطاقَة في حالة تسهيل الخصم التّلقائي، يقوم البنك بخصم الّدفعة الُمستحقَّة 11.2

َساب التّوفير و يخ استحقاق الّدفع، تلقائيًّا من حِّ ضافِّيَّة والنّاشئة عن تعاُمالتها، في تَارِّ َساب الجاري الخاّص بحامل البِّطاقَة، بحَسب  /اإلِّ أو الحِّ

َسابات التّسوية"ر إليها معًا باسم يُشا)ما يُشير إليه حامل البِّطاقَة في نموذج الّطلب       "(.حِّ
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َسابات التّسوية بما يُغطي المبلغ ُمستَحق الّدفع  11.3 وإْن رأى البنك عدم . يكون حامل البِّطاقَة مسؤواًل عن اإلبقاء على رصيٍد كاٍف في حِّ

َسابات التّسوية، يكون البنك غير ُملزٍم بإبالغ حامل البِّطاقَة  بذلك، ويجوز له بِّناًء على ذلك فرض َرسٍم على كّل كفاية األرصدة في حِّ

َساب البِّطاقَة َسابات التّسوية، على أْن يُحتَسب هذا الّرسم على حِّ        .دفعة لم يتّم أداؤها بسبب عدم كفاية الّرصيد في حِّ

 

َساب ال 11.4 َساب آخٍر لحامل البِّطاقَة لدى يقّر حامل البِّطاقَة بأنَّ للبنك الحّق في خصم أّي رصيٍد قائٍم غير ُمسدٍَّد على حِّ بِّطاقَة من أّي حِّ

      .البنك

 
َسابات التّسوية، ويستمر في محاوالته الست 11.5 ل البنك َسعيه لخصم مبلغ الخصم التّلقائي الُمتَّفق عليه من الّرصيد الُمتاح في حِّ رداد يُواصِّ

يخ استحقاق الّدفع وحتى َساب التّالي مبلغ الخصم التّلقائي الُمتَّفق عليه من تَارِّ يخ كشف الحِّ وفي حال كان المبلغ . اليوم الاّلحق لتَارِّ

يخ، يستمر البنك في سعيه السترداد مبلغ الخصم التّلق ائي، على الُمستَرد من قِّبل البنك أقل من الحّد األدنى للمبلغ الُمستَحق في هذا التَارِّ

هذا، ويتّم االسترداد بعد النّظر في (. متأّخر الّسداد)الُمستَحق عن الّدورة الّسابقة  أْن يقوم بإيقاف االسترداد عند الوفاء بالحّد األدنى للمبلغ

 .جميع الّدفعات الُمسدَّدة من أّي مصدٍر آخٍر والتي تّم قيدها في نظام بِّطاقَات االئتمان لدى البنك

 

 َحاِمل البِطاقَة اإِلضافِيَّة 12

 

مره أكتر من  12.1
ُ
ده الَعِميل عىل أن يكون ع

ِّ
ة ألي شخص ُيحد ة ِإضاِفيَّ

َ
 عليه الَبنك 18َيجوز للَبنك أن ُيصِدَر ِبطاق

َ
ومن . سنة ويواِفق

ام المتعلقة بهذا الصدد، حسب م
َ
ْحك
َ
وط واأل ُ

ُ ا للشر
ً
ة توقيع نموذج الطلب ذي الصلة وفق ة اإِلضاِفيَّ

َ
، يجب عىل َحاِمل الِبطاق مَّ

َ
د ا قث

ورًيا        . يراه البنك رصز

ا عىل حامىلي البطاقة اإلضافّية 12.2
ً
وط واألحكام أيض

ق هذه الشرّ طبَّ
ُ
، بالتضامن . ت

 
ة مسؤوًل ة ِإضاِفيَّ

َ
 يعتت  كل حامل ِبطاق

ُ
َحْيث

ة الَرِئي
َ
ة والمصاريف الناجمة عن استخدام الِبطاق

َ
ي تتم باستخدام الِبطاق

ة والتكافل، معك عن جميع الُمعامالت الت 
َ
ِسّية والِبطاق

ة اماتهما . اإِلضاِفيَّ ز ة فيما يتعلق بالت  ة اإِلضاِفيَّ
َ
ة أي دعوى أو اتخاذ أي إجراء ضد الَعِميل أو ضد َحاِمل الِبطاق ويحق للبنك مباشر

ام
َ
ْحك
َ
وط واأل ُ

ُ  . ِبموِجب هذه الشر

 

ضافِّيَّة على صالحية   12.3 ل البِّطاقَة اإلِّ ضافِّيَّة ألي تعتمد صالحية البِّطاقَة الخاصة بَحامِّ يّة، ولكن إنهاء صالحية البِّطاقَة اإلِّ البِّطاقَة الَرئِّيسِّ

يّة  .سبب من األسبابِّ ال يؤدي إلى إنهاء صالحية البِّطاقَة الَرئِّيسِّ

 

ضافِّيَّة تِّجاه البَنك بأي شكٍل م  12.4 ل البِّطاقَة اإلِّ يل وَحامِّ ن األشكالِّ نتيجة ال يَجوز أن تتأثَر تَعُهدات وَمسؤوليات والتزامات ُكٍل من العَمِّ

يل و ضافِّيَّة ضد اآلخر /نشوب أي نِّزاع أو ُمطالبة ُمتقابلة أو حق مقاصة قد يكون للعَمِّ ل البِّطاقَة اإلِّ  .أو لَحامِّ

 

يل تعويض البنك عن أي خسارة أو ضرر أو التزام أو تكاليف أو نفقات، َسواٌء أتكبدها البنك بصورةٍ قَانونية أو بأي   12.5 يجب على العَمِّ

ضافِّيَّة أو جّراء أي إخالل بهذه الُشُروط  طريقة ل البِّطاقَة اإلِّ أخرى، بسبب أي تصرفات أو إغفاالت أو عجز قانوني أو عدم أهلية َحامِّ

ضافِّيَّة ل البِّطاقَة اإلِّ  .واألَْحَكام من جانب َحامِّ

 

 فُقدان البِطاقَة وَرْقم التَّعريف الشَّخصي  13

 

في حالة فقدان أو سرقة البطاقة، أو اإلفصاح عن رْقم التّعريف الّشخصي إلى أّي شخٍص، يتعيّن على حامل البطاقة تسجيل الّدخول  13.1

في الحال إلى منّصة الخدمات المصرفيّة عبر اإلنترنت  أو تطبيق الخدمات المصرفيّة عبر الجّوال لَحظر البطاقة، كما يتعيّن عليه أْن 

ر البنك دها البنك من حيٍن إلى آخٍر، وإبالغ الّشرطة بالّدولة التي وقع فيها حادث الفقد أو الّسرقة أو  يُخطِّ على أرقام الهواتف التي يُحّدِّ

ساعة من تلقّي البنك لإلخطار المذكور، إرسال حامل البطاقة لتأكيٍد ( 48)اإلفصاح، على أْن يعقُب ذلك، في ُغضون ثمانية وأربعين 

ولحين استالم هذا التّأكيد الَخطي أو حظر البِّطاقَة بشكل نهائي، يكون حامل . بواسطته أو رسالة بريد إلكتروني بهذا الُمفاد َخطّيٍ ُموقَّع
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َساب البِّطاقَة ومن جهٍة أخرى، يتعّهد حامل البطاقة باتّخاذ . البِّطاقَة مسؤواًل عن جميع الُمعامالت التي تتّم باستخدام البِّطاقَة على حِّ

 .الالزمة كافّةً لمساعدة البنك في استرجاع البطاقة المفقودة الخطوات

َساب  13.2 دة مدينة ُمستحقَّة للبنك على حِّ ا ويتحّمل كامل المسؤوليّة عن دفع أّي أرصِّ  يكون حامل البِّطاقَة ويظّل ُملتزًما التزاًما تامًّ

م تلقّيها من قِّبل التّجار أو ُسلٍف نقديٍّة أو ُمعامالٍت من خالل جهاز البِّطاقَة، والتي تنشأ عن أّي ُمعامالٍت بالبِّطاقَة أو سلعٍ أو خدماٍت يت

لم حامل البِّطاقَة أم ُدون عِّ  يَت تلك الُمعامالت بعِّ لمه، الصّراف اآللي يتّم تنفيذها باستخدام البِّطاقَة بواسطة أّي شخٍص، سواٌء أأُجرِّ

 .طاقَة أم الوبَصرف النّظر عّما إذا كان ذلك قد تّم بتفويٍض من حامل البِّ 

 

وًضا عن أّي بِّطاقَة مفقودةٍ أو مسروقٍة، بناًء على الُشُروط واألَْحَكام التي يراها البنك   13.3 ر بِّطاقَة بديلة عِّ مناسبةً، يجوز للبنك أن يُصدِّ

دها البنك من حيٍن إلى آخرٍ   .وُمقابل الّرسوم التي يُحّدِّ

 

يجوز لحامل البِّطاقَة استخدام َرْقم التّعريف الّشخصي الخاّص بالبِّطاقَة بعد  في حال استرجاع البِّطاقَة المفقودة أو المسروقة، ال  13.4

 .إبالغه عن فقدانها

 

َساب البِّط  13.5 دة مدينة ُمستحقَّة للبنك على حِّ ا ويتحّمل كامل المسؤوليّة عن دفع أّي أرصِّ يل ويظّل ُملتزًما التزاًما تامًّ اقَة، والتي يكون العَمِّ

لمه، وبَصرف النّظر عّما إذا كان ذلك قد تّم تنشأ عن أّي ُمعامالٍت  يل أم ُدون عِّ لم العَمِّ يَت تلك الُمعامالت بعِّ بالبِّطاقَة، سواٌء أأُجرِّ

يل أم ال  .بتفويٍض من العَمِّ

 

يل استخدام َرْقم التّعريف الّشخصي بعد إبالغنا باإلفصاح عنه ألي شخٍص   13.6  .ال يجوز للعَمِّ

 

 إلغاء البِطاقة 14

 

البطاقة، بما في ذلك جميع المبالغ ( حسابات)بَصرف النّظر عن أحكام الّدفع، تكون جميع المبالغ القائمة الُمستحقَّة على حساب  14.1

دة على جميع البطاقات اإلضافيّة إضافةً إلى المبلغ النّاشئ عن استخدام البطاقة، ولكن لم يتّم تحصيلها بعد من حساب البطاق ة، الُمترّصِّ

      .اجبة الّدفع بالكامل فَور إلغاء هذه االتّفاقيّةمطلوبة وو

 

ب  14.2 ر البنك بعَزمه على إغالق حساب البطاقة وإلغاء استخدام جميع البطاقات، بموجِّ يجوز لحامل البطاقة، في أّي وقٍت، أْن يُخطِّ

مه إلى البنك بهذا الُمفاد وشريطة إعادته لجميع البطاقات مقطوعة إلى نصفين إلى البنك، على أّن يتّم إغالق حساب البطاقة  إشعاٍر َخطّيٍ يُقّدِّ

 .فقط بعد استالم البنك لجميع الّرسوم وااللتزامات ُمستحقَّة الّدفع على حساب البطاقة بالكامل

 

مسؤواًل تِّجاه بطاقتها اإلضافيّة، يظّل حامل البطاقة الرئيسيّة  /اإلضافيّة بطاقته( البطاقات)البطاقة ( حاملي)في حال إلغاء حامل  14.3

  .البنك عن جميع الّرسوم والمصاريف وغيرها من االلتزامات الُمستحقَّة طبقًا لشروط وأحكام بطاقات االئتمان هذه

 

استخدامها،  /بطاقة، وإلغاء استخدامه( حسابات)يجوز للبنك، في أّي وقٍت، طلب إعادة وإلغاء وتعليق وإغالق جميع أو أّي حساب  14.4

البطاقة، فَور استالمه لهذا الّطلب، ( حاملو)ويلتزم حامل . البطاقة بهذا الُمفاد( حاملي)ُدون الحاجة إلى توجيه إشعاٍر ُمسبٍق إلى حامل 

      .إلى البنك مقطوعة إلى نصفين، ودفع جميع الّرسوم وااللتزامات إلى البنك بالكامل( البطاقات)بإعادة هذه البطاقة 

 

اء يتحّمل البنك أّي التزاٍم أو مسؤوليّة عن رّد الّرسوم السنويّة أو أّي رسوٍم أخرى ُمطبَّقة، أو أّي ُجزٍء من هذه الّرسوم، عند إنه ال 14.5

يكون العميل مسؤوالً عن دفع جميع األرباح المستحقة بموجب تمويل المرابحة حتى إذا تم إنهاء البطاقة قبل تاريخ انتهاء . حساب البطاقة

 .لسريانا
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َكته مسؤولون عن تسوية األرصدة القائمة غير الُمسدَّدة على حساب البطاقة،  14.6 ياء على ترِّ في حالة وفاة حامل البطاقة، يكون األوصِّ

والمصاريف التي يتكبّدها البنك في استرداده لهذه ( بما في ذلك الّرسوم واألتعاب القانونية)ويلتزمون بتعويض البنك عن جميع التّكاليف 

 .األرصدة غير الُمسدَّدة

 

، يحتفظ البنك بالحّق في اإلبقاء على هذا الّضمان لديه لمّدةٍ (البطاقات)في حالة احتفاظ البنك بأّي ضمان بخصوص إصدار البطاقة  14.7

ويجوز للبنك . بنك، سواٌء أتّم إلغاؤها بواسطة حامل البطاقة أم ال(البطاقات)يوًما عقِّب إلغاء البطاقة ( 45)ال تقِّل عن خمسة وأربعين 

بنٌك  االحتفاظ بهذا الّضمان بعد إلغاء البطاقة عند ُمغادرة حامل البطاقة لدولة اإلمارات العربيّة المتّحدة أو عندما يتولى حساب البطاقة

 .آخٌر في دولة اإلمارات العربيّة المتّحدة

              

 إنهاء االتفاقية 15

 

َساب البِّطاقَة وإنهاء استخدام جميع البِّطاقَات الّصادرة 15.1 ر البنك بعَزمه على إغالق حِّ إليه  يجوز لحامل البِّطاقَة، في أّي وقٍت، أْن يُخطِّ

ب إشعاٍر مّدته خمسة وأربعين  مه إلى البنك بهذا الُمفاد يجب إغالق ( 45)أو إلى أّي حامل بِّطاقَة إِّضافِّيَّة، بِّموجِّ حساب البطاقة فقط يوًما يُقّدِّ

بعد أن يدفع حامل البطاقة إجمالي الرصيد المستحق اعتباًرا من تاريخ طلب إغالق البطاقة، ويجب أن يشمل إجمالي الرصيد المستحق جميع 

 .المعامالت والمعامالت المستحقة الدفع في حساب البطاقة

 

سَ  15.2 دة على حِّ اب البِّطاقَة، باإلضافة إلى المبلغ النّاشئ عن استخدام البِّطاقَة ولكن لم يتّم تكون جميع المبالغ القائمة غير الُمسدَّدة الُمترّصِّ

َساب البِّطاقَة، مطلوبة وواجبة الّدفع بالكامل فَور إنهاء استخدام البِّطاقَة يؤدي عدم سداد إجمالي الرصيد المستحق بحلول . تحصيله بعد من حِّ

 .28لمستحق بموجب تمويل المرابحة واإلجراءات المرتبطة به كما هو مذكور في القسم تاريخ استحقاق الدفع إلى وجوب سداد كامل المبلغ ا

 

في حال أنَهى حامل البطاقة اإلضافيّة استخدام بطاقته اإلضافيّة، يكون حامل البطاقة الرئيسيّة وحامل البطاقة اإلضافيّة ويظاّل   15.3

ب هذه الّشروط واألحكام، إال أنَّ حامل البطاقة اإلضافيّة مسؤولَين، بالتّكافُل والتّضاُمن، تِّجاه البنك عن جميع الم بالغ الُمستحقَّة بموجِّ

خرى الذي تّم إنهاء بطاقته لن يكون مسؤواًل عن الّرسوم وااللتزامات األخرى الُمتكبَّدة بواسطة حامل البطاقة وأّي حامل بطاقة إضافيّة أ

د)       .لتي تّم إنهاؤها مقطوعة إلى نصفين، بعد استالم البنك للبطاقة اإلضافيّة ا(إْن ُوجِّ

 
ْن يجوز للبنك، في أّي وقٍت، ُدون إشعاٍر ُمسبٍق، طلب َسحب وإعادة البِّطاقَة وإنهاء أو تعليق حّق حامل البِّطاقَة في استخدامها، على أ 15.4

ر حامل البِّطاقَة بسبب هذا اإلنهاء طاقة، فَور استالمه لهذا الّطلب، بإعادة البطاقة ويلتزم حامل الب(. متى أجاز القانون ذلك)التّعليق  /يُخطِّ

 .إلى البنك ودفع جميع المبالغ الُمستحقَّة على حساب البطاقة بالكامل

 

فيه يجوز للبنك إنهاء استخدام البِّطاقَة، ُدون إشعاٍر ُمسبٍق، في حالة وفاة حامل البِّطاقَة أو إفالسه أو إعساره أو في أّي موقٍف يراه   15.5

َكته مسؤول /وعندئٍذ يكون حامل البطاقة و. ذلكالبنك ضرورة  ياء على ترِّ مسؤولون عن تسوية المبالغ غير الُمسدَّدة على حساب  /أو األوصِّ

 . يدفعوا إلى البنك جميع المصاريف والنفقات الفعلية التي قد يتكبّدها البنك في استرداده لهذه األرصدة /البطاقة، وتمويل المرابحة ويدفع

 

البنك مسؤولية رد أّي نوع من أنواع الرسوم والمصروفات أو أّي رسوٍم أخرى ُمطبَّقة، أو أّي ُجزٍء من هذه الّرسوم، عند  ال يتحّمل  15.6

 . إنهاء حساب البطاقة

 

 .يوًما( 60)عند إلغاء البِّطاقَة، يحتفظ البنك بأّي ضماٍن لديه لمّدةٍ أقصاها ستين   15.7

 

يل أْن يسَحب موافقته على تفعيل أو طلب بِّطاقَة االئتمان   15.8 ّق للعَمِّ أياٍم ( 5)في ُغضون خمسة ( الفترة المسموح فيها بإلغاء البِّطاقَة)يحِّ

يخ التّوقيع على نموذج طلب البِّطاقَة يل أْن يتواصل مع بنك دبي التجاري بأّي طريق /ولسحب موافقتها. من تَارِّ ن للعَمِّ ٍة ُمتاحٍة موافقتها، يُمكِّ



 

17 
 

Classification: Public 

 (. عن طريق الهاتِّف، أو عبر شبكة اإلنترنت، أو من خالل زيارة فروع البنك)

 

يحق للبنك رفض أي طلب، وفقًا لتقديره الخاص، مع الحرص على أن يكون هذا الرفض قائًما على أسباب موضوعية ويخلو من   15.9

 . أي تمييز

 

 

 انتِهاء صالِحية البِطاقة  16

 

أْن يستخدم البطاقة فقط في نطاق حد االئتمان الُمخصَّص لحساب البطاقة وحتى تاريخ انتهاء الّصالحية المنقوش على يجوز لحامل البطاقة 

ند انتهاء سريان البطاقة، أو في أّي وقٍت خالل مّدة البطاقة، يحتفظ البنك بالحق في إلغاء. الجهة األماميّة من البطاقة تعطيل  /سحب /وعِّ

ر حامل البطاقة بهذه اإلجراءاتالبطاقة ُدون إشعاٍر  ثل هذا السيناريو، ال يكون البنك ُملزًما أو مسؤواًل عن أّي . ُمسبٍَق، على أْن يُخطِّ وفي مِّ

 . خسائٍر أو أضراٍر أيًّا كانت يتكبَّدها أو يتعّرض لها حامل البطاقة أو أّي تاجرٍ 

 

 التجديد  17

ن استخدامها خالل تلك الفترة فقطتسري صالحية البطاقة للفترة الُمحدَّدة على ال 17.1  .بطاقة، ويُمكِّ

 .يُفّوِّض حامل البطاقة البنك بتجديد البطاقة في تاريخ انتهاء الّصالحية، على أْن يتّم خصم رسوم التّجديد سنويًّا من حساب البطاقة 17.2

مه إلى البنك قَ  17.3 ب إشعاٍر َخطّيٍ يُقّدِّ بل يستمر البنك في تجديد البطاقة، ما لم يطلُب حامل البطاقة من البنك عدم تجديد البطاقة، بموجِّ

 .على األقل من تاريخ انتهاء صالحية البطاقة( 1)شهٍر واحٍد 

 .قاء على الحّد األدنى من الّرصيد في الحسابيخَضع التّجديد التّلقائي للبطاقة إلى األداء الُمرضِّ لحساب البطاقة باإلب17.4

 

 ستثناء االلتزام القانونيا   18

 

يل بسبب َرفض البنك أ 18.1 و تاجٍر ال يتحّمل البنك أّي التزاٍم أو مسؤوليٍّة عن أّي خسائٍر أو أضراٍر أيًّا كانت يتكبّدها أو يتعّرض لها العَمِّ

جهاز صّراف آلي أو أّي طرٍف آخٍر لُمعاملة بالبِّطاقَة، أو رفض قبول البِّطاقَة أو َرْقم البِّطاقَة أو َرْقم أو بنٍك آخٍر أو مؤسسٍة ماليٍّة أخرى أو 

 .التّعريف الّشخصي، أو رفض منح أو تقديم سحٍب نقديٍ حتى حّد االئتمان أو رفًضا مطلقًا

 

اعتِّماد أو قَبول البِّطاقَة، أو عن « فيزا إنترناشونال»لّدوليّة لن يكون البنك مسؤواًل عن رفض أّي تاجٍر أو مؤسسٍة ُعضٍو في فيزا ا 18.2

يل من قِّبل أّي تاجٍر، أو، َحيثُما ينطبق ذلك، عن أّي إخالٍل أو عدم تنفيٍذ من قِّبل  وجود خلٍل أو عيٍب في الّسلع أو الخدمات الُمقدَّمة إلى العَمِّ

 . أّي تاجٍر لُمعاملة بالبِّطاقَة

 

يل  في حال نَشأ أيّ  18.3 يل والبنك، أو أّي تاجٍر أو بنٍك آخٍر أو مؤسسٍة ماليٍّة أخرى أو أّي شخٍص آخٍر، فإنَّ مسؤوليّة العَمِّ نزاعٍ بين العَمِّ

يل ضد البنك أو ذلك ثل هذا النّزاع أو أّي ُمطالبٍة ُمتقابِّلٍة أو حّق مقاّصة قد يكون للعَمِّ البنك أو التّاجر أو  لن تتأثَّر، بأّي حاٍل من األحوال، بمِّ

 .المؤسسة المالية أو الّشخص

 

يل بعد مرور خمسة عشر 18.4 َساب المعني( 15)لن يكون البنك مسؤواًل عن أي نزاع يخطره به العَمِّ يخ كشف الحِّ  . يوًما اعتباًرا من تَارِّ

 

يل عن أّي خسائٍر أو أضرارٍ  18.5  أيًا كانت طبيعتها من جّراء أو تَنجم عن أّي ال يتحّمل البنك أّي مسؤوليٍّة بأي شكٍل من األشكال تِّجاه العَمِّ

املة أو توقٍُّف أو خلٍل أو ُعطٍل في أّي جهاز صّراف آلي أو ماكينة أو محطة أو نظام اتّصال أو خدمات أو نظام ُمعالجة للبيانات أو رابط ُمع

 . سيطرة البنك أم غير ذلكأّي نزاع صناعي أو غيره أو أّي سبٍب أو ُمسّوغٍ آخٍر، سواٌء أكان خارًجا عن نطاق 
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يل في الظروف اآلتية 18.6  : البَنك غير مسؤوٍل تجاه العَمِّ

 

َساب البِّطاقَة وفقًا للبند َرْقم  (أ)  [.4-13]عند ممارسة البنك لحقوقه في إنهاء استخدام أي بِّطاقَة أو حِّ

  

لبنك باستعادة البِّطاقَة، أو جّراء أي طلب الستعادتها، أو عند وقوع أي ضرر يلحق بالمركز االئتماني للعميل أو سمعته بسبب قيام ا (ب)

 .رفض أي شخص لقبول البِّطاقَة

 

 جمع المعلومات واستخدامها   19

 

يُقَصد بالمعلومات الشخصيّة معلومات التّعريف الشخصيّة مثل المعلومات التي  :الَمعلومات الشخصيّة التي يجَمعها البنك عبر اإلنترنت

مها العميل من خالل النّماذج أو االستطالعات أو الّطلبات التّطبيقات أو الحقول األخرى عبر شبكة اإلنترنت، بما في ذلك االسم أو /يُقّدِّ

 . الهاتِّف أو الفاْكس أو الجّوال أو أرقام الحسابات العناوين البريديّة أو عناوين البريد اإللكتروني أو أرقام

 

 :يوافق العميل بموجبه على أنه يجوز للبنك استخدام المعلومات الشخصية كيف يستخِدم البنك الَمعلومات الشخصيّة؟

  

 طلباتها؛ أو لتقديم االستِّشارات اإللكترونيّة /للّرد على استفسارات العميل وتلبية طلباته . 

  أو غير ذلك من  /معلومات هاّمة إلى العميل بشأن موقع بنك دبي التجاري، والتّغييرات في الّشروط واألحكام والّسياسات وإلرسال

 . المعلومات اإلداريّة

 إلرسال ُمراسالت تسويقيّة يعتقِّد البنك بأنّها قد تكون ضمن اهتمامات العميل . 

 فٍة لهلتخصيص تجربة العميل على موقع دبي التجاري من خال  . لها /ل تقديم محتوى أو إعالنات أو عروض ُمخصَّصٍة ُمستهدِّ

 استحقاقها لهذه المنتجات أو  /أهليتها واستحقاقه /للّسماح للعميل بالتقّدم بطلٍب للُحصول على المنتجات أو الخدمات وتقييم أهليته

 . الخدمات

 حساباتها وإجراء الُمعامالت عبر اإلنترنت والحفاظ على  /حساباتهأو موقع العميل بما يُتيح الوصول إلى  /للتّحقُّق من هويّة و

 . التّدابير التي تهدف إلى منع االحتيال وحماية أمن الحساب والمعلومات الشخصيّة

  للّسماح للعميل بالُمشاركة في االستطالعات والّسحوبات على الجوائز والمسابقات والعروض التّرويجيّة الُمشابِّهة وإدارة هذه

ويكون لبعض هذه األنشطة قواعد إضافيّة قد تحتوى على معلومات إضافيّة حول كيفيّة استخدام وُمشاركة المعلومات . ألنشطةا

 . الشخصيّة

 يرجى مالحظة أن بعض أدوات التخطيط . للسماح للعميل باستخدام أي من أدوات التخطيط المالي الخاصة بموقع بنك دبي التجاري

وقد يتّم تخزين المعلومات التي يتّم إدخالها من قِّبل . ت شخصية، في حين أن البعض اآلخر ال يتطلب ذلكتتطلب أن يقدم معلوما

 ويكون للعميل أْن يختار عدم حفظ المعلومات؛ . العميل في إحدى أدوات التّخطيط هذه للوصول إليها واستخدامها في المستقبَل

  ٍف على المنتجات أو الخدمات التي قد تُثير لتوحيد معلومات الحساب المالي للعميل في موقع واحٍد على شبكة اإلنترنت؛ والتّعرُّ

 اهتمامه؛ وتقديم العروض إليه؛ 

 للتّجميع من خالل صفحاتنا على صفحات التّواصل االجتماعي والتّفاعالت مع العميل للُمساعدة في التّحقُّق من هويّته وحالة حسابه .

 معلومات مع المعلومات الُمتوفِّّرة لديه بالفِّعل؛ ويجوز للبنك القيام بدمج هذه ال

  لتحسين موقع بنك دبي التجاري وتحديد اتّجاهات االستخدام والوقوف على مدى فعالية الحمالت التّرويجيّة؛ 

 القانونيّة  إلدارة المخاطر والتّحكم بها، وكشف االحتيال ومنع حدوثه، واالمتثال إلى القوانين واللّوائح، وااللتزام باإلجراءات

 . األخرى وُمتطلّبات إنفاذ القانون

 

ف  .المعلومات األخرى التي يجمعها البنك عبر اإلنترنت تتمثَّل المعلومات األخرى في أّي معلوماٍت بخالف المعلومات الشخصيّة التي ال تكشِّ

ثل معلومات الُمتصفِّّح والمع لومات التي تّم جمعها من خالل ملفّات تعريف االرتباط عن هويّتك الُمحدَّدة أو ال تتعلَّق ُمباشرةٍ بفرٍد، مِّ
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مها العميل « عالمات البِّكسل»وارتباطات التّعقُّب « كوكيز» والتّقنيّات األخرى والمعلومات الديموغرافيّة وغيرها من المعلومات التي يُقّدِّ

عة وغير ُمحدَّدة الهويّة ن تحديد موقع العميل تلقائيًّا عند استخدامه تطبيقات بنك دبي  .مثل تاريخ ميالده أو َدخل أسرته والبيانات الُمجمَّ يُمكِّ

ح أّن بنك دبي التجاري يقوم بحفظ بيانات الموقع . التجاري على الهاتف الجّوال، إذا قام بتفعيل خدمات الموقع على هاتفه الذّكي ومن الُموضَّ

وتَجُدر اإلشارة إلى أّن بنك دبي التجاري لن يتحّمل أّي . ، أغراض التّسويقالتاريخيّة ألسباٍب مختلِّفة تتضّمن، على سبيل المثال ال الحصر

، ال سيّما فيما «GPS»مسؤوليّة عن أّي استخداٍم لبيانات الموقع التلقائيّة الُمتعلِّّقة بالهواتف الجّوالة، بما في ذلك نظام تحديد المواقع العالمي 

دو خدمات الهواتف الجّوالةيُخّص البيانات الخاّصة والشخصيّة التي تتّم   .إدارتها ُمباشرةً بواسطة ُمزّوِّ

دي الخدمات من طرف ثالث جمع المعلومات األخرى واستخدامها بعّدة  .كيف يجمع البنك المعلومات األخرى ويستخدمها يجوز للبنك وُمزّوِّ

 : طرٍق، يأتي من بينها، على سبيل المثال ال الحصر

 

  يلمن خالل الُمتصفِّّح الخاّص يتّم جمع معلومات معينّة من خالل معظم الُمتصفِّّحات ونوع الجهاز ودقّة الّشاشة وإصدار : بالعَمِّ

م البنك هذه المعلومات لضمان التشغيل الّسليم والّصحيح لموقع بنك دبي . نظام التّشغيل ونوع ُمتصفِّح اإلنترنت وإصداره ويستخدِّ

 . التجاري وألغراٍض أمنيّةٍ 

 إّن ملفّات تعريف االرتباط هي ملفّات تحتوي أجزاء من معلومات يتّم تخزينها ُمباشرةً على : عريف االرتباطباستخدام ملفات ت

وبالنّسبة إلى ملفّات تعريف االرتباط التي يستخدمها البنك فهي ال تحتوي على المعلومات الشخصيّة . الجهاز الذي يستخدمه العميل

ثل نوع الُمتصفِّّح الذي يستخدمه العميل، وتسمَ . غير الُمشفَّرة وال تحتفِّظ بها ح ملفّات تعريف االرتباط للبنك بجمع المعلومات مِّ

والفترة الزمنيّة التي يقضيها في استخدام موقع بنك دبي التجاري والّصفحات التي يقوم بزيارتها وتفضيالته إلعدادات اللّغة فضاًل 

أمنية، لتسهيل التنقل، ولعرض المعلومات بشكل أكثر فعالية، ولتخصيص يستخدم المعلومات ألغراض . عن عالقة العميل بالبنك

. تجربة العميل أثناء زيارة موقع بنك دبي التجاري، ولتعريف جهازه للسماح له باستخدام منتجات وخدمات البنك عبر اإلنترنت

التصميم والوظائف باستمرار، ومراقبة يقوم البنك بجمع معلومات إحصائية حول استخدام موقع بنك دبي التجاري من أجل تحسين 

الردود على إعالنات ومحتوى البنك، وفهم كيفية استخدام أصحاب الحسابات والزوار لموقع بنك دبي التجاري والمساعدة في حل 

 .يستخدم البنك أيًضا ملفات تعريف االرتباط ألغراض اإلعالن عبر اإلنترنت. األسئلة بخصوص موقع بنك دبي التجاري

 

كن للعميل رفض قبول ملفات تعريف االرتباط هذه وتقدم معظم األجهزة والمتصفحات إعدادات الخصوصية الخاصة به فيما يتعلق بملفات يم

ومع ذلك، إذا لم يقبل . يحتاج العميل إلى إدارة إعدادات ملفات تعريف االرتباط الخاصة به لكل جهاز ومتصفح يستخدمه. تعريف االرتباط

تعريف االرتباط هذه، فقد يواجه بعض اإلزعاج في استخدامه لموقع بنك دبي التجاري وبعض المنتجات والخدمات عبر العميل ملفات 

على سبيل المثال، لن يتمكن البنك من التعرف على جهاز العميل وسيحتاج إلى اإلجابة على سؤال التعّرف في كل مرة يقوم فيها . اإلنترنت

 .لعميل أيًضا إعالنات مخصصة أو عروض أخرى من البنك قد تكون ذات صلة باهتماماته واحتياجاتهقد ال يتلقى ا. بتسجيل الدخول

 

ب على البنك أْن يقوم كيف يُشاِرك البنك الَمعلومات الشخصيّة  ٍل على ُمشاركة البيانات الشخصيّة، يَجِّ قَبل طلب الُحصول على موافقة ُمتعامِّ

ل عن نيّته في استخدام وُمسبَقًا باإلفصاح َخطيًّا إلى  أو ُمشاركة البيانات الشخصيّة، ومع من ستتّم ُمشاركة البيانات الشخصيّة  /الُمتعامِّ

ل  . للُمتعامِّ

 

لء إرادته، موافقته ل، بَمحض اختياره ومِّ ب أْن يمنَح الُمتعامِّ موافقتها الّصريحة على طلب استخدام ومشاركة البيانات الشخصيّة من  /يَجِّ

ضين ألغراض التّسويق الُمباشر /ألغراض التّسويق وجانب البنك   . أو نقل هذه البيانات الشخصيّة إلى ُوكالئه الُمفوَّ

 

يحق للعميل أيًضا طلب عدم مشاركة بيانات العميل مع شركات مجموعة بنك . للمتعامل الحق في قبول أو رفض تقديم الموافقة الصريحة

ب إبالغ البنك بذلكوفي حال عدم رغبته في ُمش. دبي التجاري  . اركة البيانات، يَجِّ

 

ل الحّق، َوقتما شاء، في سحب موافقته ا يلي /يكون للُمتعامِّ  :موافقتها الّصريحة على أّيٍ ممَّ
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بمنتجات وخدمات ُمعالجة البنك للبيانات الشخصيّة، باستثناء الحاالت التي تكون فيها البيانات الشخصيّة مطلوبة والزمة للعمليّات الُمتعلِّّقة . أ

ل؛ و  الُمتعامِّ

 

ضين وغيرهم من األطراف الثّالثة ألغراض من قَبيل، ولكن دون حصٍر أو تحديٍد،  ب ـ  ُمشاركة البيانات الشخصيّة مع الُوكالء الُمفوَّ

 .المبيعات والتّسويق

 

به المتعامل على تفويض البنك لُمشاركة من أجل تقديم خدمات ماليّة، . يجوز للبنك ُمشاركة المعلومات مع الّشركات التّابعة له يوافق بِّموجِّ

ثل)معلومات معّينة عنه مع الّشركات التّابعة له، ويمكن للبنك ُمشاركة المعلومات الشخصيّة  ومعلومات ( االسم والعنوان ورْقم الحساب: مِّ

ثل)الحساب  دة الحسابات وسجّل الُمعامالت: مِّ بعة له حتى يتمّكنوا من خدمة العميل بصورةٍ أكثر مع الّشركات التّا( نوع الحسابات وأرصِّ

 . تحافظ الشركات التابعة للبنك على نفس معايير الخصوصية التي يتبعها البنك. كفاءة

 

يل أو ُمعالجة. يجوز للبنك ُمشاركة المعلومات مع ُمزّوِدي خدمات طرف ثالث َساب العَمِّ  من أجل إجراء البنك لعمليّاته، بما في ذلك خدمة حِّ

دي الخدمات لديه، محليًّا و /بياناته يل للبنك لُمشاركة المعلومات مع ُمزّوِّ أو دوليًّا، بما في ذلك شركات ُمعالجة البيانات  /بيانتها، يسمح العَمِّ

مي خدمات  وشركات التّأمين ووكاالت  التمويلوالّشيكات وأجهزة الّصراف اآللي وشركات ُمعالجة المدفوعات األخرى وشبكات الّدفع وُمقّدِّ

ن َوقَّع البنك معهم اتّفاقيات تسويق ُمشتَرك دي الخدمات ممَّ دو . التّحصيل ووكاالت إعداد التّقارير االئتمانيّة وغيرهم من ُمزّوِّ ويعَمل ُمزّوِّ

دهم بها البنكالخدمات هؤالء بالنّيابة عن البنك، وقد وافقوا َخطيًّا على الحفاظ على سريّة معلومات الُمتعاملين  ال يشارك البنك . التي يُزّوِّ

وبينما قد يساعد البنك في عرض وتقديم المنتجات . أرقام حسابات العميل مع جهات تسويق خارجية مستقلة تقدم منتجاتها وخدماتها

دي الخدمات لدى البنك، فإنَّه يتحّكم في معلومات المُ  ل الُمستخَدمة فيما يتعلَّق بهذه العروضوالخدمات الماليّة للّشركات التّابعة له أو ُمزّوِّ . تعامِّ

دي الخدمات . يحافظ مقدمو خدمات البنك على نفس معايير الخصوصية التي يتبعها البنك وتُستخَدم المعلومات التي تتّم ُمشاركتها مع ُمزّوِّ

دي الخدمات ُمعالجة هذه المعلوما ّق لُمزّوِّ إالَّ أْن يكون ذلك باالمتِّثال إلى )ت ألّي غرٍض آخٍر لغايات أداء خدمات بنك دبي التجاري، وال يحِّ

 (. ُمتطلٍّب تنظيمّيٍ أو ُمقتَضى قانونّيٍ عماًل بقانوٍن َمعموٍل به

ح به قانونًا  . يجوز للبنك ُمشاركة المعلومات على النّحو الَمطلوب أو الُمصرَّ

 :يجوز للبنك ُمشاركة معلومات العميل في استجابٍة منه

  ٍويجوز للبنك أيًضا ُمشاركة .  صادر عن محكمٍة أو جهٍة حكوميٍّة أو هيئٍة حكوميٍّة، أو على النّحو الذي يُجيزه القانونلطلٍب قانونّي

م ُمشاركة المعلومات من أجل تفعيل أو إدارة أو تن فيذ ُمعاملٍة قد معلومات العميل استجابةً ألّي طلٍب ُمقدٍَّم من تاجٍر أو ُمنشأةٍ تجارّيٍة يستلزِّ

ح بها فيما يتّصل بالقيام على خدمة أو ُمعالجة منتجات أو خدمات مالّية، أو  الحفاظ على حساب العمي ل ساريًا طلبها العميل أو ُمعاملٍة ُمصرَّ

دمة حسابه لدى البنك  . وخِّ

 

 ل ل أو من خالل ُممثٍِّّل ُمعيَّن من قِّبل الُمتعامِّ  .إلفصاحٍ يتّم بموافقٍة صريحٍة من الُمتعامِّ

 

دة وُممتلكات "( التّطبيقات)"تُتيح تطبيقات الهاتف المتحرك من بنك دبي التجاري  تطبيقات الهاتف المتحرك للعميل الوصول إلى أرصِّ

وتُطبَّق هذه الّسياسة وتَسري على أّي معلوماٍت شخصيٍّة أو معلوماٍت أخرى . وتحويالت حسابه، فضاًل عن دفع الفواتير على هاتفه المتحرك

 .ها البنك من خالل التّطبيقاتقد يجمع

 

م البنك روابط لمواقع إلكترونيّة ألطراف ثالثة االرتِباط بمواقِع أخرى إذا قام العميل باتّباع روابط لمواقع إلكترونيّة ليست تابعة للبنك . قد يُقّدِّ

ب على العميل التّحقُّق من سياسات الخصوصيّة واألمن وغي رها من الّشروط واألحكام ومراجعتها، إْذ إنَّها وال تخَضع لتحّكمه وإدارته، فيجِّ

هذا، وال يضَمن بنك دبي التجاري وال يتحّمل أّي مسؤوليّة عن خصوصيّة أو أمان هذه . قد تختلِّف عن تلك الخاّصة بموقع بنك دبي التجاري

 .المواقع اإللكترونيّة، بما في ذلك دقّة أو اكتِّمال أو موثوقيّة معلومات العميل
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وقد تشَمل تلك التدابير وسائل . لحماية المعلومات الشخصية من الوصول واالستخدام غير المصرح به، يستخدم البنك تدابير أمنية .األمن

دي الخدمات من أطراف ثالثة لدى البنك لضمان نة، إضافةً إلى الّرقابة واإلشراف على  ُمزّوِّ الحفاظ  حماية األجهزة والملفات والمباني الُمؤمَّ

 .يّة وأمن المعلوماتعلى سر

 

وإذا كانت معلومات حساب العميل . من األهميّة بمكاٍن أْن يتّم الحفاظ على دقّة معلومات حساب العميل وتحديثها التَّأكُّد من ِدقَّة الَمعلومات

به على موقع بنك دبي التجاري، أو  غير كاملة أو غير دقيقة أو غير ُمطابِّقة لواقع الحال، يُرَجى عندئٍذ من العميل تحديث المعلومات الخاّصة

و المواد االتّصال بالبنك أو ُمراَسلته على أرقام الهاتف أو العنوان الخاّص بحَسب التّغييرات الُمدَرجة في كشوفات حساب العميل أو سجاّلته أ

 .أحد ُممثِّّلي خدمة المتعاملينيمكن للعميل أيًضا التحدث إلى . الُمتاحة عبر اإلنترنت أو غير ذلك من المواد الخاّصة بالحساب

 

وفي حال أجَرى البنك أّي تغييراٍت . تخَضع هذه الّسياسة للتّغيير، يُرَجى ُمراجعتها بشكٍل دورّيٍ  التَّحديثات على ِسياسة الُخصوِصيَّة هذه

تغييراٍت تطَرأ على هذه الّسياسة سارية ونافذة عند وتُصبِّح أّي . أعلى هذه الّسياسة" التّحديث األخير"على الّسياسة، فإنَّه يقوم بتعديل تاريخ 

ويُعَد استخدام العميل لموقع بنك دبي التجاري عقِّب إجراء هذه التّغييرات بمثابة . نشر البنك للسياّسة الُمعدَّلة على موقع بنك دبي التّجاري

 .قبواًل منه للّسياسة الُمعدَّلة

 

 

 اإلشعارات  20

 

يل إشعار   20.1  /نشاطها التّجاري وعنوانه /عملها ونشاطه /اسمها وعمله /البنك فوًرا وَخطيًّا بأّي تغييٍر يطرأ على اسمهينبغي للعَمِّ

 .عنوانها، بما في ذلك أرقام الهاتف وعناوين البريد اإللكتروني، وما إلى ذلك

 

يل ُمغادرة اإلمارات العربيّة المتحدة وبقائه خارج الّدول  20.2 ب تسوية الّدفعات ( 30)ة لفترةٍ تزيد عن ثالثين في حال اعتََزم العَمِّ يوًما، يَجِّ

َساب بِّطاقَة االئتمان بالكامل قَبل ُمغادرته  .أيام( 7)ُمغادرتها الّدولة بسبعة  /الُمستحقَّة على حِّ

 

يل في ُمغادرة اإلمارات العربيّة المتحدة لإلقامة في بلٍد آخٍر، يتعين عليه  20.3 ومعها البِّطاقَة )عليها إعادة البِّطاقَة  /في حالة رغبة العَمِّ

ضافِّيَّة ب عليه /يوًما وتنتهي صالحية استخدامه( 14)ُمغادرتها الّدولة بأربعة عشر  /إلى البَنك قبل ُمغادرته( اإلِّ  /استخدامها للبِّطاقَة، كما يَجِّ

َساب بِّطاقَة االئتمان بالكامل قَبل ُمغ  .أيام( 7)ُمغادرتها الّدولة بسبعة  /ادرتهعليها تسوية الّدفعات الُمستحقَّة على حِّ

 

يل أم  20.4 ب الُشُروط واألَْحَكام الماثلة إّما إلى العَمِّ إلى أي  تُعتبر جميع الطَّلبات واإلْشعَارات وكذلك أّي ُمراسالت أخرى ُمقدَّمة بِّموجِّ

لَت إلى كليهما  .حامل بِّطاقَة إِّضافِّيَّة، أنها قد أُرسِّ

 

يل إلى البنك عبر الفاْكس أو من خالل شبكة أي فرع من فروع بنك دبي التجاري وتطبيق الخدمات تُعتبَر التّعل  20.5 لها العَمِّ يمات التي يُرسِّ

ف على ضوء هذه التّعليمات التي استلمناها من خالل هذه الُسبل مة، ويجوز للبنك التّصرُّ  .المصرفية عبر اإلنترنت، صحيحة وسارية وُملزِّ

 

ب هذه الُشُروط يجوز تسليم ج 20.6 َساب أو الّطلبات أو أّي َوثَائِّق أُخرى بِّموجِّ ميع الُمراسالٍت أو البِّطاقَات أو اإلْشعَارات أو كشوفات الحِّ

لَت في. واألَْحَكام أو إرسالها عبر البريد الّسريع أو البريد اإللكتروني على آخر عنوان ُمخَطر به  تُعتبَر الُمراسالت أو أي مواد أخرى قد أُرسِّ

الل يومي عمل بعد إرسالها بالبريد السريع في حال تقديمها م يخ التّسليم في حالة تسليمها باليد أو عبر البريد اإللكتروني أو خِّ ن طرف تَارِّ

 .البنك
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 عام 21

 

يل ُل البَنك الَمسؤولية عن التَّصُرف بُحسن نِّية في ضوء التَّعليمات الُمستلَمة من العَمِّ  .ال يَتحمَّ

 

يل على الهاتف، واستخدام هذه التّسجيالت كدليل إثبات لدى أّي محكمة أو في 21.1 يل البنك بتسجيل أّي تعليمات يقدمها العَمِّ  يُفّوِّض العَمِّ

 .أّي إجراءات قانونيّة أخرى

 

د أي تَبعات أو دعاوى أو إجراءات أو خسائر قد تلحق بال  21.2 يل المسؤولية عن تعويض البنك ضِّ ل العَمِّ بنك أو يتحملها أو يتكبدها يتحمَّ

يل يل عبر الهاتف أو التي يُفترض أنها مستلمة من العَمِّ  .بسبب تَنفيذ التعليمات التي تلقاها البنك من العَمِّ

 

يل بأن يَدفَع للبنك َمبلغ أي خسارة أو ضرر قد يَلحق أو يتحملها مديرو البَنك أو مسؤوليه أو موظفيه أو البنك نفس 21.3 ه بسبب يتعهُد العَمِّ

يل في االلتزام بهذه الُشُروط واألَْحَكام أو جّراء إخالله بها أو الخسائر أو األضرار التي تنجم عن أو فيما يتعلق بحِّ  َساب البِّطاقَة أو إخفاق العَمِّ

 .ببِّطاقَة االئتمان

 

ب هذه الُشُروط واألَْحَكام أو بمقتضى ال 21.4 قانون، يجوز للبنك، في أّي وقٍت وُدون إشعاٍر، باإلضافة إلى أّي حّق يتمتع به البنك بِّموجِّ

ضافِّيَّة، ومقاّصة وتحوي يل بشكٍل فردّيٍ أو بالتّضاُمن مع حامل البِّطاقَة اإلِّ َسابات تؤول ملكيّتها إلى العَمِّ ل أّي مبلغٍ بدمج وتوحيد جميع حِّ

َساباٍت من هذا القبيل من أجل الوفاء بأي مبالغ أخرى ُمستحقَّ  َسابات وأًي . ة للبنكموجوٍد في أّيٍ حِّ ويَجوز للبنك القيام بذلك أينما كانت هذه الحِّ

َسابات بأسعار الّصرف الّسائدة المعمول بها لدى البنك  .ما تكون العُملة المفتوحة بها تلك الحِّ

 

ب َهذه الُشُروط واألَ  21.5 يل بِّموجِّ مة العَمِّ  . ْحَكاميَجوز للبنك تَعيين وكيٍل لتَحصيل أي َمبالغ ُمترصدة في ذِّ

 

يل َشخصيًا وال يَجوز له إحالتها والتَناُزل عنها إلى أي شخٍص آخرٍ  21.6  .تُعتبر َهذه الُشُروط واألَْحَكام ُملزمة للعَمِّ

 

لك سواٌء أكان ذ)ال يَجوز تَفسير أي تأخير أو السهو في ُممارسة أو تنفيذ أي حق أو سبيل انتصاف ينجم عن هذه الُشُروط واألَْحَكام  21.7

وال يتم التناُزل عن أّيٍ من هذه الُشُروط واألَْحَكام أو مخالفتها إال إذا كان . على إنّه تناُزٌل عن هذا الحق أو سبيل االنتصاف( ُكليًا أم ُجزئيًا

طيًّا وحينها ال يُعتبر تناُزاًل عن أي متطلبات أخرى أو مخالفةً لهذه الُشُروط واألَْحَكام  .خِّ

 

بُطالن أّي من هذه الُشُروط واألَْحَكام أو ثَبُت تعذَّر تنفيذه أو أصبح كذلك، تظل بقية الُشُروط واألَْحَكام سارية المفعول وإذا تبيَّن  21.8

ة واألَثَر  .ونافذة بكامل القُوَّ

 

 

ال  22  الدَّْفع َعبر َمحفَظة الَجوَّ

 

م الّشروط واألحكام التّالية  الئتمان وبطاقات الخصم الّصادرة من بنك دبي التجاري، وهو شركة استخدام بطاقات ا( ُشروط االستخدام)تُنّظِّ

دمة)من خالل تطبيق محفظة الجّوال ( بنك دبي التجاري)مساهمة عاّمة  الُمدعَّم على أجهزة العميل الُمتوافِّقة مع استخدام التّطبيق من ( الخِّ

 .حيٍن إلى آخرٍ 

ًما فيما بين العميل وبنك دبي التجاري  ل شروط االستخدام هذه اتِّّفاقًا قانونيًّا ُملزِّ أو أّي شخٍص آخٍر  /، وتسري على العميل و(البنك)وتُشّكِّ

بطاقة في  هذا، ويُطلَب من العميل مراجعة شروط االستخدام بعنايٍة قَبل إضافة أيّ . يُفّوِّضه العميل الستخدام البطاقات للحصول على الخدمة
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وتُقَرأ . وبقيامه بذلك، يوافق العميل على أْن يُحَكم بشروط االستخدام هذه ويكون ُملزًما بها. تطبيق محفظة الجّوال أو استخدامها بواسطته

مان شروط االستخدام باالقتران مع شروط وأحكام الخدمات المصرفيّة عبر الجّوال لدى بنك دبي التجاري وشروط وأحكام بطاقات االئت

وفي حال وجود تعاُرٍض ما بين هذه الّشروط واألحكام . وشروط وأحكام الخدمات المصرفيّة وخدمات الحسابات لدى بنك دبي التجاري

 .وشروط االستخدام، تَرَجح عندئٍذ شروط االستخدام ويتّم العمل بها

 

 الموافقة   21.1

 

الجّوال من خالل تطبيق محفظة الجّوال، بِّناًء على طلٍب من العميل بذلك، بتهيئة بطاقة العميل الّصادرة من بنك دبي التجاري للّدفع عبر 

دي خدمات المحافظ إلعداد بطاقته به بنك دبي التجاري لُمشاَركة المعلومات الخاّصة به مع بعض ُمزّوِّ بطاقتها للعمل  /يُفّوِّض العميل بموجِّ

هذا، وسيقوم بنك دبي التجاري بتقديم المعلومات الخاّصة بالعميل . لخدماتعلى تطبيق محفظة الجّوال، وتحسين ما يقّدمونه من المنتجات وا

دو خدمات المحافظ ُملَزمون تعاقُديًّا بالحفاظ على سر دي خدمات المحافظ طبقًا لسياسات الخصوصيّة لدى البنك، ويكون ُمزّوِّ يّة هذه إلى ُمزّوِّ

 .شروٍط معموٍل بها على بطاقة العميل عند إدراج بطاقته في الخدمة وعالوةً على ذلك، يستمر تطبيق أّي اتّفاٍق أو. المعلومات

 

 

 أمن وِسريَّة معلومات الُوصول   21.2

 

م وكلمة المرو ل باسمه، ويوافق على الحفاظ اسم الُمستخدِّ أ من رْقم هاتف جّوال ُمسجَّ به أنَّ هذا الّطلب قد أُنشِّ د العمل بموجِّ ر ورْقم يؤّكِّ

بطريقٍة آمنٍة "( معلومات الُوصول"ويُشار إليها معًا باسم )مات أمنيّة أو معلومات وصول للخدمة خاّصة به التّعريف الّشخصي وأّي معلو

ويتحّمل العميل المسؤولّية وحده عن الحفاظ على األمن المادّي للجهاز واإلبقاء سريّة على قفل الجهاز ورْقم التّعريف الّشخصي . وسريّةٍ 

صول إلى المحفظة وبيانات اعتماد البطاقة أو أّي معلومات أخرى شخصيّة أو خاّصة بالّدفع على الجهاز ورمز المرور وغيره من طرق الو

ن لهذا الشخص استخدام البطاقات والوصول إلى  /أو بخصوصه، علًما بأنّه بمشاركة الجهاز و أو طرق الوصول إليه مع أّي شخٍص، يُمكِّ

ب على العميل الحفاظ على الجهاز وبيانات االعتماد بطريقة آمنٍة . ة على المحفظةالمعلومات الشخصيّة ومعلومات الّدفع الموجود ولذا، يَجِّ

. رباألسلوب الُمتَّبع نفسه للحفاظ على أمن النّقود والشيكات وبطاقات الخصم واالئتمان وغيرها من أرقام التّعريف الّشخصي وكلمات المرو

هاتفها الجّوال أو خالفه،  /حسابها، من قِّبل أّي شخٍص بغير تفويٍض أو إذٍن، باستخدام هاتفه /سابهوإذا ظنَّ العميل بأنّه قد تّم الوصول إلى ح

ح به على الفَور بحَسب ما تنُص عليه  /توافق على التزامه /إنّها يوافق /فإنّه التزامها بإبالغ بنك دبي التجاري بهذا الوصول غير الُمصرَّ

 .الُمطبَّقة على البطاقةشروط وأحكام بنك دبي التجاري 

 

 القُيود واإلْنهاء واإللغاء 21.3

 

وافقت على االشتراك في تطبيق محفظة الجّوال وفقًا  /تُعتبَر قد وافق /إنّها يُعتبَر /باستخدام بطاقة العميل على أّي تطبيق محفظة جّوال، فإنّه

ب العميل، في أّي وقٍت، في . للّشروط واألحكام ذات الّصلة التّوقُّف عن استخدام الخدمة من خالل تطبيق محفظة الجّوال، وفي حال رغِّ

وتخَضع استخدامات العميل للخدمة إلى الُممارسات والقيود العاّمة، مثل القيود . لها عندئٍذ حذف بطاقة بنك دبي التجاري من الخدمة /يجوز له

هذا، ويحتفظ . لقيود على عدد الُمعامالت خالل أّي فترة زمنيّة معيّنةأو ا( درهم اإلمارات العربيّة المتّحدة)على المبالغ بالدرهم اإلماراتي 

بنك دبي التجاري بحقّه في فرض قيوٍد على بعض مميّزات الخدمة، أو تقييد الوصول إلى بعض عناصر الخدمة أو إلى الخدمة بالكامل، أو 

 .ُمسبٍق إلى العميل بهذا الُمفاد رفض معالجة أّي ُمعاملة باستخدام الخدمة، ُدون الحاجة إلى توجيه إشعارٍ 

 

 حدود المسؤولية 21.4

 

إليها عن طريق أّي تطبيق محفظة جّوال أو عن  /يوافق العميل على أّن بنك دبي التجاري ال يتحّمل أّي مسؤوليّة عن الخدمة الُمقدَّمة إليه

مسؤوليّتها  / يكون استخدام الخدمة على مسؤوليّتهويقّر العميل ويوافق صراحةً على أنّ . استخدامها ألّي تطبيق محفظة جّوال /استخدامه
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 الخاّصة، ولن يكون بنك دبي التجاري مسؤواًل، بأّي شكٍل كان، عن الخدمة، بما يتضّمن مقبوليّة أّي تطبيق محفظة جّوال من حيُث تلبيته

م بنك دبي التجاري أّي تعه. لُمتطلّبات الجودة واألداء والدقّة والجهد ّداٍت أو ضماناٍت من أّي نوعٍ، بما في ذلك، على سبيل المثال هذا، وال يُقّدِّ

مني للُمالءمة لغرٍض معيٍّن وغير ذلك من الّضمانات والتعّهدات ذات الّصلة، كما أّن البنك لن يُقّدِّ  م أّي ال الحصر، الّرواج والّضمان الّضِّ

ئ ضمانًا د صراحةً في هذه االتّفاقيّة معلوماٍت أو مشوراٍت شفهيٍّة أو َخطيٍّة من شأنها أْن تُنشِّ وفي حال ثَبُت وجود عيوٍب في الخدمة، . لم يَرِّ

 .ال يتحّمل بنك دبي التجاري أّي التزاٍم أو مسؤوليٍّة عن تكاليف جميع ما يلزم من صيانٍة وتصليحٍ وتصحيحٍ 

 

 

 التَّسويق والتَّواُصل مع العَميل  23

 

أو من ينوب عنه للتّواُصل معه عبر أّي وسيلٍة يراها البنك  /العميل ويوافق ويُفّوِّض البنك وعند إصدار البنك للبطاقة إلى العميل، يقّر 

شراء بعض منتجات البنك التي قد يجدها البنك مالئمةً له، أو إلرسال أّي عروٍض ترويجيٍّة أو  /معقولة لطلب موافقته على االستفادة من

ديدةٍ أو إعالناٍت من أّي نوعٍ، بَحيُث تكون المنتجات المعروضة على العميل متوافقة مع حمالٍت أو عروٍض أو إطالق منتجاٍت أو عروٍض ج

 ، وعلى أْن يحتفظ العميل بالحقوق الكاملة والتّامة ُدون قيدٍ www.cbd.aeالّشروط واألحكام العاّمة المنشورة على الموقع اإللكتروني للبنك 

  (.المعروضة)المعروض ( المنتجات)في قبول أو رفض المنتج 

 

ن ل ب العميل في أْن يُستَثنَى من االتّصال أو أْن يتوقّف استالمه لالتّصاالت والُمراسالت التّسويقيّة من جانب البنك، يُمكِّ لعميل االتّصال إذا رغِّ

 .لطلب االستثناء من الُمراسالت 600 527 223بالبنك على الرْقم 

 

 االتِّصاالت مع العَِميل 24

 

يل باستخدام أّيٍ من وسائل االتّصال التّالية   24.1  :يجوز لبنك دبي التجاري أْن يتواَصل مع العَمِّ

 .البريد اإللكتروني ( أ

ل ( ب  .البريد الُمسجَّ

 .البريد الّسريع ( ج

 (.SMS –خدمة الّرسائل القصيرة )الّرسائل النّصية  ( د

 . الهاتفيّةالمكالمات  ( هـ

 .أّي وسيلة اتّصال أخرى بحَسب ما يتّم الموافقة عليه من قِّبل حامل البِّطاقَة، ويراه البنك وسيلة اتّصال معقولة ( و

 

يل التواُصل مع بنك دبي التجاري عبر الهاتف أو من خالل زيارة أي فرع من فروع بنك دبي التجاري في أثناء     24.2 يَجوز للعَمِّ

يلساعات العمل  َساب المقرر إصدارها للعَمِّ  . االعتيادية، كما ترد جميع تفاصيل االتصال بالبنك في كشوفات الحِّ

 

 بَراِمج الَوالء الخاّصة بالِبطاقة .25

 

م البنك برامج الَوالء التّالية على بطاقاته    25.1  :يُقّدِّ

 

 .مكافآت بنك دبي التجاري (أ

 «.Smiles»نقاط سمايلز  (ب

 .االستِّرداد النّقدي (ت

 

 .للبنك، َوفق تقديره الخاّص، إيقاف أو تمديد أو طرح أّي برنامج والء، بإبالغ حامل البطاقة بذلك ُمسبقًا يجوز    25.2

http://www.cbd.ae/conv-t-c


 

25 
 

Classification: Public 

 

بها حامل البطاقة بأّي شكٍل كان، بما يعني مكافآت بنك دبي التجاري أو نقاط  25.3 نقاط المكافآت هي عبارة عن المكافآت التي يَكتسِّ

 . ي على ُمعامالت الّشراء بالتّجزئة الُمختارةأو االستِّرداد النّقد« Smiles»سمايلز 

 

ده البنك َوفق تقديره الخاّص،  25.4 ّق ألّي حامل بطاقة، يكون حساب بطاقته صحيًحا وصالًحا وفي وضعٍ مالّيٍ سليٍم، بحَسب ما يُحّدِّ يحِّ

ن استِّرداد «/ Smiles»نقاط سمايلز  /الُمشاركة في برنامج الوالء وَكسب مكافآت بنك دبي التجاري نقدي كما هو ُمطبَّق على البطاقة، ويُمكِّ

 . المزايا المعروضة من خالل المكافآت /استردادها الحقًا عن المكافآت

 

ّق للبنك، في أّي وقٍت، وُدون إشعاٍر ُمسبٍَق أو التزاٍم تِّجاه حامل البطاقة بأّي شكٍل كان، إنهاء برنامج الوالء و 25.5 أو  /أو إلغاء و /يحِّ

أو سحب أو تغيير الُمشاركين  /أو تغيير الّشروط واألحكام الُمبيَّنة في هذه االتّفاقيّة أو اإلضافة إليها أو حذفها، و /ماته، وتغيير مزاياه أو سِّ 

أو طريقة استردادها، حتى وإن كان أيٌّ من هذه األفعال قد يُخفِّّض قيمة نقاط  /أو تعديل أو تقييد قيمة نقاط الوالء و /في برنامج الوالء، و

وسيكون ما يُستَجد من أحكام في هذا الّصدد ُمتاًحا على الموقع . الوالء المتراكمة بالفعل، ويلتزم حامل البطاقة بهذه التّغييرات والتّعديالت

لُمتعلّقة بالبطاقة وتقع على عاتق حامل البطاقة مسؤوليّة التّأكُّد من البقاء على اّطالعٍ وعلٍم، في األوقات كافّةً، باألحكام ا. اإللكتروني للبنك

مة لحامل البطاقة. وأّي تغييراٍت تطَرأ عليها  .ويكون قرار البنك بشأن جميع المسائل الُمـتعلّقة ببرنامج الوالء نهائيّة وُملزِّ

 

ره يكون لحامل البطاقة الحّق في تلقّي نقاط الوالء شهريًّا، بَحيُث يتّم إيداع هذه النّقاط في حساب الوالء الخاّص به بالسّ  25.6 عر الذي يُقّرِّ

ويحتفظ البنك بالحّق . يتّم تحصيله من حساب البطاقة الخاّص به عن ُمعامالت الّشراء بالتّجزئة( ُمعدَّل االكتِّساب)البنك لكّل درهم إماراتي 

ن للبنك ممارسة هذا الحّق في أّي المبلغ الُمحدَّد الُمحصَّل من حساب حامل البطاقة، بَحيُث يُمكِّ ( النّقاط الممنوحة؛ و ب( في تغيير النّسب بين أ

ومن جهٍة أخرى، يكون للبنك الحّق في تحديد الحّد األقصى لعدد نقاط . وقٍت وُدون الحاجة إلى توجيه إشعاٍر ُمسبٍَق بذلك إلى حاملي البطاقة

ن لحامل البطاقة اكتسابها إضافةً إلى الُمعامالت الُمستَثناة من َكسب نقاط الو  .الءالوالء التي يُمكِّ

 

البطاقة، ألّي سبٍب كان، إلى أْن يتّم َعكس ما يتّصل بها من نقاط الوالء في فترة ( ُمعامالت)اإللغاء الُجزئي لُمعاملة  /يؤّدي إلغاء 25.7

خاللها إتمام البطاقة، والتي قد تختلِّف عن فترة كشف الحساب التي تّم ( ُمعامالت)اإللغاء الُجزئي لُمعاملة  /كشف الحساب التي تّم فيها إلغاء

 . ُمعاملة البطاقة المعنيّة في األصل

ٍت ال يكون البنك ُملزًما وال يتحّمل أّي مسؤوليّة، بأّي حاٍل من األحوال، تِّجاه حامل البطاقة أو أّي طرٍف ثالٍث عن أّي سلعٍ أو خدما 25.8

بالُمقدَّمة بواسطة أّي شر /أو عن جودة وأداء هذه الّسلع أو الخدمات الُمستردَّة من د خدمة ،أو تاجر، أو أّي طرف ثالث بموجِّ  /يك، أو ُمزّوِّ

ب على حاملي البطاقات طلب التّعويض وتوجيه أّي شكاوى أو تعليقات فيما يتعلّق بهذه الّسلع والخدمات إلى . َوفقًا لبرنامج الوالء ويَجِّ

د الخدمة ،أو التّاجر، أو الّطرف الثّالث الَمعنِّي  . الّشريك، أو ُمزّوِّ

 

ن أّي برنامج  /ظ البنك بالحّق في تعديليحتفِّ  25.9 حذف أو َطرح برنامج والء جديد، من حيٍن إلى آخٍر َوفق تقديره الخاّص، على أْن يُتضمَّ

مه البنك تلقائيًّا في ويُحَكم بواسطة هذه الّشروط واألحكام و والتي ، (الّطرف الثّالث)أو الّشروط واألحكام الخاّصة بالّشريك  /والء جديد يُقّدِّ

 . يوافق حامل البطاقة على االلتزام بها

 

تُقَرأ هذه الّشروط واألحكام باالقتِّران بشروط وأحكام برنامج الوالء الَمعنّي والُمتاحة إلى حامل البطاقة على الموقع اإللكتروني   25.10

 . للبنك
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 ِخطط أقساط بطاقات االئتِمان 26

 

 تحويل الرصيد 26.1

 

i. تسوية أو تحويل جميع أو أّي جزٍء من الّرصيد القائم غير الُمسدَّد على بطاقة االئتمان الّصادرة من بنٍك آخٍر أو " تحويل الّرصيد"تَعني خدمة

ب القيد في الجانب المدين من حساب البطاقة الخاّص به  . مؤسسٍة ماليٍّة أخرى إلى حامل البطاقة بموجِّ

ii.فض أّي طلب تحويل رصيديحتفِّظ البنك بالحّق، َوفق تقديره الخاّص، في قبول أو ر . 

iii.يتّم إتاحة تحويل الّرصيد، َوفق التّقدير الخاّص والُمطلَق للبنك، إلى أعضاء بطاقات ائتمان ُمختارين . 

iv. ريكحّصٍة من الحّد الُمتاح لبطاقة ائتمان بنك دبي التجا( بنك دبي التجاري)يُحدَّد الحّد األقصى لقيمة تحويل الّرصيد بِّناًء على تقدير البنك . 
v. ر لتلك ( مبالغ)يتّم خصم مبلغ ُمعاملة تحويل الّرصيد من بطاقة ائتمان بنك دبي التجاري، ويتّم تحويل هذا المبلغ الَمخصوم إلى البنك الُمصدِّ

ب تحويٍل إلى البن( بنك دبي التجاري)البطاقة االئتمانيّة في دولة اإلمارات العربيّة المتّحدة؛ بَحيُث يتّم إجراء التّحويل من البنك  ك اآلخر بموجِّ
 . مناسبة( بنك دبي التجاري)عبر المصرف المركزي من خالل بيان تفاصيل بطاقة االئتمان، أو عن طريق أّي وسائٍل أخرى يراها البنك 

vi. عند ( ي كحٍد أدنىدرهم إمارات 100)من الّرصيد القائم غير الُمسدَّد على البطاقة %( 5)تُحتَسب دفعة شهريّة بحٍد أدنى بنسبة خمسة بالمئة
 .ُمعالجة ُمعاملة تحويل الّرصيد

vii. ر به البنك  (.بنك دبي التجاري)تُطبَّق رسوم ُمعالجة على مبلغ تحويل الّرصيد بحَسب ما يُخطِّ
i.تستند المدفوعات بموجب تحويل الرصيد إلى الشروط المتفق عليها والتي قد تشمل أن يقدم بنك دبي التجاري خصًما لك على مبلغ الربح 

 .المستحق الدفع بموجب المرابحة

ii.ب حامل البطاقة في الّدفع الُمسبَق، فإنَّه تقوم أواًل باالتّصال بمركز الخدمة، وطلب المبلغ الُمستَحق غير الُمسدَّد الذي  /إنَّها يقوم /إذا رغِّ

لن يتم . أياٍم لطلب اإللغاء( 3)عليها االتّصال بمركز الخدمة في ُغضون ثالثة  /وبعد دفع العميل لكامل المبلغ، يتعيّن عليه. يرَغب في دفعه

 . تطبيق أي رسوم للدفع المسبق

iii. التزامات أخرى على  /أو مبلغ الربح أو أي رسوم( رسوم السداد المتأخر)ال يكون البنك مسؤوالً عن سداد أي رسوم متأخرة أو مبلغ التبرع
 . كورة أعاله مما قد يحدث بسبب أي تأخير في السداد من قبل العميلبطاقات االئتمان األخرى المذ

iv. ية ، يتّم عندئٍذ التّعجيل بجميع األقساط «EMI»في حال إغالق الحساب بواسطة العميل أو البنك قَبل تحصيل جميع األقساط الشهريّة الُمتساوِّ
ية الُمستقبَليّة وإضافتها إلى الّرصيد المدين   . في كشف الحساب النّهائي لبطاقة االئتمان كرْقٍم واحدٍ الشهريّة الُمتساوِّ

v. يحتفظ البنك بحقه في إلغاء العرض وتحصيل مبلغ المرابحة الشهري بالكامل على المبلغ المحول من تاريخ تحويل الرصيد، في حالة عدم
 . سداد الحد األدنى للمبلغ المستحق في تاريخ استحقاق السداد

vi.اء تحويل رصيد من إحدى بطاقات ائتمان بنك دبي التجاري إلى بطاقة ائتمان أخرى صادرة من بنك دبي التجاريال يُسَمح للعُمالء بإجر. 
vii.ّق للبنك، في أّي وقٍت، وُدون إشعاٍر ُمسبٍَق أو التزاٍم تِّجاه حامل البطاقة بأّي شكٍل كان، إنهاء نظام تحويل الّرصيد، أو إلغا ء، أو تغيير يحِّ

ماته، أ و تغيير أّيٍ من الّشروط واألحكام الخاّصة بتحويل الّرصيد أو اإلضافة إليها أو حذفها، غير أنَّه ال يجوز ألّي إنهاٍء أو مزاياه أو سِّ
ثل هذا  . القرار إلغاٍء أو تغييٍر من هذا القبيل أْن يؤثِّّر على الُمعامالت الُمنفَّذة من قِّبل حامل البطاقة بموافقة البنك قَبل اتّخاذه لمِّ

 
viii. ِّهاتفيّةً من ض حامل البطاقة البنك بقَبول التّعليمات الهاتفيّة التي يتّم تقديمها إلى البنك إلصدار تحويل الّرصيد متى تلقَّى البنك مكالمةً يُفّو

ف نفسه على أنَّه  . أنَّها حامل البطاقة /شخٍص عرَّ

ix.به على تسجيل البنك لهذه المكالمات الهاتفيّة وي قبَل بهذه التّسجيالت كدليل إثبات لدى أّي محكمة أو في أّي يوافق حامل البطاقة بموجِّ

على  إجراءات قانونيّة أخرى فيما يتعلَّق بجميع تفاصيل تحويل الّرصيد ومبلغ التّحويل وعدد األقساط وما إلى ذلك، كما يوافق حامل البطاقة

 . استخدام البنك لهذه التّسجيالت

x. ّعليمات الُمتعلِّّقة بتحويل الّرصيد، التي يتلقّاها البنك عن طريق خطاٍب أو عبر الهاتف أو من خالل شبكة يُفّوِّض حامل البطاقة البنك بقَبول الت

مها البنك من « SMS»أو خدمة الّرسائل النّصية القصيرة « IVR»اإلنترنت أو نظام االستجابة الصوتيّة التفاعليّة  أو أّي قناةٍ أخرى يُقّدِّ

 . حيٍن إلى آخرٍ 

xi. مة، وال يِّحّق لهيوافق حامل لها إنكار صحة الُمعامالت التي  /البطاقة على أّن تسجيالت البنك بخصوص تحويل الّرصيد ستكون نهائيّة وُملزِّ

 .تّم إجراؤها فيما يتعلَّق بتحويل الّرصيد
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 ِخطَّة الدَّفع الُميَسَّر 26.2

 

 /البطاقة بشراء سلعٍ وخدماٍت باستخدام حّد االئتمان الُمتاح على بطاقتهفي الّسماح لحامل « EPP»يتمثَّل الغرض من خّطة الّدفع الُميسَّر 

يٍة على مدار فترةٍ زمنيٍّة ُمحدَّدة مسبقًا  . بطاقتها، وسداد مبلغ هذه الُمشتَريات على أقساٍط شهريٍّة ُمتساوِّ

 

 

i.ويكون كّل . الخاّص بحاملي البطاقات في وضعٍ مالّيٍ سليمٍ  تُقدَّم خّطة الّدفع الُميسَّر إلى حاملي البطاقات حصًرا، طالما كان حساب البطاقة

درهم  1,000مبلغ )حامل بطاقة مؤهاًل تلقائيًّا للُمشاركة في خّطة الّدفع الُميسَّر شريطة أاّل يقِّل سعر الُمشتَريات عن مبلغ ألف درهٍم إماراتّيٍ 

ن قَيد جميع ُمعامالت التّجزئة في الكشف . تخَدم من قِّبل حامل البطاقة، وأاّل يتجاوز، على أّي حاٍل، حّد االئتمان غير الُمس(إماراتي ويُمكِّ

 . الحالي أو الكشف األخير في خّطة الّدفع الُميسَّر

ii.تكون خّطة الّدفع الُميسَّر ُمتاحة لعمليّات الّشراء التي تتّم باستخدام البطاقة الرئيسيّة أو البطاقات اإلضافيّة . 

iii. كحّصٍة من الحّد الُمتاح لبطاقة ائتمان بنك دبي ( بنك دبي التجاري)لقيمة خّطة الّدفع الُميسَّر بِّناًء على تقدير البنك يُحدَّد الحّد األقصى

 . التجاري

iv.وزات، على حاملي البطاقات الّراغبين في االستفادة من خّطة الّدفع الُميسَّر، بعد شراء الّسلع أو الخدمات أو تلقّي المزايا أو إجراء الحج

تُطبَّق رسوم . وطلب تحويل الُمعاملة إلى خّطة الّدفع الُميسَّر 600 575 556االتّصال بمركز الخدمة لدى بنك دبي التجاري على الّرْقم 

ر به البنك   (. بنك دبي التجاري)ُمعالجة على خّطة الّدفع الُميسَّر بحَسب ما يُخطِّ

v. 

vi.ب حامل البطاقة في الّدفع الُمسبَق، فإنَّه تقوم أواًل باالتّصال بمركز الخدمة، وطلب المبلغ الُمستَحق غير الُمسدَّد الذي  /إنَّها يقوم /إذا رغِّ

لن يتم . أياٍم لطلب اإللغاء( 3)عليها االتّصال بمركز الخدمة في ُغضون ثالثة  /وبعد دفع العميل لكامل المبلغ، يتعيّن عليه. يرَغب في دفعه

 .تطبيق أي رسوم للدفع المسبق

 

vii.حامل البطاقة ُملزًما ويتحّمل المسؤوليّة عن دفع القسط الّشهري الذي يتم قيده بكشف الحساب، بصرف النّظر عن استخدام حامل  يكون

 . البطاقة لبطاقة االئتمان أو عدم استخدامه لها

viii. إلى الّرصيد المدين للبطاقة حَسب التّعرفة  شهريَّتَين، يتّم إغالق الخّطة، ويتّم إضافة رسوم اإلغالق( 2)في حال التَّخلُّف عن سداد دفعتَين

 . المنشورة، ويُنَظر فيها مع إجمالي الّرصيد القائم غير الُمسدَّد على البطاقة

ix.فه للّسلع وال يتحّمل البنك أّي التزاٍم أو مسؤوليٍّة عن أّي أضراٍر أو خسائٍر يتكبّدها حامل البطاقة نتيجة شراء، أو تثبيت أو استخدام أو خال/ 

ب خّطة الّدفع الُميسَّر، كما ال يتحّمل البنك المسؤوليّة، بأّي حاٍل من األحوال، عن جودتها /أو المزايا و /أو الخدمات و . أو الحجوزات بموجِّ

عنِّي، وال تؤثِّّر على وتُحال أّي شكاوى فيما يتعلّق بهذه الّسلع أو المزايا أو الحجوزات الُمقدَّمة عن طريق خّطة الّدفع الُميسَّر  إلى التّاجر المَ 

ية لخّطة الّدفع الُميسَّر أو  /أو المزايا و /أو الخدمات و /ويخَضع شراء الّسلع و. التزام حامل البطاقة بمواصلة دفع األقساط الشهريّة الُمتساوِّ

د الخدمة ال ب خّطة الّدفع الُميسَّر إلى الّشروط واألحكام الخاّصة بالتّاجر أو ُمزّوِّ أو  /أو الخدمات و /َمعنِّّي بهذه لّسلع والحجوزات بموجِّ

ية لخّطة الّدفع الُميسَّر إلى ا /المزايا و  . لبنكأو الحجوزات والتي ال عالقة لها بالبنك أو بالتزام حامل البطاقة بدفع  األقساط الشهريّة الُمتساوِّ

x.ّق للبنك، في أّي وقٍت، وُدون إشعاٍر ُمسبٍَق أو التزاٍم تِّجاه حامل البطا قة بأّي شكٍل كان، إنهاء خّطة الّدفع الُميسَّر، أو إلغاء أو تغيير مزاياها يحِّ

ماتها، أو تغيير أّيٍ من الّشروط واألحكام الخاّصة بخّطة الّدفع الُميسَّر أو اإلضافة إليها أو حذفها، غير أنَّه ال يجوز أليّ   إنهاٍء أو إلغاٍء أو سِّ

ثل هذا أو تغييٍر من هذا القبيل أْن يؤثِّّر على  ب خّطة الّدفع الُميسَّر من قِّبل حامل البطاقة بموافقة البنك قَبل اتّخاذه لمِّ الُمعامالت الُمنفَّذة بموجِّ

 . القرار

xi.اتفيّةً من بنك مكالمةً هيُفّوِّض حامل البطاقة البنك بقَبول التّعليمات الهاتفيّة التي يتّم تقديمها إلى البنك إلصدار خّطة الّدفع الُميسَّر متى تلقَّى ال

ف نفسه على أنَّه  . أنَّها حامل البطاقة /شخٍص عرَّ

xii. ّبه على تسجيل البنك لهذه المكالمات الهاتفيّة ويقبَل بهذه التّسجيالت كدليل إثبات لدى أّي محكمة أو في أي  يوافق حامل البطاقة بموجِّ
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الُميسَّر وعدد األقساط وما إلى ذلك، كما يوافق حامل البطاقة على إجراءات قانونيّة أخرى فيما يتعلَّق بجميع تفاصيل حجز خّطة الّدفع 

 . استخدام البنك لهذه التّسجيالت

xiii.اتف أو من خالل يُفّوِّض حامل البطاقة البنك بقَبول التّعليمات الُمتعلِّّقة بخّطة الّدفع الُميسَّر، التي يتلقّاها البنك عن طريق خطاٍب أو عبر اله

مها البنك « SMS»أو خدمة الّرسائل النّصية القصيرة « IVR»االستجابة الصوتيّة التفاعليّة  شبكة اإلنترنت أو نظام أو أّي قناةٍ أخرى يُقّدِّ

 . من حيٍن إلى آخرٍ 

xiv.مة، وال يِّحّق له مالت لها إنكار صحة الُمعا /يوافق حامل البطاقة على أّن تسجيالت البنك بخصوص خّطة الّدفع الُميسَّر ستكون نهائيّة وُملزِّ

 .التي تّم إجراؤها فيما يتعلَّق بخّطة الّدفع الُميسَّر

 

 النَّقد تحت الطَّلَب 26.3

 

للعميل َخيار تحويل النّقد من بطاقة ائتمان بنك دبي التجاري إلى حسابات العميل مع مرونة في الّدفع على " النّقد تحت الّطلب"تُوفِّّر خدمة 

 . أقساط ُميسَّرة

 

i. ب أاّل تقِّل قيمة  .النّقد تحت الّطلب الّصادر من البنك عن قيمة المبلغ الذي أُبلَِّغ به العميل بواسطة البنك من خالل أّي قناة اتّصال مناسبةيَجِّ

ii. (. بنك دبي التجاري)تُحدَّد مّدة النّقد تحت الّطلب  بِّناًء على موافقة البنك 

iii. ب البنك  . نّقد تحت الّطلب التي يتقدَّم بها العميلرسوم ُمعالجة على جميع طلبات ال( بنك دبي التجاري)يَحتسِّ

iv. كحّصٍة من الحّد الُمتاح لبطاقة ائتمان بنك دبي التجاري( بنك دبي التجاري)يُحدَّد الحّد األقصى لقيمة النّقد تحت الّطلب بِّناًء على تقدير البنك . 

v.دة  تُقيّد مدفوعات العميل على النّقد تحت الّطلب بالّرصيد المدين في كّل تاريخ إصدار فاتورة حتّى نهاية الخّطة، ويتّم خصمها من أرصِّ

 . البطاقة

vi.ق الّدفع بَدًءا من تاريخ القسط األّول بعد قيد النّقد تحت الّطلب على البطاقة  . يَستحِّ

vii. نقًدا عند الطلب، باإلضافة إلى شهريَّتَين، يتّم إغالق الخّطة، مع اعتبار جميع المبالغ المستحقة الدفع ( 2)في حال التَّخلُّف عن سداد دفعتَين

 .إجمالي المبلغ غير الُمسدَّد على البطاقة مستحق السداد

 

ب حامل البطاقة في اإللغاء، فإنَّه تقوم أواًل باالتّصال بمركز الخدمة، وطلب المبلغ الُمستَحق غير الُمسدَّد الذي يرَغب في  /إنَّها يقوم /إذا رغِّ

ال يتم تطبيق أي  . أياٍم لطلب اإللغاء( 3)عليها االتّصال بمركز الخدمة في ُغضون ثالثة  /بلغ، يتعيّن عليهوبعد دفع العميل لكامل الم. دفعه

 . دفع مسبق

 

البنك مكالمةً ويُفّوِّض حامل البطاقة البنك بقَبول التّعليمات الهاتفيّة التي يتّم تقديمها إلى البنك إلصدار خدمة النّقد تحت الّطلب متى تلقَّى 

ف نفسه على أنَّه  . أنَّها حامل البطاقة /هاتفيّةً من شخٍص عرَّ

 

به على تسجيل البنك لهذه المكالمات الهاتفيّة ويقبَل بهذه التّسجيالت كدليل إثبات لدى أّي محكمة أو في أيّ   يوافق حامل البطاقة بموجِّ

عدد األقساط وما إلى ذلك، كما يوافق حامل البطاقة على استخدام البنك إجراءات قانونيّة أخرى فيما يتعلَّق بجميع تفاصيل النّقد تحت الّطلب و

 . لهذه التّسجيالت

 

هاتف أو من يُفّوِّض حامل البطاقة البنك بقَبول التّعليمات الُمتعلِّّقة بخدمة النّقد تحت الّطلب، التي يتلقّاها البنك عن طريق خطاٍب أو عبر ال

مها « SMS»أو خدمة الّرسائل النّصية القصيرة « IVR»ة الصوتيّة التفاعليّة خالل شبكة اإلنترنت أو نظام االستجاب أو أّي قناةٍ أخرى يُقّدِّ

 . البنك من حيٍن إلى آخرٍ 

 

مة، وال يِّحّق له لها إنكار صحة الُمعامالت  /يوافق حامل البطاقة على أّن تسجيالت البنك بخصوص النّقد تحت الّطلب ستكون نهائيّة وُملزِّ

 . إجراؤها فيما يتعلَّق بخدمة النّقد تحت الّطلبالتي تمّ 
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 لقانون المعمول به واالختصاص القضائيا    27

 

بالقدر الذي ال  تَخضع هذه الُشُروط واألَْحَكام للقَوانين السارية في إمارة دبي والقوانين االتحادية الُمطبَّقة في دولة اإلمارات العربية المتحدة

مع مبادئ الشريعة اإلسالمية وفقًا لتفسير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية التابعة للبنك وفقًا للقواعد العامة والمعايير  تتعارض به هذه القوانين

. إلسالميةوالمبادئ التي وضعها البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة للهيئة الشرعية العليا، ففي هذه الحالة يُعمل بمبادئ الشريعة ا

وء ما سبق، نلجأ جميعًا، أنت ونحن، لالختصاص القضائي غير الحصري لمحاكم اإلمارات العربية المتحدة على أالّ يقيد تقدمنا لهذه وفي ضُ 

ب هذه الُشُروط واألَْحَكام  .المحاكم حقوقنا باتخاذ أي إجراء ضدك في أي إقليم آخر فيما يتعلق بالتزاماتك بِّموجِّ

 

رة باللغةِّ اإلنجليزيةيُحتَكم إلى النُسخة  ادِّ رة باللغةِّ العربيةِّ والنسخة الصَّ ادِّ رة باللغةِّ العربيةِّ حال وجود أي اختالفات بين النسخة الصَّ ادِّ  .الصَّ
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