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CREDIT CARD TERMS & CONDITIONS شروط وأحكام البطاقة اإلئتمانية
The Terms and Conditions contained in this Agreement (the 
“Agreement”) will be construed and implemented in accordance 
with the Memorandum and Articles of Association and by-laws of 
Ajman Bank (the “Ajman Bank”), the relevant rules, regulations 
and instructions of the Central Bank of UAE issued from time to 
time, the guidelines provided by Ajman Bank’s Internal Sharia 
Supervisory Committee (the “ISSC”), and the principles of Islamic 
Sharia as set out in the Sharia Standards issued by Accounting & 
Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). It 
is available in English & Arabic. 

Ajman Bank hereby declares that it has been licensed and 
authorized to carry out banking business and services in United 
Arab Emirates. 

All our products and services are Sharia compliant and approved 
by our Internal Shari’ah Supervision Committee. 

For details on approval, kindly visit www.ajmanbank.ae.

االتفاقيــة  هــذه  فــي  الــواردة  واألحــكام  الشــروط  تفســير  ســيتم 
ــي  ــام األساس ــيس والنظ ــد التأس ــا لعق ــا وفًق ــة”) وتنفيذه (“االتفاقي
واللوائــح الداخليــة لمصــرف عجمــان (“مصــرف عجمــان”) والقواعــد 
واللوائــح والتعليمــات ذات الصلــة الصــادرة عــن المصــرف المركــزي 
لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــن وقــت آلخــر، والمبــادئ التوجيهية 
التــي تقدمهــا لجنــة الرقابــة الشــرعية الداخليــة فــي مصــرف عجمــان 
(“اللجنــة “)، ومبــادئ الشــريعة اإلســامية علــى النحــو المنصــوص عليه 
فــي المعاييــر الشــرعية الصــادرة مــن قبــل هيئــة المحاســبة والمراجعــة 
للمؤسســات الماليــة اإلســامية  (AAOIFI). وهــي متوفــرة باللغتيــن 

ــة.  ــة والعربي اإلنجليزي

كمــا يصــرح مصــرف عجمــان بموجبــه بأنــه قــد تــم ترخيصــه لممارســة 
األعمــال والخدمــات المصرفيــة في دولة اإلمــارات العربية المتحدة.

اإلســامية  الشــريعة  مــع  متوافقــة  وخدماتنــا  منتجاتنــا  جميــع 
الداخليــة. الشــرعية  الرقابــة  لجنــة  قبــل  مــن  ومعتمــدة 

www.ajmanbank.ae للمزيد من التفاصيل حول الموافقة، يرجى زيارة
Ajman Bank PJSC (the “Bank”) Credit Card Agreement ش.م.ع  عجمــان  مصــرف  مــن  اإلئتمانيــة  البطاقــة  اتفاقيــة 

) )”المصــرف”
By applying for, and using, the Credit Card (as hereinafter 
defined) you are accepting and agreeing to be bound by the 
following terms and conditions of this Credit Card Agreement 
(the “Agreement”):

مــن خــال التقــدم بطلــب للحصــول علــى البطاقــة اإلئتمانيــة )بحســب 
ــى  ــق عل ــل وتواف ــك تقب ــتخدامها، فإن ــي( واس ــا يل ــوارد فيم ــا ال تعريفه
اإلئتمانيــة  البطاقــة  التفاقيــة  التاليــة  واألحــكام  بالشــروط  االلتــزام 

)“االتفاقيــة”(:
AED means Arab Emirates Dirham, the lawful currency of 
the UAE.

لدولــة  الرســمية  العملــة  وهــو  اإلماراتــي  الدرهــم  يعنــي  الدرهــم 
المتحــدة. العربيــة  اإلمــارات 

ATM (Automated Teller Machine) includes any card operated 
machine or device whether belonging to us or any Participating 
Bank, which accepts the Card.

أجهــزة الصــراف اآللــي” يعنــي أي جهــاز صــراف آلــي أو أيــة آلــة أو جهــاز 
يعمــل بواســطة البطاقــات، ســواء كان خاصــً بالمصــرف أو بأيــة بنــوك أو 

مؤسســات ماليــة أخــرى. 
Application means the Credit Card Application Form provided by 
the Bank to you for the purpose of availing the Card. For avoidance 
of doubt, the Application shall be duly governed by this Agreement 
and shall be considered an integral part hereof.

الطلــب يعنــي نمــوذج طلــب البطاقــة اإلئتمانيــة المقــدم لــك مــن قبــل 
المصــرف لغــرض االســتفادة مــن البطاقــة. لتجنــب الشــك، يخضــع هــذا 

الطلــب حســب األصــول لهــذه االتفاقيــة ويعتبــر جــزًءا ال يتجــزأ منهــا.

Bank means Ajman Bank PJSC, which is the issuer of the Credit 
Card to you.

المصــرف يعنــي مصــرف عجمــان ش.م.ع، الــذي ُيصــدر لــك البطاقــة 
اإلئتمانيــة.

Business Days means a day on which banks are open for general 
business in the UAE.

ــل  ــا للعم ــوك مفتوح ــه البن ــون في ــذي تك ــوم ال ــي الي ــل تعن ــام العم أي
ــدة. ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــي دول ف

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

عملــة البطاقــة تعنــي الدرهــم اإلماراتــي وهــو العملــة الرســمية لدولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

Card or Credit Card means Credit Card issued by us to you or to 
any Supplementary Cardholder(s) from time to time in the Card 
Currency, and includes, as appropriate, Supplementary, renewed 
or replacement Credit Card.

ــادرة  ــة الص ــة اإلئتماني ــي البطاق ــة تعن ــة اإلئتماني ــة أو البطاق البطاق
عــن المصــرف لحامــل )حاملــي( بطاقــة إضافيــة مــن وقــت آلخــر بعملــة 
ــة أو  ــة التكميلي ــة اإلئتماني ــاء، البطاق ــب االقتض ــمل، حس ــة، وتش البطاق

ــة. ــددة أو البديل المج
Card Account means the Credit Card account opened by the 
Bank in your name for the purpose of entering all credit and/
or debit transactions carried out by you and the Supplementary 
Cardholder(s), if any, under this Agreement.

حســاب البطاقــة يعنــي حســاب البطاقــة اإلئتمانيــة الــذي يفتحــه 
أو  و/  االئتمــان  معامــات  جميــع  إدخــال  لغــرض  باســمك  المصــرف 
الخصــم التــي تقــوم بهــا أنــت وحامــل )حاملــي( البطاقــة اإلضافيــة، إن 

وجــد، بموجــب هــذه االتفاقيــة.
Cardholder means the customer on whose name the primary Card 
is issued by the Bank subject to this Agreement.

باســمه  المصــرف  يصــدر  الــذي  المتعامــل  يعنــي  البطاقــة  حامــل 
االتفاقيــة. لهــذه  الخاضــع  األساســية  البطاقــة 

Card Transaction means any transaction using the Card which 
for the avoidance of doubt means withdrawal from the Account 
(including, without limitation, the payment for goods /services, 
cash withdrawal) carried out by you or the Supplementary 
Cardholder(s) using the Covered Card, the PIN or the Card number.

معاملــة البطاقــة تعنــي أي معاملــة تســتخدم البطاقــة والتــي تعنــي، 
لتجنــب الشــك، الســحب مــن الحســاب )بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل 
المثــال ال الحصــر، الدفــع مقابــل الســلع/ الخدمــات، والســحب النقــدي( 
التــي تقــوم بهــا أنــت أو حامــل )حاملــو البطاقــة اإلضافيــون( باســتخدام 

البطاقــة أو الرقــم الســري أو رقــم البطاقــة.



Charges means amounts payable by you arising from the use of 
the Credit Card or the Card number or the PIN or otherwise under 
this Agreement or as notified by us from time to time including, 
without limitation, all Card Transactions, fees, handling charges, 
additional expenses, damages, legal costs and disbursements, 
which will be debited to the Card Account and form part of the 
Outstanding Balance.

والناشــئة  جانبــك  مــن  الدفــع  المســتحقة  المبالــغ  تعنــي  الرســوم 
ــف  ــم التعري ــة أو رق ــم البطاق ــة أو رق ــة اإلئتماني ــتخدام البطاق ــن اس ع
وفًقــا  أو  االتفاقيــة  هــذه  بموجــب  أخــرى  طريقــة  بــأي  أو  الشــخصي 
ــا مــن وقــت آلخــر بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر،  إلخطارن
جميــع معامــات البطاقــة، والرســوم، ورســوم المناولــة، والمصاريــف 
يتــم  والتــي  والمدفوعــات،  القانونيــة  والتكاليــف  واألضــرار  اإلضافيــة 
خصمهــا مــن حســاب البطاقــة وتشــكل جــزًءا مــن الرصيــد المســتحق.

Customer means the customer of the Bank (being the Cardholder). المتعامل يعني متعامل المصرف )حامل البطاقة(.
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.

ــا )إن وجــد( مــن بنــك مقبــول، لصالحنــا، بشــكل  الضمــان يعنــي ضماًن
فيمــا  التزاماتــك  ألداء  كضمــان  نحــن،  نحــدده  وبمبلــغ  لنــا،  مقبــول 

يتعلــق بحســاب بطاقتــك.

Limit means the maximum debit balance as approved by the Bank 
for the Card Account for you and any Supplementary Cardholder 
linked to your Primary Card as determined, and notified, by the 
Bank from time to time.

ــك  ــه البن ــق علي ــذي يواف ــن ال ــد المدي ــى للرصي ــد األقص ــي الح الحــد يعن
لحســاب البطاقــة لــك وألي حامــل بطاقــة إضافــي مرتبــط ببطاقتــك 

ــر. ــت آلخ ــن وق ــه م ــرك ب ــرف، ويخط ــدده المص ــا يح ــق م ــية وف األساس

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

و  أ كة  ا شــر و  أ ي  ر عتبــا ا ن  كيــا و  أ شــخص  ي  أ يعنــي  لتاجــر  ا
تقبــل   ) ليــة و د و  أ محليــة  ( ى  خــر أ سســة  مؤ و  أ مــي  حكو ن  كيــا
قــة  لبطا ا صيــل  تفا و  أ قــة  لبطا ا قــم  ر و  أ االتفاقيــة  قــة  لبطا ا
لتــي  ا يــا  ا لمز ا و ت  مــا لخد ا و لســلع  ا بــل  مقا فــع  للد ســيلة  كو

. مهــا تقد
Minimum Payment means the amount specified in the 
Statement of Card Account, as the minimum amount that you 
are required to pay on or before the Payment Due Date, in 
order to keep the Card active.

الحــد األدنــى للدفــع يعنــي المبلــغ المحــدد فــي كشــف حســاب 
ــل  ــي أو قب ــه ف ــوب دفع ــغ المطل ــى للمبل ــد األدن ــاره الح ــة، باعتب البطاق

تاريــخ اســتحقاق الدفــع، مــن أجــل الحفــاظ علــى البطاقــة الفعالــه.

Outstanding Balance means the outstanding amount due and 
payable by you as set out in the Statement of Account.

الســداد  وواجــب  المســتحق  المبلــغ  يعنــي  المســتحق  الرصيــد 
الحســاب. كشــف  فــي  المبيــن  النحــو  علــى  بواســطتك 

Participating Bank includes any bank or any other entity which 
honors any VISA or MasterCard transactions or transactions related 
through/on any other acquirer within or outside UAE (if any)

ــى أي  ــق عل ــر يواف ــان آخ ــك أو أي كي ــمل أي بن ــارك يش ــرف المش المص
معامــات أو معامــات بفيــزا أو ماســتر كارد مرتبطــة مــن خــال/ عبــر أي 

ــد(. ــدة )إن وج ــة المتح ــارات العربي ــارج اإلم ــل أو خ ــر داخ ــتحوذ آخ مس
Payment Due Date means the date specified in the Statement of 
Account, by which date you must pay the ‘Total Statement Outstanding 
Balance’ or any part thereof or the minimum Amount Due.

تاريــخ اســتحقاق الدفــع يعنــي التاريــخ المحــدد فــي كشــف الحســاب، 
وفــي ذلــك التاريــخ يجــب عليــك دفــع “إجمالــي الرصيــد المســتحق فــي 

كشــف الحســاب” أو أي جــزء منــه أو الحــد األدنــى للمبلــغ المســتحق.
Personal Identification Number (“PIN”) means the number 
assigned by Ajman Bank to an Card Holder to enable it to perform 
Banking Transactions through ATM or Point of Sale for carrying out any 
other Banking Transactions that may require such number, including 
Telephone Banking service.

قــم  ر يعنــي   ) ”P I N “ ( لشــخصي  ا يــف  لتعر ا قــم  ر
مه  ا ســتخد ال ف  لمصــر ا مــه  يقد ي  لــذ ا لشــخصي  ا يــف  لتعر ا
تغييــر  لية  و مســؤ ه  حــد و لعميــل  ا يتحمــل   . قــة لبطا ا مــع 
. ف لمصــر ا مــن  مه  ســتا ا ر  فــو لشــخصي  ا يــف  لتعر ا قــم  ر

Relevant Due Amount means the amount due and payable by the 
Customer to the Bank in accordance with the Relevant Financing 
Documents.

المســتحق  المبلــغ  يعنــي  الصلــة  ذو  المســتحق  المبلــغ 
التمويــل  للبنــك وفًقــا لوثائــق  العميــل  الدفــع مــن قبــل  وواجــب 

الصلــة. ذات 
Relevant Financing means the Sharia compliant financing 
provided by the Bank to the Customer subject to the terms set out 
in the Relevant Financing Documents.

الشــريعة  مــع  المتوافــق  التمويــل  يعنــي  الصلــة  ذات  التمويــل 
ــوص  ــروط المنص ــا للش ــل وفًق ــرف للعمي ــه المص ــذي يقدم ــامية ال اإلس

عليهــا فــي وثائــق التمويــل ذات الصلــة.
Relevant Financing Documents means the transaction documents 
based on which the Relevant Financing has been extended by the 
Bank to the Customer.

مســتندات التمويــل ذات الصلــة تعنــي مســتندات المعاملــة التــي 
تــم علــى أساســها تقديــم التمويــل ذي الصلــة مــن قبــل المصــرف إلــى 

ــل. العمي
Relevant Proceeds means the proceeds generated or realized by 
the Customer under the Relevant Financing.

التــي حققهــا  العائــدات ذات الصلــة تعنــي العائــدات المتولــدة أو 
التمويــل ذي الصلــة. العميــل بموجــب 

Security means Deposit and/or Guarantee or a Security Cheque 
or all as per the Bank’s requirement/ approval on the limit of 
your Card.

أو  الضمــان  شــيك  أو  الضمــان  أو  و/  اإليــداع  يعنــي  الضمــان 
حــد  علــى  بنــاء  المصــرف  موافقــة  لمتطلبــات/  وفًقــا  ذلــك  كل 

. قتــك بطا
Service and Price Guide  means the guide provided with this Agreement, 
which will determine the extent of the services available to you and the 
applicable price and costs for availing such service. For avoidance of 
doubt, the considerations of the Service and Price Guide can be amended 
by Bank from time to time and the same shall be duly notified to you for 
the purpose of implementation and practice of the same.

هــذه  مــع  المقــدم  الدليــل  يعنــي  واألســعار  الخدمــة  دليــل 
والســعر  لــك  المتاحــة  الخدمــات  مــدى  يحــدد  والــذي  االتفاقيــة، 
ــك،  ــب الش ــة. لتجن ــذه الخدم ــن ه ــتفادة م ــف لاس ــق والتكالي المطب
يمكــن للبنــك تعديــل مقابــل دليــل الخدمــة واألســعار مــن وقــت 
التنفيــذ  لغــرض  الواجــب  النحــو  بذلــك علــى  إباغــك  آلخــر، ويجــب 

والممارســة.



Statement of Accounts means the monthly or other periodic 
statement sent to you and/or made available to you online 
showing particulars of your total Outstanding Balance due on your 
Card Account and the applicable fee(s).

كشــف الحســابات يعنــي البيــان الشــهري أو الــدوري اآلخــر المرســل 
إليــك و/ أو المتــاح لــك عبــر اإلنترنــت والــذي يعــرض تفاصيــل إجمالــي 

رصيــدك المســتحق علــى حســاب بطاقتــك والرســوم المطبقــة.

Supplementary Cardholder(s) means any person(s) whom you 
have authorized to use the Card Account and to whom we have 
issued a Supplementary Card. The limit of the supplementary card 
will be a part of the total limit of the primary Card as approved by 
the Bank.

شــخص  أي  يعنــي  اإلضافيــون  البطاقــة  )حاملــو(  حامــل 
ــم  ــا له ــة وأصدرن ــتخدام البطاق ــم باس ــت بتفويضه ــخاص( قم )أش
ــد  ــن الح ــزًءا م ــة ج ــة اإلضافي ــد البطاق ــيكون ح ــة. س ــة اضافي بطاق

المصــرف. قبــل  مــن  المعتمــد  األساســية  للبطاقــة  اإلجمالــي 

In this Agreement: في هذه االتفاقية:
(a)  ”you”  and  “your“  means  the  cardholder  (the 

“Cardholder”)  including  the  Supplementary Cardholder(s);
“أنــت” و “لــك” يقصــد بهــا حامــل البطاقــة )“حامــل البطاقــة”(   (a)

اإلضافيــة. البطاقــات  )حاملــي(  حامــل  ذلــك  فــي  بمــا 
(b)    “we”, “us” and “our” mean the Bank; “نحن”، “لنا”، “خاصتنا” يقصد به المصرف.  (b)

  (c)     the term “Parties” shall mean you and us; يقصد بمصطلح “األطراف” أنت ونحن.  (c)
  (d)     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 persons, firms, 
partnerships, companies and corporations.

صحيــح  والعكــس  الجمــع  تشــمل  المفــرد  صيغــة  اســتخدام   (d)
وأي جنــس يشــمل األجنــاس األخــرى وأي إشــارات إلــى “شــخص” 
والشــراكات  والشــركات  الطبيعييــن  األشــخاص  تشــمل 

. ت سســا لمؤ ا و
  (e)     The clause headings are included for convenience only and 

shall not affect the interpretation of this Agreement.
التســهيل فقــط وال تؤثــر علــى  البنــود بغــرض  وضعــت عناويــن   (e)

االتفاقيــة. هــذه  تفســير 
  (f)     All dates and periods shall be determined by reference to 

the Gregorian calendar.
التقويــم  إلــى  بالرجــوع  والفتــرات  التواريــخ  جميــع  ُتحــدد   (f)

. ي د لميــا ا
 (g)         If any provision in a definition in this Agreement is a substantive 

provision conferring rights or imposing obligations then, 
notwithstanding that it is only in the definition clause of 
this Agreement, effect shall be given to it as if it were a 
substantive provision in the body of this Agreement;

إذا كان أي بنــد فــي تعريــف هــذه االتفاقيــة هــو حكــم   (g)
فبغــض  االلتزامــات،  يفــرض  أو  الحقــوق  يمنــح  جوهــري 
النظــر عــن أنــه موجــود فقــط فــي بنــد التعريــف فــي هــذه 
ــي  ــا ف ــا جوهرًي ــو كان نًص ــا ل ــر كم ــى التأثي ــة، ُيعط االتفاقي

االتفاقيــة. هــذه  متــن 
  (h)  All provisions related to the Cardholder shall mutatis 

mutandis apply to the Supplementary Cardholder(s), as 
the case may apply.

تســري جميــع األحــكام المتعلقــة بحامــل البطاقــة، مــع إجــراء   (h)
مــا يلــزم مــن تعديــل، علــى حامــل (حاملــي) البطاقــة اإلضافية، 

ــال. ــى الح ــب مقتض حس

1.        The Card البطاقة  .1

1.1.   The Card is our property and you must return it to us 
immediately upon request. 

البطاقة ملك لنا وعليك إعادتها إلينا فور طلبها.  1.1

1.2.     You shall ensure that the Card and the PIN issued to the Card 
Holder by the Bank will not be communicated to any third 
party. The Bank shall not be liable for any loss or damage 
that may arise as a result of the Card Holder’s failure to 
maintain confidentiality in respect of the Card and the PIN.

يجــب عليــك التأكــد مــن عــدم إرســال البطاقــة والرقــم الســري   1.2
الصــادر إلــى حامــل البطاقــة ، مــن قبــل المصــرف، إلــى أي طــرف 
ثالــث. لــن يكــون المصــرف مســؤواًل عــن أي خســارة أو ضــرر قــد 
ينشــأ نتيجــة إلخفــاق حامــل البطاقة فــي الحفاظ على الســرية 

المتعلقــة بالبطاقــة  والرقم الســري.
1.3.   If the Card is lost or stolen or the PIN is disclosed to any 

person or if the Card Holder is of the view that someone else 
may know the PIN then the Card Holder shall immediately 
notify Ajman Bank, in writing or through its Telephone 
Banking Service, 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 48 hours of receipt of notice. The Card Holder 
also undertakes to take all necessary steps to assist us in 
recovering the missing Card.

رقــم  عــن  الكشــف  تــم  أو  ُســرقت  أو  البطاقــة  فقــدت  إذا   1.3
ــة  ــل البطاق ــخص ، أو إذا كان حام ــخصي ألي ش ــف الش التعري
يرى أن شخًصا آخر قد يعرف رقم التعريف الشخصي ، فيجب 
علــى حامــل البطاقــة إعــان مصــرف عجمــان على الفــور ، كتابًيا 
أو مــن خــال الخدمــة المصرفيــة عبــر الهاتــف ، أوشــرطة الدولة 
ــرقة أو  ــارة أو الس ــذه الخس ــا ه ــت فيه ــي حدث ــة الت / المنطق
ــع  ــي موق ــد كتاب ــار تأكي ــذا اإلخط ــع ه ــب أن يتب ــاء. يج اإلفش
اإلشــعار.  اســتام  مــن  ســاعة   48 خــال  إلكترونــي  بريــد  أو 
يتعهــد حامــل البطاقــة أيًضــا باتخــاذ جميــع الخطــوات الازمــة 

لمســاعدتنا فــي اســتعادةالبطاقة المفقــودة.
1.4.   You must not share personal details including the Card 

number and PIN with anyone as it can be used to take money 
from the card. If the Card Holder suspects that the details 
have been compromised, it is the Card Holder’s responsibility 
to report immediately to Ajman Bank. The Card Holder shall 
be, and remain, fully liable to pay to us any debit to the 
Card arising from any Banking Transaction by any person 
whether with or without the Card Holder’s knowledge and 
irrespective of whether they were authorized by the Card 
Holder or not.

يجــب أال تشــارك التفاصيــل الشــخصية بمــا فــي ذلــك رقــم   1.4
البطاقة ورقم التعريف الشــخصي مع أي شــخص حيث يمكن 
ــل  ــتبه حام ــة. إذا اش ــن البطاق ــوال م ــرقة األم ــتخدامها لس اس
البطاقــة فــي أن التفاصيــل قــد تــم اختراقهــا ، فمــن مســؤولية 
حامــل البطاقــة إبــاغ مصــرف عجمــان علــى الفور. كمــا يتحمل 
حامــل البطاقــة المســؤولية الكاملــة ويظــل مســؤواًل بالكامــل 
عــن ســداد أي خصــم ناشــئ علــى البطاقــة او عــن أي معاملــة 
مصرفيــة مــن قبــل أي شــخص ســواء بعلــم حامــل البطاقــة أو 
بــدون علمــه وبغض النظر عمــا إذا كان صاحب البطاقة مصرًحا 

ــه أم ال. ب



1.5.  You may not use the PIN after notifying us of its 
disclosure to any person. 

ــاغ  ــد اب ــخصي بع ــف الش ــم التعري ــتخدام رق ــك اس ــوز ل ال يج  1.5
شــخص. ألي  عنــه  اإلفصــاح  عــن  المصــرف 

1.6.       Safe custody of access tools to your account like 
credit card, PINs, Cheques, e-banking usernames, 
passwords; other personal information, etc. is your 
responsibil ity. Bank cannot be held responsible 
in case of a security lapse at the customer’s end. 
Ajman Bank will never ask for your personal 
information (password, debit/credit card PIN) via 
call, SMS or email. Kindly do not disclose such 
details to anyone.

الوصايــة اآلمنــة علــى أدوات الوصــول إلــى حســابك مثــل بطاقــة   1.6
وأســماء  والشــيكات  الشــخصية  التعريــف  وأرقــام  االئتمــان 
مســتخدمي الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة وكلمــات المرور ، 
المعلومــات الشــخصية األخــرى ، وما إلى ذلك هي مســؤوليتك. 
حــدوث  حالــة  فــي  المســؤولية  المصــرف  تحميــل  يمكــن  ال 
خطــأ أمنــي مــن جانــب العميــل. لــن يطلــب مصــرف عجمــان 
ــف  ــم التعري ــرور أو رق ــة الم ــخصية (كلم ــك الش ــًدا معلومات أب
الشــخصي لبطاقــة الخصــم / االئتمــان) عبــر المكالمــات أو 
ــدم  ــى ع ــي. يرج ــد اإللكترون ــرة أو البري ــة القصي ــائل النصي الرس

الكشــف عــن هــذه التفاصيــل ألي شــخص.

1.7. You must take all reasonable steps to keep the Card safe at 
all times.

يجــب عليــك اتخــاذ جميــع الخطــوات المعقولــة للحفــاظ علــى   1.7
ســامة البطاقــة فــي جميــع األوقــات.

1.8.     You must not let anyone use the Card other than yourself. يجب أال تدع أي شخص يستخدم البطاقة غيرك.  1.8

1.9.    You must keep the PIN secret and must not disclose it to   
anyone, or let anyone else know or use the PIN.

البطاقــة  (حاملــي)  حامــل  أي  أن  مــن  التأكــد  عليــك  يجــب   1.9
اإلضافيــة يتخــذ الخطــوات الموضحــة أعــاه فيمــا يتعلــق بــأي 

بطاقــة صــادرة لــه.
1.10. You shall ensure that any Supplementary 

Cardholder(s) takes the steps outlined above in relation to 
any Card issued to him.

البطاقــة  (حاملــي)  حامــل  أي  أن  مــن  التأكــد  عليــك  يجــب   1.10
اإلضافيــة يتخــذ الخطــوات الموضحــة أعــاه فيمــا يتعلــق بــأي 

بطاقــة صــادرة لــه.

2.      Use of the Card استخدام البطاقة  .2

2.1.   You may only use the Card for Card Transactions within the 
Limit and until the expiry date embossed on its face.

ال يجوز لك اســتخدام البطاقة إال في معامات البطاقة ضمن   2.1
الحــد األقصــى وحتــى تاريــخ انتهــاء الصاحيــة المنقــوش علــى 

وجههــا.
2.2.   We shall set the Limit and shall notify you of it. We may change 

the Limit at any time and notify you of any changes after giving 
60 days’ notice in advance of making such changes.

ســنقوم بتعييــن الحــد وســنخطرك بــه. قــد نقــوم بتغييــر الحــد   2.2
فــي أي وقــت وإخطــارك بــأي تغييــرات بعــد تقديــم إشــعار قبــل 

60 يوًمــا مــن إجــراء هــذه التغييــرات ...

2.3.    Any Card Transaction originated in a currency other than your 
Card Currency will be converted to your Card Currency at a 
rate of exchange determined by us. Such transactions will 
also be subject to a currency conversion fee as determined 
by us.

ــة  ــر عمل ــة غي ــأت بعمل ــدي  نش ــحب نق ــراء او س ــة ش أي عملي  2.3
بطاقتــك ســيتم تحويــل العملــة النقديــة إلــى عملــة بطاقتــك 
هــذا   . المصــرف  قبــل  مــن  المحــدد  الصــرف  ســعر  حســب 
ــات  ــل العم ــوم تحوي ــا لرس ــات أيًض ــذه المعام ــتخضع ه وس

ــدده. ــذي نح ــو ال ــى النح عل
2.4.  You must not use your Card for any unlawful purpose, 

including the purchase of goods or services, prohibited by 
Islamic Sharia or any applicable laws wherever the Card is 
used.

يجــب أال تســتخدم بطاقتــك ألي غــرض غيــر قانونــي، بمــا فــي   2.4
ذلــك شــراء الســلع أو الخدمــات، المحظــورة بموجــب الشــريعة 
اإلســامية أو أي قوانيــن معمــول بهــا فــي أي مــكان تســتخدم 

فيــه البطاقــة.
2.5.  You must not use your Card to commit any act, which is 

against Islamic Shari’a principles.
يجــب أال تســتخدم بطاقتــك الرتــكاب أي عمــل مخالــف لمبــادئ   2.5

الشــريعة اإلســامية.
2.6.    You must keep your Card secure and ensure that your Card 

number and PIN are not disclosed to any other person.
يجــب عليــك الحفــاظ علــى بطاقتــك آمنــة والتأكــد مــن عــدم   2.6
ــخصي ألي  ــف الش ــم التعري ــك ورق ــم بطاقت ــن رق ــف ع الكش

شــخص آخــر.

3.      Cash withdrawals using the Card السحب النقدي باستخدام البطاقة  .3

3.1.    You may obtain cash using the Card, in such amounts as may 
be determined by us from time to time, by the following 
means:

يجــب عليــك الحفــاظ علــى بطاقتــك آمنــة والتأكــد مــن عــدم   3.1
ــخصي ألي  ــف الش ــم التعري ــك ورق ــم بطاقت ــن رق ــف ع الكش

شــخص آخــر.
(a)     by presenting the Card at any Bank branch or any branch of a 

member institution of VISA International or MasterCard which 
offers such facility, together with internationally recognized 
evidence of identity, and by signing the appropriate Card 
Transaction record; or

من خال تقديم البطاقة في أي فرع من فروع المصرف أو أي   (a)
فرع لمؤسسة عضو في فيزا إنترناشيونال أو ماستر كارد والتي 
تقــدم مثــل هــذه التســهيات، جنًبــا إلــى جنب مع إثبــات الهوية 
المعتــرف بــه دولًيــا، ومــن خــال التوقيــع علــى ســجل معامــات 

البطاقــة المناســب.
(b)       by using the Card at any Bank ATM or of any other Participating 

Bank, in which case the amount of each withdrawal will be 
further subject to the applicable daily withdrawal limit of 
the ATM used.

باســتخدام البطاقــة فــي أي جهــاز صــراف آلــي تابــع للبنــك أو   (b)
فــي أي بنــك مشــارك آخــر، وفــي هــذه الحالــة، ســيخضع مبلــغ 
كل عمليــة ســحب أيًضــا لحــد الســحب اليومــي المعمــول بــه 

مــن أجهــزة الصــراف اآللــي المســتخدمة.



3.2.   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.

ــى  ــا إل ــخصي جنًب ــف الش ــم التعري ــتخدام رق ــى اس ــتحتاج إل س  3.2
جنــب مــع البطاقــة عنــد إجــراء معاملــة البطاقــة فــي ماكينــة 
الصــراف اآللــي. هــذا ويتعين أن يكون الســجل الخاص بالمصرف 
ألي معاملــة بطاقــة يتــم إجراؤهــا جنًبــا إلــى جنــب مــع رقــم 

التعريــف الشــخصي ملزًمــا لــك بشــكل قاطــع.
3.3.    Any transfer of funds from your Card to the Bank transaction 

account (current account, investment savings account, 
investment time deposit account) will be treated as a cash 
withdrawal and will incur normal fixed transaction fees and 
charges.

ســيتم التعامــل مــع أي تحويــل لألمــوال مــن بطاقتــك إلــى   3.3
حســاب المعامــات المصرفيــة (الحســاب الجــاري، وحســاب 
التوفيــر االســتثماري، وحســاب الودائــع ألجــل االســتثمار) على أنه 
ســحب نقــدي وســيتحمل مصاريــف ورســوم المعامــات الثابتــة 

العاديــة.
3.4. You shall pay a 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, which shall vary for own and local ATM and 
international ATM, which amount shall be specified Service 
and Price Guide.

يجــب عليــك دفــع رســوم معامــات ثابتــة لــكل عمليــة ســحب   3.4
نقــدي تحصــل عليهــا باســتخدام البطاقة. كما يجــوز للمصرف، 
مــن وقــت آلخر وبإشــعار مناســب، تغييــر مبلغ رســوم المعاملة، 
ــة  ــة والمحلي ــي الخاص ــراف اآلل ــزة الص ــن أجه ــف بي ــي تختل والت
وأجهــزة الصــراف اآللــي الدولية، ويتعين أن يكــون المبلغ محدد 

فــي دليــل الخدمــة واألســعار.
3.5.  All Cash Withdrawal Transactions from ATM machines or 

Quazi cash will be charged the applicable cash advance fee 
on the credit limit and the service charges at the prevailing 
rate will be applicable from the transaction date of cash 
withdrawal.

ســيتم فــرض رســوم الســحب النقــدي  المطبقــة علــى جميــع   3.5
معامــات الســحب النقــدي مــن أجهزة الصــراف اآللــي أو كوازي 
رســوم  وســتكون  االئتمــان  حــد  علــى   (Quazi Cach) كاش 
ــة  ــخ معامل ــن تاري ــق م ــة للتطبي ــائد قابل ــعر الس ــة بالس الخدم

الســحب النقــدي.
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4.1.  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 listed in the Service 
and Price Guide published on www.ajmanbank.ae

ــة  ــوم معالج ــا رس ــع لن ــا، أن تدف ــى طلبن ــاًء عل ــك، بن ــب علي يج  4.1
إلصــدار بطاقــة بديلــة. يتــم ســرد تفاصيــل جميــع الرســوم 
والمصاريــف المشــار إليهــا فــي هــذه الفقــرة فــي دليــل الخدمة 

ــرات. ــع للتغيي ــد يخض ــذي ق ــق، وال ــعار المرف واألس
4.2. We shall debit the Card Account with the amounts of 

all Card Transactions, Outstanding Balance, all charges and fees 
payable under this Agreement and any other liabilities we may 
incur arising out of or from the use / misuse of the Card.

معامــات  جميــع  مبالــغ  البطاقــة  حســاب  مــن  ســنخصم   4.2
البطاقــة والرصيــد المســتحق وجميــع الرســوم والمصاريــف 
ــد  ــرى ق ــات أخ ــة وأي التزام ــذه االتفاقي ــب ه ــتحقة بموج المس
البطاقــة. اســتخدام  إســاءة  الســتخدام/  نتيجــة  نتكبدهــا 

4.3.  You and any Supplementary Cardholder(s) will be jointly 
and severally liable to pay all amounts debited to the Card 
Account.

ســتكون أنــت وحامــل (حاملــي) البطاقــة اإلضافيــة مســؤولين   4.3
بالتضامــن والتكافــل عــن دفــع جميــع المبالــغ المخصومــة من 

حســاب البطاقــة.
4.4.  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.

سنرســل و/ أو نوفــر لــك عبــر اإلنترنــت كشــف حســابات   4.4
ــف  ــتام كش ــدم اس ــير ع ــوز تفس ــة. ال يج ــاب البطاق لحس
الحســاب و/ أو عــدم قدرتــك، باســتثناء األســباب الخارجــة 
عــن إرادتــك، علــى عــرض كشــف الحســاب عبــر اإلنترنــت 
ــتحقة  ــغ المس ــع المبال ــدم دف ا لع ــذًر ــك ع ــه يمنح ــى أن عل

ــا. لن
4.5.   You agree to pay to us the total amount of all charges and 

fees (Outstanding Balance) appearing in the Statement of 
Account not later than the Payment Due Date. On paying 
only the Minimum Payment Due or paying less than the Total 
Outstanding Due by the Payment Due Date, you will pay more 
charges and it will take you longer to pay the Total Outstanding 
Balance On paying less than the Minimum Payment Due or 
failing to pay the Minimum Payment Due, the Bank may 
block your Card post sending notification which will 
negatively impact your credit rating and may impact access 
to your future borrowing from lending institutions 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.

لجميــع  اإلجمالــي  المبلــغ  لنــا  تدفــع  أن  علــى  توافــق  انــت   4.5
الرســوم والرســوم (الرصيد المســتحق) التي تظهر في كشــف 
الحســاب في موعد ال يتجاوز تاريخ اســتحقاق الدفع. عند دفع 
الحــد األدنــى فقــط مــن المدفوعــات المســتحقة أو دفــع أقــل 
مــن إجمالــي المبلــغ المســتحق بحلــول تاريــخ اســتحقاق الدفع، 
ــول  ــا أط ــر وقًت ــتغرق األم ــوم وسيس ــن الرس ــد م ــتدفع المزي س
لســداد إجمالــي الرصيــد المســتحق. عنــد دفــع أقــل مــن الحــد 
األدنــى للدفــع المســتحق أو عــدم دفع الحد األدنى المســتحق 
للدفعــة، يجــوز للبنــك حظــر بطاقتــك بعــد إرســال إشــعار ممــا 
ســيؤثر ســلًبا علــى تصنيفــك االئتمانــي وقــد يؤثــر علــى الوصــول 
إلــى االقتــراض المســتقبلي مــن مؤسســات اإلقــراض. يمكنــك 
اختيــار عــدم تســوية الرصيــد المســتحق بالكامــل، وفــي هــذه 
الحالــة يجــب أن تدفــع لنــا علــى األقل الحد األدنــى للدفعة في 

أو قبــل تاريــخ اســتحقاق الدفــع.
4.6.   Any amount paid into your Card Account which is in excess 

of the Outstanding Balance will not be refunded but will be 
reflected as a credit in your Card Account.

أي مبلــغ مدفــوع فــي حســاب بطاقتــك يزيــد عــن الرصيــد   4.6
فــي  كرصيــد  ســينعكس  ولكنــه  رده  يتــم  لــن  المســتحق 

بطاقتــك. حســاب 



4.7.    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 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.

تاريــخ  بحلــول  المســدد  غيــر  الرصيــد  بتســوية  تقــم  لــم  إذا   4.7
اســتحقاق الدفــع وظــل غيــر مســدد فــي تاريــخ إصــدار كشــف 
ــى  ــدد إل ــر المس ــغ غي ــة المبل ــيتم إضاف ــي، فس ــاب التال الحس
كشــف الحســاب التالــي ضمــن الحــد األدنــى للســداد المطلوب، 

والــذي ســيصبح مســتحًقا علــى الفــور وواجــب الدفــع.
4.8.    Any and all payments made or sent by the Cardholder or any 

Supplementary Cardholder may be applied and appropriated 
by us in such manner and order and to such Card Account(s) 
(whether relating to the Card issued to that Cardholder or 
otherwise) and or with respect to such Card Transaction(s) 
as we may select or determine notwithstanding any specific 
appropriation by the Cardholder.

يجــوز لنــا تطبيــق جميــع المدفوعــات التــي تــم دفعهــا أو   4.8
إرســالها مــن قبــل حامــل البطاقــة أو أي حامــل بطاقــة إضافيــة 
ونخصصهــا بهــذه الطريقــة والنظــام ولحســاب (حســابات) 
البطاقــة هــذا (ســواء كانــت تتعلــق بالبطاقــة الصــادرة لحامــل 
ــات)  ــة (معام ــق بمعامل ــا يتعل ــك) أو فيم ــر ذل ــة أو غي البطاق
ــن أي  ــر ع ــض النظ ــا بغ ــا أو نحدده ــد نختاره ــي ق ــة الت البطاق

ــة. ــل البطاق ــل حام ــن قب ــدد م ــص مح تخصي
4.9.   If a deduction or withholding is required by law, you must 

immediately pay to us an additional amount such that the 
net amount received by us is equal to what we would have 
received had no such deduction or withholding had been 
made.

إذا كان القانــون يقتضــي إجــراء خصًمــا أو اقتطاًعــا معيــن،   4.9
بحيــث  إضافًيــا  مبلًغــا  الفــور  علــى  لنــا  تدفــع  أن  فيجــب 
ــا  ــا كن ــاوًيا لم ــه مس ــل علي ــذي نحص ــغ ال ــي المبل ــون صاف يك
ســنحصل عليــه فــي حالــة عــدم إجــراء مثــل هــذا الخصــم أو 

االســتقطاع.
4.10. We will only give you a refund for a Card Transaction after 

the merchant or retailer has given us a valid credit voucher.
ســنقوم بــرد أموالــك لمعاملــة البطاقــة فقــط بعــد أن يمنحنــا   4.10

ــة. ــان صالح ــيمة ائتم ــة قس ــع التجزئ ــر أو بائ التاج
4.11.  You shall be responsible for all goods and services tax and all 

other taxes imposed on or payable in respect of any amount 
required to be paid under this Agreement. We may debit the 
amount of such tax to your Card Account.

ســتكون مســؤواًل عن جميــع ضرائب الســلع والخدمات وجميع   4.11
الضرائــب األخــرى المفروضــة أو المســتحقة الدفــع فيمــا يتعلــق 
بــأي مبلــغ مطلــوب دفعه بموجب هــذه االتفاقيــة. قد نخصم 

مبلــغ هــذه الضريبــة مــن حســاب بطاقتــك.
4.12. You are not allowed to make Card Transactions that exceed 

the available limit in the Card Account without prior approval 
from us. You shall immediately upon demand by us, pay 
the full amount by which the Limit has been 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.

ــد  ــاوز الح ــي تتج ــة الت ــات البطاق ــراء معام ــك بإج ــمح ل ال ُيس  4.12
ــة  ــى موافق ــول عل ــة دون الحص ــاب البطاق ــي حس ــاح ف المت
مســبقة منــا. يجــب عليــك فــوًرا عنــد الطلــب مــن جانبنــا، دفع 
كامــل المبلــغ الــذي تــم مــن خالــه تجــاوز الحــد والحــد 
األدنــى للدفــع المســتحق فــي ذلــك الوقــت. إذا فشــلت فــي 
ســداد هــذه المبلــغ بالكامــل، فيجــوز لنــا إلغــاء البطاقــة علــى 
ــتحق  ــد المس ــيصبح الرصي ــك وس ــبق ل ــعار مس ــور دون إش الف
للدفــع  وواجبــً  مســتحًقا  البطاقــة  حســاب  فــي  بالكامــل 

ــى الفور. عل
4.13. Any arrears and any Card Transaction made in breach of 

this Agreement shall become immediately payable by 
Cardholder.

ــف  ــا يخال ــا بم ــم إجراؤه ــة ت ــة بطاق ــرات وأي معامل أي متأخ  4.13
ــن  ــور م ــى الف ــع عل ــتحقة الدف ــتصبح مس ــة س ــذه االتفاقي ه

جانبــك.
4.14. We will not levy any charge on Card Transactions (excluding 

cash withdrawal) when the outstanding amount is paid on 
or before the payment due date. However, we reserve the 
right to charge you fees on any late payments you make 
subject to the late payment charges mentioned in the 
Service and Price Guide (the “Late Payment Charges”), 
and we will channel any late fee collected from you to the 
Charity Fund maintained by us.

(باســتثناء  البطاقــة  معامــات  علــى  رســوم  أي  نفــرض  لــن   4.14
الســحب النقــدي) عندمــا يتــم دفــع المبلــغ المســتحق فــي أو 
قبــل تاريــخ اســتحقاق الدفــع. ومــع ذلــك، فإننــا نحتفــظ بالحــق 
فــي فــرض رســوم عليــك علــى أي مدفوعــات متأخــرة تقــوم 
بســدادها وفًقــا لرســوم الدفــع المتأخــر المذكــورة فــي دليــل 
وســنقوم  المتأخــر“)،  الســداد  (”رســوم  واألســعار  الخدمــة 
بتوجيــه أي رســوم متأخــرة تــم تحصيلهــا منــك إلــى صنــدوق 

ــا. ــن قبلن ــه م ــظ ب ــري نحتف خي
4.15. All payments received by us from you shall be applied in the 

following order of payment (or such other order as we may 
think fit):

ُتســتخدم جميــع المدفوعــات التــي نتلقاهــا منــك وفــق   4.15
نــراه  آخــر  ترتيــب  أي  وفــق  (أو  التالــي  الســداد  ترتيــب 

: ( ســًبا منا
(a)    All unpaid fees, cash withdrawals, charges and other costs 

shown on any previous Statement of Account;
جميع الرسوم غير المدفوعة وعمليات السحب النقدي والمصاريف   (a)

والتكاليف األخرى الموضحة في أي كشــف حســاب ســابق.
(b)    All unpaid, fees, cash withdrawals, charges and 

other costs shown on the current Statement of 
Account ;

النقــدي  الســحب  وعمليــات  المدفوعــة  غيــر  الرســوم  جميــع   (b)
والمصاريــف والتكاليــف األخــرى الموضحــة فــي أي كشــف حســاب 

حالــي.
(c)    All unpaid Card Transactions (excluding cash withdrawals) 

shown on any previous Statement of Account;
جميــع معامــات البطاقــة غير المدفوعة (باســتثناء الســحوبات   (c)

ــابق. ــاب س ــف حس ــي أي كش ــة ف ــة) الموضح النقدي
(d)    All unpaid Card Transactions (excluding cash withdrawals) 

shown on the current Statement of Account; and
جميــع معامــات البطاقــة غير المدفوعة (باســتثناء الســحوبات   (d)

النقديــة) الموضحــة فــي أي كشــف حســاب حالــي.
(e)   All cash withdrawals and other Card Transactions not yet 

shown on the current Statement of Account.
جميــع عمليــات الســحب النقــدي ومعامــات البطاقــة األخــرى   (e)

ــي. ــاب الحال ــف الحس ــي كش ــد ف ــر بع ــم تظه ــي ل الت



4.16.  We may charge fees for any returned unpaid cheques drawn 
by you in full or partial payment of the Outstanding Balance 
and this shall not affect any other legal remedies available 
to us.

قــد نفــرض رســوًما علــى أي شــيكات مرتجعــة غيــر مدفوعــة   4.16
الرصيــد  مــن  جزئــي  أو  كامــل  بدفــع  بواســطتك  مســحوبة 
المســتحق، ولــن يؤثــر ذلــك علــى أي تعويضــات قانونيــة أخــرى 

ــا. ــة لن متاح
4.17. You shall make all payments in the Card Currency. If you 

make payments in any other currency, you shall pay to us 
all exchange, commission and other actual charges or losses 
we may incur in converting such payments to the Card 
Currency (the “Expenses”). 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 payment 
is converted to the Card Currency or when the relevant funds 
have been received for value by us in Ajman and credited to 
the Card Account. All such credits shall be less the Expenses.

يتعيــن عليــك ســداد جميــع المدفوعــات بعملــة البطاقــة. إذا   4.17
قمــت بســداد مدفوعــات بــأي عملــة أخــرى، فيجــب عليــك أن 
ــف أو  ــة والمصاري ــرف والعمول ــوم الص ــع رس ــا جمي ــع لن تدف
الخســائر الفعليــة األخــرى التــي قــد نتكبدها فــي تحويل هذه 
المدفوعــات إلــى عملــة البطاقــة (”المصاريــف“). ُينفــذ هــذا 
التحويــل بســعر المصــرف  الســائد فــي تاريــخ الصــرف، والــذي 
قــد نحــدده بشــكل قاطــع فــي تاريــخ الدخــول إلــى حســاب 
ســتتم  البطاقــة  بعملــة  بهــا  تقــوم  دفعــة  أي  البطاقــة. 
الــذي  التاريــخ  فــي  فقــط  البطاقــة  حســاب  إلــى  إضافتهــا 
نتلقــى فيــه األمــوال المطلوبــة للقيمــة فــي دفاترنــا. عنــد 
اســتام دفعــة بــأي عملــة أخرى، يتــم إيداع هــذه الدفعة بعد 
التاريــخ الــذي يتــم فيــه تحويــل الدفعــة إلــى عملــة البطاقــة 
أو عندمــا يتــم اســتام األمــوال ذات الصلــة بالقيمــة مــن قبلنــا 
فــي عجمــان وإضافتهــا إلــى حســاب البطاقــة. يخضــم مــن 

جميــع هــذه المبالــغ المصروفــات.
4.18.  You shall pay additional charges in the amounts as prescribed in 

the Service and Price Guide, which we may prescribe immediately 
upon request, for the provision of copies of sales/cash withdrawal 
drafts, Statements of Account, which you may request, and any 
further service we may provide from time to time.

والتــي  بالمبالــغ،  إضافيــة  رســوم  دفــع  عليــك  يجــب   4.18
ــودات  ــن مس ــخ م ــر نس ــب، لتوفي ــد الطل ا عن ــوًر ــا ف نحدده
التــي  الحســاب،  وكشــوف  النقــدي،  الســحب  المبيعــات/ 
قــد تطلبهــا، وأي خدمــة أخــرى قــد نقدمهــا مــن وقــت 

خر. آل
4.19. If you dispute 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.

إذا اعترضــت علــى معاملــة بطاقــة وثبــت الحًقــا أنهــا قــد تــم   4.19
إنشــاؤها بواســطتك، فسنقوم بخصم المبلغ األصلي لمعاملة 

البطاقــة عنــد حدوثهــا.
4.20. Our acceptance of late or partial payments, cheques or 

money orders shall not prevent us from enforcing our rights 
to collect the full amount due from you or constitute an 
amendment to this Agreement.

أو  الشــيكات  أو  الجزئيــة  أو  المتأخــرة  للمدفوعــات  قبولنــا   4.20
الحــواالت الماليــة لــن يمنعنــا مــن إنفــاذ حقوقنــا فــي تحصيــل 
ــًا علــى هــذه  كامــل المبلــغ المســتحق منــك أو يشــكل تعدي

االتفاقيــة.
4.21.  You agree that if any sums shall become due from you to us at 

any time under the Card Account, 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 in the 
provisions of such accounts or in any other banking facilities 
granted by us to you, the whole Outstanding Balance on your 
account shall become immediately due and payable.

أنــت توافــق علــى أنــه فــي حالــة اســتحقاق أي مبالــغ لنــا في أي   4.21
وقــت بموجــب حســاب البطاقــة، أو إذا أصبحــت مســؤواًل أمامنــا 
بشــأن أي حســاب مصرفــي أو أي حســاب آخــر، جــار أو غيــر ذلــك، 
ــأي طريقــة أو إذا كنــت فــي حالــة تخلــف عــن الســداد وفــق  ب
أحــكام هــذه الحســابات أو فــي أي تســهيات مصرفيــة أخــرى 
نمنحهــا لــك، يصبــح الرصيــد المســتحق بالكامــل فــي حســابك 

مســتحًقا وواجبــً للدفــع علــى الفــور.
4.22.  Any cheque deposit shall be acceptable for collection and the 

proceeds shall not be available until the cheque has been 
cleared and the proceeds paid to us by the paying bank. Any 
cash deposit 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/ clearance will be borne by you).

يجــب قبــول إيــداع أي شــيك للتحصيــل ولــن تكــون العائــدات   4.22
متاحــة حتــى يتــم تصفيــة الشــيك ودفــع العائــدات لنــا مــن 
قبــل المصــرف الــذي قــام بالدفــع. ال يجــوز اعتبــار أي إيــداع 
نقــدي علــى أنــه تــم اســتامه مــن قبلنــا إال عنــد اســتامنا أو 
إيداعــه فــي حســاب البطاقــة. (ســتتحمل أنــت أي رســوم 
ورســوم متعلقــة باإليــداع النقــدي أو تحصيــل / مقاصــة 

ــيكات). الش
4.23. If you choose to settle by way of direct debit (a facility 

currently available only to Bank’s customers), the 
percentage of the total amount due specified by you 
when applying for the Card will be debited to your bank 
account on or immediately after the Payment Due Date. 
Where a sufficient credit balance is not maintained, we 
may cancel the Card.

إذا اختــرت التســوية عــن طريــق الخصــم المباشــر (التســهيات   4.23
خصــم  فســيتم  فقــط)،  المصــرف  لعمــاء  حالًيــا  المتاحــة 
النســبة المئويــة مــن إجمالــي المبلــغ المســتحق الــذي حددتــه 
عنــد التقــدم بطلــب للحصــول علــى البطاقــة إلــى حســابك 
ــخ  ــد تاري ــوًرا بع ــتحق أو ف ــع المس ــد الدف ــي موع ــي ف المصرف
اســتحقاق الســداد. فــي حالــة عــدم االحتفــاظ برصيــد ائتمانــي 

ــة. ــاء البطاق ــا إلغ ــوز لن كاٍف، يج
4.24. We will credit the Card Account with the amount of any 

refund only upon receipt of a properly issued credit voucher 
from a member establishment.

ســنضيف إلــى حســاب البطاقــة أي مبلــغ مســترد فقــط عنــد   4.24
اســتام قســيمة ائتمــان صــادرة بشــكل صحيــح مــن مؤسســة 

. عضو
4.25. The Statement of Accounts sent to you by us, or made 

available online, showing the details of the Card Transactions 
carried out by you or the Supplementary Cardholder(s) 
shall be sufficient proof of your obligations to pay us the 
Outstanding Balance.

لســنا مســؤولين عن تقديم فواتير الشــراء الموقعة بواسطتكم   4.25
لدعــم كشــف الحســاب. يعتبــر كشــف الحســابات المرســل إليك 
مــن قبلنــا، أو المتــاح عبــر اإلنترنت، والذي يوضــح تفاصيل معامات 
البطاقــة التــي أجريتها أنــت أو حامل (حاملــي) البطاقة اإلضافية 

دليًا كافيً على التزاماتك بدفع الرصيد المســتحق لنا.



4.26. Our records (including electronic, computer and microfilm 
stored records) of all 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 and shall be binding on you for all purposes 
whatsoever. You hereby agree not to at any time dispute 
the authenticity or accuracy of any computer output relied 
upon by us for any purpose whatsoever.

اإللكترونيــة  الســجات  ذلــك  فــي  (بمــا  ســجاتنا  تشــكل   4.26
معامــات  لجميــع  المخزنــة)  والميكروفيلــم  والكمبيوتــر 
البطاقــة أو المتعلقــة بحســاب بطاقتــك دليــًا علــى معامــات 
البطاقــة وقــد نســتخدم أي معلومات من هــذا القبيل كدليل 
ــا  ــراض مهم ــع األغ ــك لجمي ــة ل ــون ملزم ــة وتك ــي المحكم ف
يكــن. أنــت توافــق بموجبــه علــى عــدم االعتراض فــي أي وقت 
علــى أصالــة أو دقــة أي ناتــج كمبيوتــر نعتمــد عليــه ألي غــرض 

علــى اإلطــاق.
4.27.  Neither the acceptance or approval by us of any instruction 

or arrangement for any monthly or periodic payment of any 
charge of any person by monthly or periodic deduction effected 
on any Card Account or in respect of any monthly or periodic 
Card Transaction nor the execution by us of any such deduction 
in respect of any month or period shall impose upon us, any 
obligation to effect such deduction in respect of each and 
every month or period and we shall not be liable for any loss 
or damage suffered or incurred as a consequence of any failure 
by us to effect any deduction or Card Transaction in respect of 
any one or more months or periods.

يتعيــن أال يتســبب قبولنــا أو موافقتنــا علــى أي تعليمــات   4.27
رســوم  ألي  دوريــة  أو  شــهرية  مدفوعــات  ألي  ترتيــب  أو 
أو  الشــهري  الخصــم  طريــق  عــن  شــخص  أي  يتحملهــا 
أو  بطاقــة  حســاب  أي  علــى  إجــراؤه  يتــم  الــذي  الــدوري 
فيمــا يتعلــق بــأي معاملــة بطاقــة شــهرية أو دوريــة وال 
تنفيذنــا ألي خصــم مــن هــذا القبيــل فيمــا يتعلــق بأي شــهر 
أو فتــرة، فــي فــرض أي التــزام بإجــراء هــذا الخصــم فيمــا 
المســؤولية  نتحمــل  ولــن  فتــرة  أو  شــهر  بــكل  يتعلــق 
فشــل  ألي  نتيجــة  تكبــده  تــم  ضــرر  أو  خســارة  أي  عــن 
مــن قبلنــا فــي إجــراء أي خصــم أو معاملــة بطاقــة فيمــا 

أكثــر. أو  فتــرات  أو  شــهر  بــأي  يتعلــق 
4.28. We shall be entitled to rely upon and to treat any 

document or recorded communication relating to any 
Card Transaction with your signature or recorded voice as 
conclusive evidence of the fact that the Card Transaction 
as therein stated or recorded was authorized and properly 
made or effected by you.

اتصــال  وســيلة  أو  مســتند  أي  علــى  االعتمــاد  لنــا  يحــق   4.28
أو  توقيعــك  مــع  بطاقــة  معاملــة  بــأي  تتعلــق  لة  مســجَّ
ــة أن  ــى حقيق ــع عل ــل قاط ــاره دلي ــجل واعتب ــك المس صوت
ــم  ــد ت ــا ق لة فيه ــجَّ ــورة أو المس ــة المذك ــة البطاق معامل
التصريــح بهــا وتــم إجراؤهــا أو تنفيذهــا بشــكل صحيــح مــن 

قبلكــم.

5.       Supplementary Cardholder(s) حامل (حاملي) البطاقة اإلضافية  .5

5.1.  We may issue a Supplementary Card to an individual 
nominated by you who is over 15 years of age, and 
approved by us. This shall be subject to the Supplementary 
Cardholder(s) signing the relevant application form and the 
terms and conditions, as we may deem necessary.

ــا إصــدار بطاقــة إضافيــة لفــرد ترشــحه أنــت ويزيــد  يجــوز لن  5.1
ذلــك  يخضــع  قبلنــا.  مــن  ومعتمــد  عاًمــا   18 عــن  عمــره 
ــوذج  ــى نم ــة عل ــة اإلضافي ــي) البطاق ــل (حامل ــع حام لتوقي
نــراه  حســبما  واألحــكام،  والشــروط  الصلــة  ذي  الطلــب 

ــا. ضرورًي
5.2.  This Agreement shall also apply to the Supplementary 

Cardholder(s). Every Supplementary Cardholder(s) shall be 
jointly and severally liable with you for all charges and the 
Card Transactions generated by the use of the primary as 
well as the Supplementary Card.

تنطبــق هــذه االتفاقيــة أيًضــا علــى حامــل (حاملــي) البطاقة   5.2
إضافيــة  بطاقــة  (حاملــي)  حامــل  كل  يكــون  اإلضافيــة 
ــوم  ــع الرس ــن جمي ــك ع ــل مع ــن والتكاف ــؤواًل بالتضام مس
البطاقــة  اســتخدام  عــن  الناتجــة  البطاقــة  ومعامــات 

واإلضافيــة.  األساســية 
5.3.  The validity of the Supplementary Card is dependent on 

the validity of the primary Card. The termination of the 
Supplementary Card for whatever reason shall not terminate 
the primary Card or your Agreement with us for your Card.

تعتمــد صاحيــة البطاقــة اإلضافيــة علــى صاحيــة البطاقــة   5.3
ــن  ــبب م ــة ألي س ــة اإلضافي ــاء البطاق ــؤدي إنه ــية. ال ي األساس
ــة  ــة المبرم ــية أو االتفاقي ــة األساس ــاء البطاق ــى إنه ــباب إل األس

معنــا بشــأن بطاقتــك.
5.4.   Your and the Supplementary Cardholder(s) ’s undertakings, 

liabilities and obligations to us and our rights shall not be 
affected in any way by any dispute, counterclaim or right of 
set-off which you and the Supplementary Cardholder(s) may 
have against each other.

البطاقــة  (حاملــي)  حامــل  وتعهــدات  تعهداتــك  تتأثــر  لــن   5.4
اإلضافيــة ومســئولياتكم والتزاماتكــم تجاهنــا وحقوقنــا بــأي 
شــكل مــن األشــكال بأي نزاع أو مطالبة مضــادة أو حق مقاصة 
قــد يحــق لــك أنــت وحامــل (حاملــي) البطاقــة اإلضافيــة ضــد 

بعضكــم البعــض.
5.5.  You shall indemnify us against any actual 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(s) 
or any breach of this Agreement by the Supplementary 
Cardholder(s).

يجــب عليــك تعويضنــا عــن أي خســارة أو ضــرر أو مســؤولية   5.5
قانونيــة  كانــت  ســواء  فعليــة  ومصروفــات  تكاليــف  أو 
أو خــاف ذلــك نتكبدهــا بســبب أي أفعــال أو إغفــاالت أو 
إعاقــة قانونيــة أو عــدم قــدرة حامــل (حاملــي) البطاقــة 
حامــل  قبــل  مــن  االتفاقيــة  لهــذه  خــرق  أي  أو  اإلضافيــة 

اإلضافيــة. البطاقــة  (حاملــو) 

6.      Loss of Card and PIN فقدان البطاقة ورقم التعريف الشخصي  .6

6.1.   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 48 hours of receipt 
of notice. You also undertake to take all necessary steps to 
assist us in recovering the missing Card.

رقــم  عــن  الكشــف  تــم  أو  ُســرقت  أو  البطاقــة  فقــدت  إذا   6.1
التعريــف الشــخصي ألي شــخص أو إذا كنــت تعتقــد أن شــخًصا 
آخــر قــد يعرف رقم التعريف الشــخصي، فيجــب عليك إخطارنا 
علــى الفــور فــي مركز االتصال وإخطار شــرطة البلــد / المنطقة 
التــي حــدث بهــا هذا الفقد أو الســرقة أو اإلفصاح. يجب أن يتبع 
هــذا اإلخطــار تأكيــد كتابــي موقــع أو بريــد إلكترونــي خــال 48 
ســاعة مــن اســتام اإلشــعار. تتعهــد أنــت أيًضــا باتخــاذ جميــع 
الخطــوات الازمــة لمســاعدتنا فــي اســترداد البطاقــة المفقــودة.



6.2.   You shall be, and remain, fully liable to pay to us any debit 
to the Card Account arising from any Card Transactions by 
any person whether with or without your knowledge and 
irrespective of whether they were authorized by you or not.

ــع أي  ــن دف ــة ع ــؤولية كامل ــؤواًل مس ــتظل، مس ــتكون، وس س  6.2
خصــم إلــى حســاب البطاقــة ناشــئ عــن أي معامــات بطاقــة 
بواســطة أي شــخص ســواء بعلمــك أو بدونــه وبغــض النظــر عما 

إذا كانــت مصرًحــا بهــا أم ال.
6.3.  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.

ــروقة  ــودة أو مس ــة مفق ــل ألي بطاق ــدار بدي ــا إص ــوز لن يج  6.3
نراهــا  التــي  غيرهــا  أو  واألحــكام  الشــروط  لهــذه  وفًقــا 
مناســبة ومقابــل الرســوم التــي نحددهــا مــن وقــت آلخــر.

6.4.  If you recover the lost or stolen Card, you must 
immediately cut it in half and return it to us without 
using it.

فيجــب  المســروقة،  أو  المفقــودة  البطاقــة  اســتعدت  إذا   6.4
ــا دون  ــا إلين ــن وإعادته ــى نصفي ــور إل ــى الف ــا عل ــك قطعه علي

مها. ا ســتخد ا
6.5.   You may not use the PIN after notifying us of its disclosure 

to any person.
ــاغ  ــد اب ــخصي بع ــف الش ــم التعري ــتخدام رق ــك اس ــوز ل ال يج  6.5

شــخص.  ألي  عنــه  اإلفصــاح  عــن  المصــرف 

7. Termination اإلنهاء:  .7

7.1.    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(s) 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.

يمكنــك إخطارنــا فــي أي وقــت بنيتــك فــي إغــاق حســاب   7.1
البطاقــة وإنهــاء اســتخدام جميــع البطاقــات الصــادرة لــك وألي 
حامــل (حاملــي) بطاقة إضافية عن طريق إرســال إخطار كتابي 
ــف.  ــى النص ــة إل ــات مقطوع ــذه البطاق ــع ه ــادة جمي ــا وإع إلين
لــن يتــم إغــاق حســاب البطاقــة إال بعــد قيامــك بســداد جميــع 
البطاقــة  حســاب  بموجــب  المســتحقة  والمبالــغ  الرســوم 

بالكامــل.
7.2.   The proceeds standing to the credit of Card Account shall be utilized 

to pay all your obligations under the Relevant Financing.
ــداد  ــة لس ــاب البطاق ــان لحس ــدات االئتم ــتخدام عائ ــيتم اس س  7.2

ــة. ــل ذي الصل ــب التموي ــك بموج ــع التزامات جمي
7.3.   All amounts outstanding on a Card Account, together with 

the amount incurred by the use of the Card but not yet 
charged to the Card Account, shall be payable immediately 
in full upon termination of the use of the Card.

يتعيــن دفــع جميــع المبالــغ المســتحقة على حســاب البطاقة،   7.3
باإلضافــة إلــى المبالــغ المتكبــدة عن طريــق اســتخدام البطاقة 
والتــي لــم يتــم تحميلهــا بعــد علــى حســاب البطاقــة، بالكامــل 

ــة. ــتخدام البطاق ــاء اس ــور إنه ف
7.4.    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.

أنــت توافــق علــى أنــه إذا كان حســاب البطاقــة فــي وقــت   7.4
اإلنهــاء ال يأخــذ فــي االعتبار المبلغ المتكبد من خال اســتخدام 
البطاقــة، فإنــه يصبــح مســتحًقا بالكامــل فــور إنهــاء اســتخدام 

البطاقــة.
7.5.  If a Supplementary Cardholder(s) terminates the use of 

the Supplementary Card, you and the Supplementary 
Cardholder(s) shall be, and shall continue to be, jointly and 
severally liable to us for all charges and other amounts 
due under this Agreement except that the Supplementary 
Cardholder(s) whose Card has been terminated shall not be 
liable for charges and other liabilities incurred by you and 
any other Supplementary Cardholder(s) (if any) after our 
receipt of the terminated Supplementary Card cut in half.

إذا أنهــى حامــل (حاملــو) البطاقة اإلضافية اســتخدام البطاقة   7.5
اإلضافيــة، فســتكون أنــت وحامــل (حاملــي) البطاقــة اإلضافية، 
وســتظلون، مســؤولين بالتضامــن والتكافــل تجاهنــا عــن جميع 
الرســوم والمبالــغ األخــرى المســتحقة بموجــب هــذه االتفاقيــة 
باستثناء ذلك لن يكون حامل (حاملي) البطاقة اإلضافية الذي 
تــم إنهــاء بطاقتــه مســؤواًل عــن الرســوم والمســؤوليات األخرى 
التــي تتكبدهــا أنــت وأي حامل (حاملــي) بطاقة إضافية آخر (إن 
وجد) بعد اســتامنا للبطاقة اإلضافية المنتهية مقســومة إلى 

النصــف.
7.6.   We shall terminate the use of the Card without notice upon   

your death, bankruptcy or insolvency.
ــك أو  ــد وفات ــذار عن ــابق إن ــة دون س ــتخدام البطاق ــننهي اس س  7.6

إفاســك أو تعســرك.
7.7.   Cardholder shall be responsible for setting off Outstanding 

Balances on the Card Account and shall pay us all expenses 
and costs that we may incur in recovering such Outstanding 
Balances or outstanding amount.

األرصــدة  تحديــد  عــن  مســؤواًل  ورثتــك  أو  و/  أنــت  ســتكون   7.7
المســتحقة على حســاب البطاقة وســتدفع لنا جميع النفقات 
والتكاليف التي قد نتكبدها السترداد هذه األرصدة المستحقة 

أو المبلــغ المســتحق.
7.8.   Bank shall not be liable to refund the  fee prescribed in the 

Service and Price Guide on the termination of the Card Account.
لــن نكــون مســؤولين عــن ارجــاع رســوم العضويــة الشــهرية أو   7.8

أي جــزء مــن هــذه الرســوم عنــد إنهــاء حســاب البطاقــة.
7.9.    Upon cancellation of the use of the Card, any Security held by 

us shall be held for a period of sixty (60) days following the 
cancellation and/or return of the Card, whether cancelled 
by you or us.

عنــد إلغــاء اســتخدام البطاقــة، يتــم االحتفــاظ بــأي ضمــان   7.9
نحتفــظ بــه لمــدة ســتين (60) يوًمــا بعــد إلغــاء و/ أو إعــادة 

البطاقــة، ســواء تــم إلغاؤهــا مــن قبلــك أو مــن قبلنــا.



7.10. Notwithstanding the termination or cancellation under 
this Agreement, any use of the Card or the PIN of a Card 
(whether or not by you) before it is returned to us shall be 
deemed to be use of the Card or the PIN by you and you 
shall be liable to pay the Outstanding Balance on the Card 
Account in full forthwith, including such Card Transactions 
then incurred but not yet debited to that Card Account. Your 
obligation under this Agreement will continue despite the 
termination of the Card Account and the use of the Card for 
any reason by either party.

ــة،  ــذه االتفاقي ــب ه ــاء بموج ــاء أو اإللغ ــن اإلنه ــر ع ــرف النظ بص  7.10
الشــخصي  التعريــف  رقــم  أو  للبطاقــة  اســتخدام  أي  فــإن 
ــر  ــا يعتب ــا إلين ــل إعادته ــك أم ال) قب ــن قبل ــواء م ــة (س للبطاق
ــن  ــخصي م ــف الش ــم التعري ــة أو رق ــتخدام للبطاق ــة اس بمثاب
قبلــك وتصبــح أنــت مســؤواًل عــن ســداد الرصيــد المســتحق فــي 
حســاب البطاقــة بالكامــل علــى الفــور، بمــا فــي ذلــك معامات 
البطاقــة التــي تــم تكبدهــا بعــد ذلــك ولكــن لــم يتــم خصمها 
بعــد مــن حســاب البطاقــة. سيســتمر التزامــك بموجــب هــذه 
االتفاقيــة علــى الرغــم مــن إنهــاء حســاب البطاقــة واســتخدام 

البطاقــة ألي ســبب مــن قبــل أي مــن الطرفيــن.
7.11. Notwithstanding anything in this Agreement, our rights and 

entitlement under this Agreement shall continue to remain 
in full force and effect and shall survive any cancellation, 
revocation or suspension of the Card.

ــل  ــة، تظ ــذه االتفاقي ــي ه ــيء وارد ف ــن أي ش ــر ع ــرف النظ بص  7.11
حقوقنا واســتحقاقاتنا بموجب هذه االتفاقية ســارية المفعول 
والتأثيــر الكامــل وســتظل ســارية بعد أي إلغــاء أو إنهاء أو تعليق 

ــة. للبطاق

8.      REWARD POINTS PROGRAM برنامج نقاط المكافآت  .8

8.1.   The Reward Points Program (the “Program”) allows eligible 
Bank Credit Cardholders (“Cardholder/s”) to accumulate 
points (“Reward Points“) from spending on their Bank 
Credit Card (“AB Card/s”). The Cards eligible for Reward 
Points earning will be as determined by the Bank from time 
to time.

لحاملــي  (”البرنامــج“)  المكافــآت  نقــاط  برنامــج  يســمح   8.1
حاملــي   / (”حامــل  المؤهليــن  للبنــك  االتفاقيــة  البطاقــات 
البطاقــات“) بتجميــع النقــاط (”نقــاط المكافآت“) مــن اإلنفاق 
 .(“AB بطاقة/ بطاقات”) علــى بطاقاتهــم المصرفية االتفاقية
يحــدد المصــرف البطاقــات المؤهلــة لكســب نقــاط المكافــآت 

مــن وقــت آلخر.
8.2.  Exclusions from the Program: The Bank has the right to 

include/exclude any Card into/from Reward Points as per 
the terms mentioned in the Amendment to the Terms & 
Conditions and Service and Price Guide section (Clause 12).

ــة  ــتبعاد أي بطاق ــرف اس ــق للمص ــج: يح ــن البرنام ــتبعاد م االس  8.2
فــي / مــن برنامــج المكافــآت كنقــاط وفًقــا للشــروط المذكورة 
في ملحق الشــروط واألحكام وقســم دليل الخدمة واألســعار 

الموضــح فــي (البنــد 12).
8.3.     In order to benefit from Reward Points, the Bank Card must be 

valid and in good standing as per the criteria and standards 
applied by the Bank from time to time. The Cardholder’s 
acceptance of the Terms and Conditions outlined hereinafter 
shall be deemed satisfied upon redemption of his/her 
Reward Points.

لاســتفادة مــن نقــاط المكافــآت، يجــب أن تكــون البطاقــة   8.3
للمعاييــر  وفًقــا  جيــد  وضــع  وفــي  صالحــة  المصرفيــة 
والمواصفــات التــي يطبقهــا المصــرف من وقت آلخــر. يعتبر 
الموضحــة  واألحــكام  للشــروط  البطاقــة  حامــل  قبــول 
فيمــا يلــي متحصــل عنــد اســترداد نقــاط المكافــأة الخاصــة 

به.
8.4.  Participation in the Program is automatic and free on 

receiving the Bank Card.
المشاركة في البرنامج تلقائية ومجانية عند استام البطاقة   8.4

المصرفية.
8.5.  Reward Points will be awarded from the date the Card is 

activated whenever the Bank Card is used for all domestic 
and international retail spends/ purchase transactions only.

عنــد  البطاقــة  تنشــيط  تاريــخ  مــن  المكافــآت  نقــاط  ُتمنــح   8.5
اإلنفــاق/  عمليــات  لجميــع  المصرفيــة  البطاقــة  اســتخدام 

فقــط. بالتجزئــة  والدوليــة  المحليــة  الشــراء  معامــات 
8.6.    The rate of earning Reward Points is updated on the 

website and/or communicated from time to time. 
The Bank reserves the right, to change the ratio 
between

الموقــع  علــى  محــدث  المكافــآت  نقــاط  كســب  معــدل   8.6
اإللكترونــي و/ أو وفــق مــا يتــم اإلبــاغ بــه مــن وقــت آلخــر. 
يحتفــظ المصــرف بالحــق، في أي وقت وبدون أي إشــعار مســبق 

لحامــل البطاقــة، فــي تغييــر النســبة بيــن
   (a) Reward Point to be awarded, and نقاط المكافآت التي يتعين منحها و  (a)

   (b) The specified amount charged to the Cardholder’s Bank Card 
as per the terms mentioned in the Amendment to the Terms 
& Conditions and Service and Price Guide section (Clause 12).

ــل  ــة لحام ــة المصرفي ــن البطاق ــوم م ــدد المخص ــغ المح المبل  (b)
البنــود  تعديــل  فــي  المذكــورة  للشــروط  وفًقــا  البطاقــة 

.(12 (البنــد  واألســعار  الخدمــة  دليــل  وقســم  والشــروط 
8.7.   All transactions charged to a Cardholder’s Bank Cards are 

eligible for Reward Points except for the following: Annual 
fee, Monthly fee, Cash Advances, Late Payment Charges, 
other fees and charges, Traveler’s cheques, Balance transfer, 
Foreign currency purchases, Credit Shield/any other Takaful 
insurance programs or products that the Bank may choose 
to offer, Transactions that the Bank decides are disputed, 
erroneous, unauthorized, illegal and/or fraudulent and 
Instalment Plan facilities offered by the Bank. The Bank may 
add to, or remove from, the above list of eligible charges 
and transactions. The Bank may also apply caps and/or 
reduced Reward Points to certain categories of spending at 
the sole discretion of the Bank as per the terms mentioned 
in the Amendment to the Terms & Conditions and Service 
and Price Guide section (Clause 12).

جميــع المعامــات المحملــة علــى البطاقــات المصرفيــة لحامل   8.7
البطاقــة تســتحق نقــاط المكافــآت باســتثناء مــا يلــي: الرســوم 
الســنوية، الرســوم الشــهرية، الســلف النقديــة، رســوم الســداد 
ــياحية،  ــيكات الس ــرى، الش ــات األخ ــوم والمصروف ــر، الرس المتأخ
تحويل الرصيد، مشــتريات العمات األجنبية، الحماية االئتمانية/ 
أي برامــج أو منتجــات تأميــن تكافلــي أخــرى قــد يختــار المصــرف 
تقديمهــا، المعامــات التــي يقــرر المصــرف أنهــا متنــازع عليهــا 
ــة و/ أو  ــر قانوني ــا و/ أو غي ــرح به ــر مص ــة و/ أو غي و/ أو خاطئ
احتياليــة وتســهيات خطــة التقســيط التــي يقدمهــا المصــرف. 
يجــوز للبنــك، وفًقا لتقديره الخاص ودون إشــعار مســبق لحامل 
البطاقــة، أن يضيــف أو يزيــل من القائمة أعاه الخاصة بالرســوم 
والمعامــات المؤهلــة. يكــون قــرار المصــرف بشــأن مــا يشــكل 
رســوًما مؤهلــة نهائًيا وحاســًما. يجوز للبنــك أيًضا تطبيق حدود 
و/ أو نقــاط مكافــآت مخفضــة علــى فئــات معينــة مــن اإلنفــاق 

وفًقــا لتقديــر المصــرف المطلق.



8.8.   Reward Points will stop accruing if the Cardholder fails to 
pay the Minimum Amount Due on the Card Account on 2 
consecutive Payment Due Dates. The Cardholder should not 
be delinquent in his/her Card Account to be eligible to receive 
Reward Points. No transfer/credit of the Reward Points will 
be done with retrospective effect if the Card Account has 
been returned to normal after being delinquent.

ــة  ــل البطاق ــل حام ــآت إذا فش ــاط المكاف ــع نق ــف تجمي يتوق  8.8
فــي دفــع الحــد األدنــى مــن المبلــغ المســتحق علــى حســاب 
البطاقــة فــي تاريخيــن متتالييــن الســتحقاق الســداد. يجــب أال 
يتأخــر حامــل البطاقــة في دفع حســاب بطاقته ليكــون مؤهًا 
ــان  ــل/ ائتم ــراء أي تحوي ــم إج ــن يت ــآت. ل ــاط المكاف ــي نق لتلق
لنقــاط المكافــآت بأثــر رجعــي إذا تمــت إعــادة حســاب البطاقــة 

ــداد. ــي الس ــر ف ــد التأخ ــي بع ــع الطبيع ــى الوض إل
8.9.    In the event the Card is voluntarily closed by the Cardholder, 

Reward Points accumulated on his/ her Card have to be 
redeemed within 30 days of Card closure; otherwise these will 
automatically lapse. In the event the Card is cancelled by the 
Bank for any other reason, all the Reward Points accumulated 
will stand forfeited. If the Card is blocked or suspended by 
the Bank for any reason whatsoever, then the Reward Points 
accumulated shall stand forfeited but may be reinstated at the 
discretion of the Bank if use of the Card is reinstated.

فــي حالــة إغــاق البطاقــة طواعيــة مــن قبــل حامــل البطاقــة،   8.9
يجــب اســتبدال نقــاط المكافــآت المتراكمــة علــى بطاقتــه فــي 
غضــون 30 يوًمــا مــن إغــاق البطاقة، وإال فســوف تنقضي هذه 
تلقائًيــا. فــي حالــة إلغــاء البطاقــة مــن قبــل المصرف ألي ســبب 
آخــر، ســيتم مصــادرة جميع نقــاط المكافــآت المتراكمة. إذا تم 
حظــر البطاقــة أو تعليقهــا مــن قبــل المصــرف ألي ســبب مــن 
األســباب، فســيتم مصــادرة نقــاط المكافــآت المتراكمــة ولكــن 
يمكن إعادتها وفًقا لتقدير المصرف في حالة إعادة استخدام 

ــة. البطاق
8.10. The Bank’s decision on computation of Reward Points will be 

final, conclusive and binding on the Cardholder.
ســيكون قــرار المصــرف بشــأن احتســاب نقــاط المكافــآت نهائًيــا   8.10

ــا لحامــل البطاقــة. وحاســًما وملزًم
8.11.  Redemption - The Cardholder can only redeem those Reward 

Points registered and credited to the Bank Card Account of 
the Cardholder at the time of making the redemption. The 
books and records of the Bank shall be conclusive evidence 
in respect of the number of Reward Points registered and 
credited to the Cardholder’s Bank Card Account.

االسترداد -يمكن لحامل البطاقة فقط استرداد نقاط المكافأة   8.11
المســجلة والمودعــة فــي حســاب البطاقــة المصرفيــة لحامــل 
ــجات  ــر وس ــر دفات ــترداد. تعتب ــراء االس ــت إج ــي وق ــة ف البطاق
ــآت  ــاط المكاف ــدد نق ــق بع ــا يتعل ــا فيم ــًا قاطًع ــرف دلي المص
المســجلة والمودعــة فــي حســاب البطاقــة المصرفيــة لحامــل 

البطاقــة.
8.12. In addition to any other conditions outlined in these Terms 

and Conditions, Reward Points accumulated under the 
Cardholder’s Bank Cards Account(s) will be cancelled if the 
Cardholder’s Bank Card

ــروط  ــذه الش ــي ه ــة ف ــرى موضح ــروط أخ ــى أي ش ــة إل باإلضاف  8.12
واألحكام، ســيتم إلغاء نقاط المكافآت المتراكمة في حســاب 
ــت  ــة إذا كان ــل البطاق ــة لحام ــات المصرفي ــابات) البطاق (حس

البطاقــة المصرفيــة لحامــل البطاقــة
    (a) is closed; مغلقة.  (a)

    (b) is not in good standing in the opinion of the Bank; ليست في وضع جيد في رأي المصرف.  (b)

    (c)  has expired; انتهت صاحيتها.  (c)

     (d)  has breached the Bank’s and/or VISA or MasterCard    
 Agreement;

انتهكت اتفاقية المصرف و/ أو فيزا أو  (d) 
ماستر كارد.

8.13. Reward Points redemption will not be allowed if the Minimum 
Amount Due on the Card Account has not been cleared on 
the Payment Due Date for one statement cycle. The account 
will be reactivated only after the dues are cleared.

لــن ُيســمح باســترداد نقــاط المكافــآت إذا لــم يتــم ســداد   8.13
الحــد األدنــى للمبلغ المســتحق على حســاب البطاقــة في تاريخ 
اســتحقاق الدفــع لــدورة كشــف واحــدة. ســيتم إعــادة تنشــيط 
الحســاب فقــط بعــد ســداد / تصفيــة كامــل المســتحقات.

8.14. Reward points will expire automatically in 2 years from the 
date of point accrual.

ســتنتهي صاحيــة نقــاط المكافــأة تلقائًيــا فــي غضــون عاميــن   8.14
مــن تاريــخ اســتحقاق النقــاط.

8.15. Any unprocessed redemption order for Reward Points 
that have been cancelled, shall not be processed 
by the Bank despite the fact that such redemption 
order was received before the Cardholder’s relevant 
Reward Points cancellation.

مــع عــدم اإلخــال بما ســبق، يحتفظ المصــرف بحقه فــي أن يمارس   8.15
فــي أي وقــت دون إشــعار مســبق لحامل البطاقــة، وضع قيود زمنية 
علــى صاحيــة نقاط المكافــآت التي يربحها حامــل البطاقة ويضاف 
إلى حســاب البطاقة المصرفية لحامل البطاقة. لن يقوم المصرف 
ــي  ــآت الت ــاط المكاف ــج لنق ــر معال ــترداد غي ــب اس ــة أي طل بمعالج
تــم إلغاؤهــا علــى الرغــم مــن حقيقــة أن أمــر االســترداد هــذا قــد تم 

اســتامه قبــل إلغــاء نقــاط المكافــآت ذات الصلة لحامــل البطاقة.
8.16.     Any order placed for the redemption of Reward Points for any 

of the Rewards is subject to the Bank’s approval, the 
availability of the Reward at the time of placing the 
redemption order by the Cardholder, as well as any 
restrictions applied by the suppliers of the Reward. 
Redemption orders may be placed through any channel 
communicated from time to time.

يخضــع أي طلــب يتــم تقديمــه الســترداد نقــاط المكافــآت ألي من   8.16
المكافــآت لموافقــة المصــرف، وتوافــر المكافأة فــي وقت تقديم 
طلــب االســترداد مــن قبــل حامــل البطاقــة، باإلضافــة إلــى أي قيــود 
يطبقها موردو المكافآت. يجوز للبنك، دون إشــعار مســبق لحامل 
البطاقــة، ســحب أو اســتبدال أي مــن المكافآت بمكافأة أخــرى ذات 
قيمة أو طبيعة مماثلة. يمكن تقديم طلبات االسترداد من خال 

أي قنــاة يتم توصيلها مــن وقت آلخر.



8.17. The Bank shall not be liable for any loss of profit, savings, 
contract, revenue, or goodwill or any consequential indirect, 
incidental, special or punitive loss, damage or expenses 
or loss of data sustained by the Cardholder as a result of 
redeeming Reward Points and/or possessing and/or using 
the redeemed Reward(s) nor shall the Bank be responsible 
or held liable for any amount payable by the Cardholder 
to any third party arising out of the purchase, supply, 
quality, installation, use or other wise of Rewards, or of any 
negligence, breach of statutory or other duty on the part of 
the Bank and/or the supplier.

لــن يكــون المصــرف مســؤواًل عــن أي خســارة فــي الربــح أو   8.17
المدخــرات أو العقــود أو اإليــرادات أو الســمعة التجاريــة أو أي 
ــة أو  ــرة أو عرضي ــر مباش ــة غي ــات الحق ــرار أو نفق ــارة أو أض خس
خاصــة أو عقابيــة أو فقــدان البيانــات التــي يتكبدهــا حامــل 
البطاقــة نتيجــة الســترداد نقــاط المكافــآت و/ أو حيــازة و/ 
ــتردادها وال  ــم اس ــي ت ــآت) الت ــأة (المكاف ــتخدام المكاف أو اس
يتحمــل المصــرف أي مســؤولية عــن أي مبلــغ مســتحق الدفــع 
مــن قبــل حامــل البطاقــة ألي طــرف ثالــث ناشــئ عــن الشــراء أو 
التوريــد أو الجــودة أو التثبيــت أو االســتخدام أو أي شــيء آخر من 
المكافآت أو أي إهمال أو خرق لواجب قانوني أو واجب آخر من 

جانــب المصــرف و/ أو المــورد.
8.18. Redemption orders once submitted to the Bank loyalty 

website cannot be cancelled, revoked or changed.
ال يمكن إلغاء أو نقض أو تغيير أوامر االســترداد بمجرد إرســالها   8.18

إلــى موقــع الــوالء الخــاص بالمصــرف.
8.19. The Bank reserves the right to disqualify any Cardholder 

from further participation in the Reward Points Program, 
if in the Bank’s sole judgment, that Cardholder has in any 
way violated these Terms and Conditions and/or the Terms 
and Conditions of his /her Bank Credit Card Agreement. 
Suspension and disqualification may result, at the Bank’s 
sole discretion, in the cancellation and nullification of all 
Rewards Points earned by the Cardholder.

يحتفــظ المصــرف بالحــق فــي اســتبعاد أي حامــل بطاقــة   8.19
مــن المشــاركة اإلضافيــة في برنامج نقــاط المكافآت، إذا كان 
فــي تقديــر المصــرف المطلــق، قــد انتهــك حامــل البطاقة بأي 
شــكل مــن األشــكال هــذه الشــروط واألحــكام و/ أو شــروط 
وأحــكام اتفاقيــة بطاقتــه اإلئتمانيــة مــن المصــرف. قــد يــؤدي 
ــى  ــق، إل ــرف المطل ــر المص ــا لتقدي ــتبعاد، وفًق ــق واالس التعلي
ــا  ــل عليه ــي حص ــآت الت ــاط المكاف ــع نق ــال جمي ــاء وإبط إلغ

ــة. ــل البطاق حام
8.20. The Bank has the right, at any time and without any prior 

notice or liability to the cardholder in any way, to terminate 
the Reward Points Program and/or cancel it and/or change 
its features, and/or change, add to or delete any of the terms 
and conditions set out here, and/or withdraw or change 
participants in the Rewards Points Program, and/or modify 
or limit the value of Rewards Points and/or the method 
of redemption notwithstanding that any such actions may 
reduce the value of Rewards Points already accumulated. 
The Reward Points Program does not in any way modify the 
terms and conditions of the bank card between the bank 
and the cardholder, and any term referred to but not defined 
herein may be construed in accordance with the said terms 
and conditions.

مســبق  إشــعار  أي  ودون  وقــت  أي  فــي  للمصــرف،  يحــق   8.20
أو مســؤولية تجــاه حامــل البطاقــة بــأي طريقــة كانــت، 
ــر  ــاءه و/ أو تغيي ــآت و/ أو إلغ ــاط المكاف ــج نق ــاء برنام إنه
مزايــاه أو ميزاتــه، و/ أو التغييــر، أو اإلضافــة إلــى أو حــذف 
ــحب  ــا، و/ أو س ــة هن ــكام الموضح ــروط واألح ــن الش أي م
ــآت، و/ أو  ــاط المكاف ــج نق ــي برنام ــاركين ف ــر المش أو تغيي
طريقــة  أو  و/  المكافــآت  نقــاط  قيمــة  تقييــد  أو  تعديــل 
األعمــال  هــذه  مــن  أًيــا  أن  مــن  الرغــم  علــى  اســتردادها 
قــد تقلــل مــن قيمــة نقــاط المكافــآت المتراكمــة بالفعــل. 
ال يقــوم البرنامــج بــأي شــكل مــن األشــكال بتعديــل شــروط 
وحامــل  المصــرف  بيــن  المصرفيــة  البطاقــة  وأحــكام 
يتــم  لــم  ولكــن  إليــه  مشــار  مصطلــح  وأي  البطاقــة، 
واألحــكام  للشــروط  وفًقــا  تفســيره  يمكــن  هنــا  تعريفــه 

المذكــورة.
8.21. The Bank acts in good faith in response to any oral or 

electronic instruction or inquiry by the Cardholder in respect 
of any matter in relation to this Program and fulfillment of 
any reward. The Cardholder will not be entitled to claim or 
allege any loss, damage, liability, expense etc. attributable 
directly or indirectly to any such good faith action of the 
Bank and the Cardholder shall indemnify and hold the Bank 
harmless in respect thereof.

أو  تعليمــات  أي  علــى  رًدا  نيــة  بحســن  المصــرف  يتصــرف   8.21
ــة  ــل البطاق ــل حام ــن قب ــة م ــفهية أو إلكتروني ــارات ش استفس
ــأي  ــاء ب ــج والوف ــذا البرنام ــق به ــألة تتعل ــأي مس ــق ب ــا يتعل فيم
مكافــأة. لــن يكــون لحامــل البطاقــة الحــق فــي المطالبــة أو 
االدعــاء بــأي خســارة أو ضــرر أو مســؤولية أو مصاريــف أو مــا إلــى 
ذلــك تنســب بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر إلــى أي إجــراء حســن 
النيــة مــن قبــل المصــرف ويجــب علــى حامــل البطاقــة تعويــض 

ــك. ــق بذل ــا يتعل ــرف فيم المص
8.22. Cardholder can earn Reward Points on retail spends 

up to the credit l imit of his/her Card in one 
calendar month. For Cards with limit greater than 
AED 100,000, the maximum Reward Points that can 
be earned in one calendar month will be up to the 
spends of AED 100,000.

يمكــن لحامــل البطاقــة ربــح نقــاط المكافــآت علــى نفقــات   8.22
ــي  ــهر تقويم ــي ش ــه ف ــي لبطاقت ــد االئتمان ــى الح ــة حت التجزئ
واحــد. بالنســبة للبطاقــات التي يزيد حدها عــن 100.000 درهم 
ــن  ــي يمك ــآت الت ــاط المكاف ــى لنق ــد األقص ــإن الح ــي، ف إمارات
ربحهــا فــي شــهر تقويمي واحد ســيكون بحد أقصــى 100.000 

درهــم إماراتــي.
8.23. Reward Points may not be earned on any expenditure 

not classified by the Bank as a Qualifying Expenditure. 
The following transactions are classified as non-Qualifying 
Expenditure and will not be eligible for the Reward Points 
unless otherwise specified by the Bank: 

ال يجــوز ربــح نقــاط المكافــآت علــى أي نفقــات لــم يصنفهــا   8.23
تصنيــف  يتــم  مؤهلــة.  نفقــات  أنهــا  علــى  المصــرف 
ولــن  مؤهلــة  غيــر  نفقــات  أنهــا  علــى  التاليــة  المعامــات 
يحــدد  لــم  مــا  المكافــآت  نقــاط  علــى  العميــل  يحصــل 

ذلــك: خــاف  المصــرف 
  a.  Cash withdrawals at ATMs, exchange houses or similar 

institutions; 
السحب النقدي من أجهزة الصراف اآللي أو الصرافة  .a

              أو المؤسسات المماثلة 
   b.   The issuance of traveler’s cheques or similar instruments  إصدار شيكات سياحية أو أدوات مماثلة  .b

   c.    Any cash or Easy Cash transaction  (Easy Cash) أي معاملة نقدية أو معاملة إيزي كاش  .c

   d.    Any balance transferred to the Card Account  أي رصيد يتم تحويله إلى حساب البطاقة  .d



 e. Any Transactions at merchants classified as “Security 
Brokers/Dealers”, “Government transaction, Money 
transfer, Wallet top-up 

أي معامات لدى التجار المصنفين على أنهم ”وســطاء / تجار   .e
أمــن“ ، و ”معاملــة حكوميــة ، وتحويــل أمــوال ، وتعبئــة رصيــد 

المحفظــة 
   f.    Any transaction above the card limit  أي معاملة تتجاوز حد البطاقة  .f

  g.    Fees or Charges الرسوم أو المصاريف  .g

8.24 The Bank may at its own discretion amend the list of 
transactions classified as Non-Qualifying Expenditure and 
not eligible for Reward Points listed in the condition above 
after giving 60 day advance notice. 

قائمــة  تعديــل   ، الخــاص  لتقديــره  وفًقــا  للمصــرف،  يجــوز   8.24
المعامات المصنفة على أنها نفقات غير مؤهلة أوغير مؤهلة 
لنقــاط المكافــآت المدرجــة في الحالة أعاه بعد تقديم إشــعار 

ــا. مســبق لمــدة 60 يوًم

9.      Indemnity and Liability التعويض والمسئولية  .9

9.1.  You shall indemnify us against any actual consequences, 
claims, proceedings or losses that may arise or be incurred 
or sustained by us by reason of carrying out the telephonic 
instructions from, or purported to be from, you.

يجــب عليــك تعويضنــا عــن أي عواقــب أو مطالبــات أو دعــاوى أو   9.1
خســائر فعليــة قــد تنشــأ أو نتكبدهــا بســبب تنفيــذ التعليمــات 

الهاتفيــة منــك أو المزعــوم أنهــا منــك.

9.2.   You shall indemnify and keep us fully indemnified against 
all actual claims, demands, action, proceedings, losses, 
damages, costs and expenses of any nature (including legal 
costs on an indemnity basis) incurred, suffered or sustained 
by us, directly or indirectly, by reason of or in connection 
with this Agreement, including but not limited to:

مــن  بالكامــل  مســتفيدين  وإبقائنــا  تعويضنــا  عليــك  يجــب   9.2
ــائر  ــراءات والخس ــب واإلج ــة والمطال ــات الفعلي ــع المطالب جمي
واألضــرار والتكاليــف والنفقــات مــن أي نــوع (بمــا فــي ذلــك 
ــا،  ــي تكبدناه ــض) الت ــاس التعوي ــى أس ــة عل ــف القانوني التكالي
ــذه  ــق به ــا يتعل ــبب أو فيم ــر، بس ــر مباش ــر أو غي ــكل مباش بش

ــة، بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر: االتفاقي
(a)    breach of any provision of this Agreement on your part; and/or خرق أي حكم من أحكام هذه االتفاقية من جانبكم.  (a)

(b)   the enforcement or protection of our rights and remedies 
against you under this Agreement, or in obtaining or seeking 
to obtain payment of all or any part of the monies hereby 
agreed to be paid by you; and/or

ــب  ــم بموج ــاف ضدك ــبل االنتص ــا وس ــة حقوقن ــاذ أو حماي إنف  (b)
ــى  ــول عل ــعي للحص ــول أو الس ــي الحص ــة، أو ف ــذه االتفاقي ه
مدفوعــات لــكل أو أي جــزء مــن األمــوال التــي توافــق بموجبــه 

بواســطتكم. دفعهــا  علــى 
(c)    any change in any law, regulation or official directive which 

may have an effect on this Agreement,
أي تغييــر فــي أي قانــون أو الئحــة أو توجيــه رســمي قد يكون له   (c)

تأثيــر علــى هــذه االتفاقية.
(d)     and such indemnity shall be paid by you upon demand and/

or may be debited to your Card Account without notice.
ويجــب دفــع هــذا التعويــض بواســطتك عنــد الطلــب و/ أو   (d)

إشــعار. دون  بطاقتــك  حســاب  مــن  خصمــه 
9.3.   You undertake to pay to us the amount of any actual loss 

or damages which our directors, officers, employees (the 
“Indemnified Persons”) may suffer or incur by reason of 
your failure to comply with this Agreement or by reason of 
breach thereof by you or arising out of or in connection with 
the Card Account. However, this clause will not apply in the 
event of gross negligence, fraud, wilful misconduct on the 
part of the Indemnified Persons.

أضــرار  أو  خســارة  أي  مبلــغ  لنــا  تدفــع  بــأن  تتعهــد   9.3
موظفونــا  أو  مدرائنــا  يتكبدهــا  أو  نتكبدهــا  قــد  فعليــة 
عــدم  بســبب  المعوضــون“)  (”األشــخاص  مســئولونا  أو 
امتثالــك لهــذه االتفاقيــة أو بســبب خرقــك لهــا أو الناشــئة 
عــن أو فيمــا يتعلــق بحســاب البطاقــة. ومع ذلــك، ال ينطبق 
هــذا البنــد فــي حالــة اإلهمــال الجســيم واالحتيــال وســوء 

ضيــن. المعوَّ األشــخاص  جانــب  مــن  المتعمــد  الســلوك 

9.4.   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.

لــن نكــون مســؤولين عــن أي خســارة أو ضــرر مــن أي نــوع   9.4
تتكبــده أو تتعــرض لــه بســبب رفضنــا نحــن أو تاجــر أو أي بنــك 
أو مؤسســة ماليــة أو أي ماكينــة صــراف آلــي أو أي طــرف آخــر 
الســماح بمعامــات البطاقــة أو قبــول البطاقة أو رقــم البطاقة 
أو رقــم التعريــف الشــخصي أو تمديــد أو توفيــر ســحب نقــدي 

حتــى الحــد األقصــى أو علــى اإلطــاق.
9.5.   We shall not be responsible for the refusal by any Merchant 

or member institution of VISA International or MasterCard 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.

مؤسســة  أو  تاجــر  أي  رفــض  عــن  مســؤولين  نكــون  لــن   9.5
قبــول  كارد  ماســتر  أو  إنترناشــيونال  فيــزا  فــي  عضــو 
أو  الســلع  فــي  نقــص  أو  عيــب  أي  عــن  أو  البطاقــة 
عنــد  أو،  تاجــر  أي  قبــل  مــن  لــك  المقدمــة  الخدمــات 
لمعاملــة  لتاجــر  ا أداء  عــدم  أو  خــرق  أي  عــن  االقتضــاء، 

. قــة لبطا ا
9.6.    If there is a 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 affected 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.

أو  تاجــر  أي  مــع  أو  وبيننــا  بينــك  نــزاع  وجــود  حالــة  فــي   9.6
تتأثــر  فلــن  آخــر،  شــخص  أي  أو  ماليــة  مؤسســة  أو  بنــك 
مســؤوليتك تجاهنــا بــأي شــكل مــن األشــكال بهــذا النــزاع 
لديــك  يكــون  قــد  مقاصــة  حــق  أو  مقابلــة  دعــوى  أي  أو 
ــة  ــة مالي ــك أو مؤسس ــر، أو أي بن ــذا التاج ــد ه ــا، أو ض ضدن

أو شــخص آخــر.
9.7.   We shall not be liable for any disputes brought to our notice 

by you after 30 days from the date of the relevant statement 
of account.

لســنا مســؤولين عــن أي نزاعــات ُيرســل إلينــا بهــا إشــعار   9.7
ــاب ذي  ــف الحس ــخ كش ــن تاري ــا م 30 يوًم ــد  ــك بع ــن قبل م

الصلــة.



9.8.   We shall not be liable, in any way, to you for any loss or damage 
of whatever 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 anything 
or cause, whether beyond our control or otherwise.

لــن نكــون مســؤولين، بــأي شــكل مــن األشــكال، تجاهــك عــن   9.8
أي خســارة أو ضرر مهما كانت طبيعته، بســبب أو ناشــئ عن أي 
انقطــاع أو عطــل أو عيــب فــي أي ماكينــة صراف آلــي أو جهاز أو 
محطــة أو نظــام اتصــال أو مرافــق أو نظــام معالجــة البيانــات 
أو رابط اإلرســال أو أي نزاع صناعي أو غيره أو أي شــيء أو ســبب، 

ســواء كان خــارج عــن إرادتنــا أو غيــر ذلك.
9.9.   We shall not be liable to you in the following circumstances: لن نكون مسؤولين تجاهك في الظروف التالية:  9.9

(a)   exercise by us of our right to terminate any Card or Card 
Account pursuant to Clause 7.4;

ممارســة حقنــا فــي إنهــاء أي بطاقــة أو حســاب بطاقــة وفًقــا   (a)
للبنــد 7.4

(b)   any injury to your credit character and reputation due to 
repossession of the Card by us, or any request for its return 
or refusal by any person to honor or accept the Card; and

أي ضرر يلحق بشــخصيتك االئتمانية وســمعتك بســبب اســترداد   (b)
البطاقــة مــن قبلنــا، أو أي طلــب إلعادتهــا أو رفضها من قبل أي 

شــخص لرفــض أو قبــول البطاقــة
(c)      any error or omission in any details disclosed by us pursuant 

to Clause 9.
أي خطــأ أو إغفــال فــي أي تفاصيــل نكشــف عنهــا بموجــب   (c)

.9 البنــد 
(d)   any delay or inability on our part to perform any of our 

obligations under this Agreement because of any electronic, 
mechanical system, data processing or telecommunication 
defect or failure, Act of God, civil disturbance or any event 
outside our control or the control of any of our servants, 
agents or contractors;

مــن  أي  أداء  علــى  جانبنــا  مــن  قــدرة  عــدم  أو  تأخيــر  أي   (d)
التزاماتنــا بموجــب هــذه االتفاقيــة بســبب أي نظــام إلكترونــي 
فــي  عطــل  أو  عيــب  أو  البيانــات  معالجــة  أو  ميكانيكــي  أو 
االتصــاالت أو القضــاء والقــدر أو االضطــراب المدني أو أي حدث 
خــارج عــن ســيطرتنا أو ســيطرة أي مــن موظفينــا أو وكائنــا أو 

ــا. مقاولين
(e)    any damage to or loss or inability to retrieve any data or 

information that may be stored in your Card or any microchip 
or circuit or device in your Card or the corruption of any such 
data or information, howsoever caused;

أي ضــرر أو خســارة أو عــدم القــدرة علــى اســترداد أي بيانــات أو   (e)
ــريحة أو  ــك أو أي ش ــي بطاقت ــة ف ــون مخزن ــد تك ــات ق معلوم
دائــرة أو جهــاز فــي بطاقتــك أو تلــف أي مــن هــذه البيانــات أو 

المعلومــات، مهمــا كان الســبب.
(f)    for any loss, theft, use or misuse of the Card or disclosure 

of your PIN and/or any breach of this Agreement (ii) for 
any fraud and/or forgery perpetrated on us or any merchant 
(iii) for any injury to your credit, character and reputation in 
relation to our repossession or our request for the return of 
the Card or your use of the Card;

اســتخدام  إســاءة  أو  اســتخدام  أو  ســرقة  أو  خســارة  أي  أو   (f)
ــاص  ــخصي الخ ــف الش ــم التعري ــن رق ــف ع ــة أو الكش البطاق
بــك و/ أو أي خــرق لهــذه االتفاقيــة (2) عــن أي احتيــال و/ أو 
تزويــر يتــم ارتكابــه ضدنــا أو ضــد أي تاجــر (3) عــن أي إصابــة 
الئتمانك وشــخصك وســمعتك فيما يتعلق باســتعادة حيازتنا أو 

ــة. ــتخدامك للبطاق ــة أو اس ــادة البطاق ــا إلع طلبن
(g)    for the interception by or disclosure to any person (whether 

unlawful or otherwise) of any data or information relating to you, 
any Card Transaction or your Card Account transmitted through or 
stored in any electronic system or medium, howsoever caused.

غيــر  كان  (ســواء  شــخص  أي  إفشــاء  أو  اعتــراض  بســبب   (g)
قانونــي أو غيــر ذلــك) ألي بيانــات أو معلومــات تتعلــق بــك، أو 
أي معاملــة بطاقــة أو حســاب بطاقتــك يتــم نقلــه أو تخزينــه 
الســبب. كان  مهمــا  إلكترونــي،  وســيط  أو  نظــام  أي  فــي 

10.    Disclosure of Information اإلفصاح عن المعلومات  .10

10.1. For the purpose of assessing your creditworthiness, you authorize: لغرض تقييم أهليتك االئتمانية، فإنك:  10.1

 (a)  us to obtain information relating to you from any credit 
bureau and consent to such credit bureau disclosing 
information about you to us; and

مــن  بــك  المتعلقــة  المعلومــات  علــى  بالحصــول  تفوضنــا   (a)
أي مكتــب ائتمــان والموافقــة علــى قيــام مكتــب االئتمــان 

ــا. ــك لن ــات عن ــن معلوم ــاح ع باإلفص
 (b) the credit bureau to disclose information about you 

obtained from us to its members or subscribers and/or 
compliance committees.

تفــوض مكتــب االئتمــان بالكشــف عن المعلومــات التي حصلت   (b)
عليهــا منــا ألعضائــه أو المشــتركين فيــه و/ أو لجــان االمتثــال.

10.2. We may check or authorize, through any of our duly appointed 
agents or delegate, the checking of your credit standing at any 
time as and when we deem fit without reference to you.

قــد نتحقــق أو نســمح، مــن خــال أي مــن وكائنــا أو مفوضينــا   10.2
المعينيــن حســب األصــول، بفحــص وضعــك االئتمانــي فــي أي 

ــك. ــوع إلي ــًبا دون الرج ــك مناس ــرى ذل ــا ن ــت وعندم وق
10.3. 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 institutions, regulators and service providers who 
provide a service to us as such. Our authority to disclose 
information obtained by us shall survive the termination of 
this Agreement.

أنــت تفوضنــا وتســمح لنــا بشــكل غيــر قابــل للنقــض باإلفصــاح   10.3
عن المعلومات التي قد نراها مناسبة فيما يتعلق بك وبشؤونك 
وتقديمهــا بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر حســاب 
البطاقــة لشــركائنا أو الفــروع أو المتنــازل لهــم أو الــوكاء أو 
األطــراف أو األشــخاص اآلخريــن، بمــا فــي ذلــك البنــوك والشــؤون 
ــن  ــات الذي ــي الخدم ــن ومقدم ــات والمنظمي ــة المؤسس المالي
يقدمــون لنــا خدمــة علــى هــذا النحــو. يجــب أن تظــل ســلطتنا 
فــي الكشــف عــن المعلومــات التــي حصلنــا عليهــا ســارية بعــد 

إنهــاء هــذه االتفاقيــة.
10.4. You agree that where your written permission is required by 

law or otherwise for any such disclosure by us, the signing 
of the Card application form and/or the signing of the Card 
and/or the usage of the Card shall constitute and be deemed 
to be sufficient written permission for such disclosure.

أنــت توافــق علــى أنــه في حالــة طلــب إذن كتابي منــك بموجب   10.4
القانــون أو بطريقــة أخــرى ألي إفشــاء من هذا القبيــل من قبلنا، 
فــإن التوقيــع علــى نمــوذج طلــب البطاقــة و/ أو التوقيــع علــى 
ــك  ــر كذل ــكل وُيعتب ــة سيش ــتخدام البطاق ــة و/ أو اس البطاق

إذن كتابــي كاف لمثــل هــذا اإلفصــاح.



10.5. Our rights under this Clause shall be in addition and without 
prejudice to other rights of disclosures available pursuant to 
the relevant governing laws or any other statutory provision 
and nothing herein is to be construed as limiting any of 
these other rights.

ــاح  ــوق اإلفص ــى حق ــد إل ــذا البن ــب ه ــا بموج ــاف حقوقن ُتض  10.5
األخــرى المتاحــة بموجــب القوانيــن الحاكمــة ذات الصلــة أو 
أي حكــم قانونــي آخــر ودون المســاس بهــا، وال يجوز تفســير 
الحقــوق  هــذه  مــن  أًيــا  يقيــد  أنــه  علــى  هنــا  شــيء  أي 

ــرى. األخ

11.    Programme, Notices and Amendments البرنامج واإلشعارات والتعديالت  .11

11.1. We may provide at our sole discretion, any programme, scheme or 
plan from time to time with respect to the use or the promotion 
of the use of Card (the “Programme”). Such Programme 
where provided, does not form part of our legal relationship 
with you. Those Programmes may be subject to their own terms 
and conditions. If you intend to derive any privilege or benefit 
conferred or offered thereunder, you shall before ordering or 
making any purchase from any merchant involved or participating 
in the Programme, inform that merchant of your intention and 
present the Card to that merchant.

قــد نقــدم، وفًقــا لتقديرنــا الخــاص، أي برنامــج أو مخطــط   11.1
ــج  ــتخدام أو التروي ــق باس ــا يتعل ــر فيم ــت آلخ ــن وق ــة م أو خط
الســتخدام البطاقــة (”البرنامــج“). ال يشــكل هــذا البرنامــج، 
عنــد تقديمــه، جــزًءا مــن عاقتنــا القانونيــة معــك. قــد تخضــع 
هــذه البرامــج للشــروط واألحــكام الخاصــة بهــا. إذا كنــت تنــوي 
الحصــول علــى أي امتيــاز أو فائــدة ممنوحــة أو مقدمة بموجبه، 
فيجــب عليــك قبــل طلــب أو إجــراء أي عمليــة شــراء مــن أي 
تاجــر أو مشــارك فــي البرنامــج، إبــاغ ذلــك التاجر بنيتــك وتقديم 
البطاقــة لذلــك التاجــر. يجــوز لنــا فــي أي وقــت ومــن وقــت آلخر 

دون إشــعار مســبق ودون إبــداء أي ســبب:
(a)     Modify, change or withdraw the terms and conditions of any 

Program and/or any privilege or benefits offered or granted 
under any Program.

تعديــل أو تغييــر أو ســحب شــروط وأحــكام أي برنامــج و/   (a)
أي  بموجــب  ممنوحــة  أو  معروضــة  مزايــا  أو  امتيــاز  أي  أو 

برنامــج.
(b)    Suspend or terminate any Program. إيقاف أو إنهاء أي برنامج.  (b)

(c)  Restrict or exclude any Merchant from participating or 
continuing to participate in any Program.

ــي  ــتمرار ف ــاركة أو االس ــن المش ــر م ــتبعاد أي تاج ــد أو اس تقيي  (c)
المشــاركة فــي أي برنامــج.

11.2. Further to Clause 11.1, any privilege or benefit to be obtained 
from or conferred by any merchant under any Programme 
may be unavailable, or withdrawn by that merchant at any 
time for any reason and whether temporarily or otherwise. 
We shall not be liable for any refusal of any merchant 
to extend or confer any privilege or benefit under any 
Programme for any reason whatsoever.

باإلضافــة إلــى البند 11.1، فــإن أي امتياز أو منفعة يتم الحصول   11.2
عليهــا أو منحهــا مــن قبل أي تاجر بموجــب أي برنامج قد تكون 
غيــر متاحــة أو معلقــة أو مســحوبة مــن قبــل ذلــك التاجــر فــي 
ــا أو غيــر ذلــك. ال  أي وقــت وألي ســبب وســواء كان ذلــك مؤقًت
نتحمــل نحــن مســؤولية أي رفــض مــن جانــب أي تاجــر لتمديــد 
ــن  ــبب م ــج ألي س ــب أي برنام ــدة بموج ــاز أو فائ ــح أي امتي أو من

األسباب.
11.3. You must promptly notify us in writing of any changes in 

your name, employment or business and address including 
phone number, email, etc.

يجــب عليــك إخطارنــا كتابًيــا علــى الفــور بــأي تغييــرات فــي   11.3
ــم  ــك رق ــي ذل ــا ف ــك بم ــك وعنوان ــك أو عمل ــمك أو وظيفت اس

ــك. ــى ذل ــا إل ــي وم ــد اإللكترون ــف والبري الهات
11.4. Should you be away from the UAE for more than 6-month, 

you must settle the Card Account in full seven (7) days prior 
to your departure.

ــن 6  ــر م ــدة ألكث ــة المتح ــارات العربي ــن اإلم ــًدا ع ــت بعي إذا كن  11.4
أشــهر، فيجــب عليــك تســوية حســاب البطاقــة قبــل ســبعة (7) 

أيــام كاملــة مــن مغادرتــك.
11.5. 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.

إذا غــادرت اإلمــارات العربيــة المتحــدة لإلقامــة فــي مــكان آخــر،   11.5
فيجــب إعــادة البطاقــة (بمــا فــي ذلــك أي بطاقــة إضافيــة) إلينا 
مقطوعــة إلــى النصــف وذلــك قبــل أربعــة عشــر (14) يوًمــا مــن 

ــا. ــتخدامها منتهًي ــر اس ــك ويعتب مغادرت
11.6. All demands, notices and other communications sent 

under this Agreement to you and to any Supplementary 
Cardholder(s) shall be deemed to have been sent to both.

تعتبر جميع الطلبات واإلشــعارات والمراســات األخرى المرســلة   11.6
بموجــب هــذه االتفاقيــة إليــك وإلــى أي حامــل (حاملــي) بطاقة 

إضافيــة قــد تم إرســالها إلــى كليهما.

11.7. Any request of or instruction to us shall be in writing and shall 
be signed by you or through the telephone which is believed 
by our officer or employee attending to such instruction 
or request to have been given or made or authorized by 
you. Notwithstanding that such instruction or request may 
not have been given or made or authorized by you and 
notwithstanding any fraud that may exist in relation thereto, 
we shall not be liable for any loss or damage suffered as 
a consequence of its acting on or acceding to any such 
instruction or request. We shall not be under any duty to 
verify the identity of any person communicating purportedly 
as you or on your behalf. The Cardholder shall provide us with 
written notice of any change in that Cardholder’s particulars. 
All instructions provided for above shall be considered valid 
and binding on you and we may act upon the instructions 
received by us through the means stated here above.

يجــب أن يكــون أي طلــب أو تعليمــات لنــا كتابًيــا ويجــب أن يتــم   11.7
توقيعــه بواســطتك بشــرط أنــه يجــوز لنــا، ولكننــا لســنا ملزميــن، 
ــق  ــن طري ــا ع ــاًء عليه ــرف بن ــب والتص ــات أو طل ــول أي تعليم بقب
يعتقــده  الــذي  الهاتــف  عبــر  أو  الفاكــس  أو  التلكــس  إرســال 
المســؤول أو الموظــف الــذي يحضــر هــذه التعليمــات أو الطلــب 
أنــه قــد تــم تقديمــه أو إرســاله أو التصريــح بــه مــن قبلكــم. علــى 
الرغــم مــن أن مثــل هــذه التعليمــات أو الطلــب قــد ال يكــون قــد 
تم تقديمه أو اإلذن به من قبلك، وبغض النظر عن أي احتيال قد 
يكــون موجــوًدا فيمــا يتعلــق بهــا، فإننــا لســنا مســؤولين عــن أي 
خســارة أو ضــرر تكبدتــه نتيجــة القيــام بــه أو نتيجــة االمتثــال إلــى 
مثل هذه التعليمات أو الطلب. لن نتحمل أي واجب للتحقق من 
هويــة أي شــخص يتواصــل معنــا ويزعــم أنــه أنــت أو أنــه يمثلــك. 
ــا بإخطــار كتابــي بــأي تغييــر  يجــب علــى حامــل البطاقــة تزويدن
ــر جميــع التعليمــات  يطــرأ علــى تفاصيــل حامــل البطاقــة. تعتب
المذكورة أعاه صالحة وملزمة لك وقد نتصرف وفًقا للتعليمات 

التــي نتلقاهــا من خال الوســائل المذكــورة أعاه.



11.8. All communications, cards, notices, statements of account, 
demands or other documents under this Agreement 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 post.

يمكــن تســليم جميــع االتصــاالت أو البطاقــات أو اإلخطــارات أو   11.8
بيانــات الحســاب أو الطلبــات أو المســتندات األخــرى بموجــب 
هــذه االتفاقيــة إليــك شــخصًيا أو إرســالها بالبريــد أو البريــد 
اإللكترونــي إلــى آخــر عنــوان معروف لك وذلك على مســؤوليتك 
وحــدك. ُيعتبــر كل اتصــال مــن هــذا القبيــل أو أي مــادة أخــرى 
قــد تــم اســتامها وإرســالها إليــك فــي يــوم التســليم إذا تــم 
تســليمه إليــك شــخصًيا أو عبــر البريــد اإللكترونــي وبعــد يومــي 

عمــل بعــد اإلرســال، إذا تم إرســاله بالبريد.
11.9. We may at any time at its absolute discretion and upon 

written notice to you or by written intimation, change 
any one or more of the terms and conditions in this 
Agreement (the “Amendments”). Such change shall take 
effect from the date stated in the notice. If you do not 
accept such change, you shall forthwith discontinue use 
of the Card and instruct us to terminate the Card. Where 
you continue to use the Card after such notification, you 
shall be deemed to have agreed with and accepted such 
change as per the terms mentioned in the Amendment 
to the Terms & Conditions and Service and Price Guide 
section (Clause 12).

يجــوز لنــا فــي أي وقــت وفًقــا لتقديرنــا المطلــق وبنــاًء علــى إشــعار   11.9
كتابــي لــك أو بإشــعار خطــي، تغييــر أي واحــد أو أكثــر مــن البنــود 
والشــروط الــواردة فــي هــذه االتفاقيــة (”التعديــات“). يســري هــذا 
التغييــر مــن التاريــخ المذكــور فــي اإلشــعار. إذا لــم تقبــل مثــل هــذا 
التغييــر، فيجــب عليــك علــى الفــور التوقف عــن اســتخدام البطاقة 
وإرشادنا إلنهاء البطاقة. عندما تستمر في استخدام البطاقة بعد 
هذا اإلخطار، ُيعتبر ذلك موافقة منك على هذا التغيير. يجب عليك 
التوقــف فــورًا عــن اســتخدام البطاقــة وإصــدار تعليمــات لنــا بإنهــاء 
البطاقــة. عندمــا تســتمر في اســتخدام البطاقة بعد هــذا اإلخطار 
ُيعتبــر أنــك قــد وافقــت علــى هــذا التغييــر وقبلتــه وفًقــا للشــروط 
المذكــورة فــي تعديــل الشــروط واألحــكام وقســم دليــل الخدمــة 

واألســعار (البند 12)
11.10. For the purpose of Clauses  11.9, the term “written notice”   

shall be considered to be any of the following:
ألغــراض البنديــن 10.9، يقصــد بمصطلح ”إشــعار خطي“ أًيا مما   11.10

يلي:
(a)  publishing such Changes or Amendments in your Billing 

Statements; or
نشــر هذه التغييرات أو التعديات في كشــوف الفواتير الخاصة   (a)

بك
(b)    displaying such Changes or Amendments at our branches or 

automated teller machines; or
أو عــرض هــذه التغييــرات أو التعديــات فــي فروعنــا أو أجهــزة   (b)

الصــرف اآللــي.
(c)    posting such Changes or Amendments on our website; or نشر هذه التغييرات أو التعديات على موقعنا على اإلنترنت  (c)

(d)    intimating such Changes or Amendments through electronic 
mail or letter; or

التنبيــه بهــذه التغييــرات أو التعديــات من خال البريد   (d)
اإللكترونــي أو الخطاب.

(e)     publishing such Changes or Amendments in any newspapers; .نشر هذه التغييرات أو التعديات في أي جريدة  (e)

(f)     intimating such Changes or Amendments by other means of 
communication as we may determine.

التنبيــه بهــذه التغييــرات أو التعديــات مــن خال وســائل االتصال   (f)
األخــرى التــي قــد نحددهــا.

12.    AMENDMENT TO TERMS AND CONDITIONS AND/OR 
SERVICE & PRICE GUIDE

تعديل الشروط واألحكام و / أو دليل   .12
            الخدمة واألسعار 

12.1  The Parties agree that these Terms and Conditions may be 
modified through a notice or announcement displayed in all 
its branches by Ajman Bank at any time, at its sole discretion, 
and such modified / amended Terms and Conditions shall be 
binding upon the Card Holder and its legal heirs, successors 
in interest and assigns with respect to the Card To the 
extent permitted by applicable laws, Ajman Bank may 
amend the Terms and Conditions or the Service and Price 
Guide mentioned on the webpage (www.ajmanbank.ae). 
If there are any changes to these Terms and Conditions or 
Service and Price Guide or to any Specific Features, Ajman 
Bank will give the Card Holder 60 calendar days’ notice of 
such changes through the Website and/or via e-mail and/
or through any other means of communication as deemed 
appropriate by Ajman Bank. If the Card Holder requires 
further clarification or is not accepting the new / modified 
changes, the Card holder can reach the nearest branch within 
the specified period or call on 800 22; otherwise the Card 
Holder will be liable for the changes once implemented. Any 
change to the Terms and Conditions will be provided in plain 
language as a summary of the key changes along with a 
copy of the revised Terms and Conditions.

الشــروط  هــذه  تعديــل  يجــوز  أنــه  علــى  الطرفــان  يوافــق   12.1
ــع  ــي جمي ــروض ف ــان مع ــعار أو إع ــال إش ــن خ ــكام م واألح
وفًقــا  وقــت،  أي  فــي  عجمــان  مصــرف  قبــل  مــن  فروعــه 
ــة  ــكام المعدل ــروط واألح ــذه الش ــون ه ــاص، وتك ــره الخ لتقدي
ــا ذوو  ــون وخلفاؤه ــا القانوني ــة و ورثته ــل البطاق ــة لحام ملزم
المصلحــة والمتنازلــون عنهــا فيمــا يتعلــق بالبطاقــة، إلــى الحــد 
لمصــرف  يجــوز  بهــا،  المعمــول  القوانيــن  بــه  تســمح  الــذي 
عجمــان تعديــل الشــروط واألحــكام أو دليــل الخدمــة واألســعار 
إذا   .(www.ajmanbank.ae) الويــب   صفحــة  علــى  المذكــور 
أو  واألحــكام  الشــروط  هــذه  علــى  تغييــرات  أي  هنــاك  كان 
دليــل الخدمــة واألســعار أو علــى أي ميــزات محــددة، فســيقوم 
مصــرف عجمــان بإعطــاء حامــل البطاقــة إشــعاًرا قبــل 60 يوًمــا 
تقويمًيــا بهــذه التغييــرات مــن خــال الموقــع اإللكترونــي أو عبــر 
البريــد اإللكترونــي أو مــن خــال أي وســيلة اتصــال أخــرى يراهــا 
مصــرف عجمــان مناســبة. إذا احتــاج حامــل البطاقــة إلــى مزيــد 
مــن التوضيــح أو لــم يقبــل التغييــرات الجديــدة / المعدلــة، 
فيمكــن لحامــل البطاقــة الوصــول إلــى أقــرب فــرع خــال 
الفتــرة المحــددة أو االتصــال علــى الرقــم 22 800؛ وإال فــإن 
بمجــرد  التغييــرات  عــن  مســؤواًل  ســيكون  البطاقــة  حامــل 
تنفيذهــا. ســيتم تقديــم أي تغييــر فــي الشــروط واألحــكام 
بلغــة واضحــة كملخــص للتغييــرات الرئيســية مــع نســخة مــن 

الشــروط واألحــكام المعدلــة.



12.2    Further to Clause 12.1 above, Ajman Bank shall issue a notice 
to the Card Holders informing them of proposed amendments 
to the Terms and Conditions. The Card Holder shall provide 
its consent in writing to Ajman Bank within a period of [7] 
days from the date of the notice. If the Card Holder does not 
respond to such notice within the said period of [7] then 
the same shall constitute the Card Holder’s consent to, or 
acceptance of, the proposed amendments and the Terms 
and Conditions originally agreed between Ajman Bank and 
the Card Holder shall stand amended as per the amended 
Terms and Conditions, as notified to the Card Holder.

عجمــان  مصــرف  يقــوم   ، أعــاه   12.1 البنــد  إلــى  باإلضافــة   12.2
بالتعديــات  إلباغهــم  البطاقــات  لحاملــي  إشــعار  بإصــدار 
المقترحة على الشــروط واألحكام. يجب على حامل البطاقة 
ــرة  ــال فت ــان خ ــرف عجم ــى مص ــا إل ــه كتابًي ــم موافقت تقدي
[7] أيــام مــن تاريــخ اإلشــعار. إذا لــم يســتجب حامــل البطاقــة 
ــإن  ــن [7] ، ف ــورة م ــرة المذك ــال الفت ــعار خ ــذا اإلش ــل ه لمث
نفــس الشــيء سيشــكل موافقــة حامــل البطاقــة أو قبولــه 
للتعديــات المقترحــة والشــروط واألحــكام المتفــق عليها في 
األصــل بيــن مصــرف عجمــان وحامــل البطاقــة ســيتم تعديلها 
وفًقــا للشــروط واألحــكام المعدلــة ، كمــا تــم إخطــار حامــل 

البطاقة.

13.    General بنود عامة  .13

13.1. We shall not be liable for acting in good faith upon your 
instructions.

علــى  بنــاًء  نيــة  بحســن  التصــرف  عــن  مســؤولين  لســنا   13.1
. تــك تعليما

13.2. You authorize us at our discretion to record any instructions 
on the phone and to use such records as evidence in a court 
of law or other legal proceedings.

علــى  تعليمــات  أي  لتســجيل  لتقديرنــا،  وفًقــا  تفوضنــا،  أنــت   13.2
الهاتــف واســتخدام هــذه الســجات كدليــل فــي محكمــة 

ــرى. ــة أخ ــراءات قانوني ــي أي إج ــة أو ف قانوني
13.3. No forbearance or failure or delay by us in exercising any 

right, power or remedy is to be deemed a waiver or partial 
waiver thereof on our part; and no waiver by us of any 
breach of this Agreement on your part is to be considered 
a waiver of any subsequent breach of the same or any 
provision of this Agreement. We shall be considered to have 
waived our rights only if we specifically notify you of such a 
waiver in writing.

فــي  جانبنــا  مــن  تأخيــر  أو  فشــل  أو  إحجــام  أي  يعتبــر  ال   13.3
ممارســة أي حــق أو ســلطة أو تعويــض تنــازاًل كامــا أو تنازاًل 
جزئًيــا عــن ذلــك مــن جانبنــا، وال يعتبــر أي تنــازل مــن جانبنــا 
ــن أي  ــازاًل ع ــك تن ــن جانب ــة م ــذه االتفاقي ــرق له ــن أي خ ع
خــرق الحــق لنفــس الحكــم أو أي حكــم آخــر مــن أحــكام 
هــذه االتفاقيــة. ســنعتبر أننــا قــد تنازلنــا عــن حقوقنــا فقــط 

إذا أبلغنــاك علــى وجــه التحديــد بهــذا التنــازل كتابًيــا.

13.4. In addition to any other right we may have either under 
this Agreement or under law, We may at any time and 
without prior notice or demand combine or consolidate 
any and all accounts maintained by you with us (whether 
matured or not) and regardless of where your accounts 
are located or whether your accounts are held in your sole 
name or jointly with others (including with one or more of 
the Supplementary Cardholder(s) and set off or transfer any 
sum standing to the credit in any or all such accounts in or 
towards the discharge or payment of any and all sums due 
to us from you on any Card Account or under this Agreement 
notwithstanding that:

باإلضافــة إلــى أي حــق آخــر قــد نتمتــع بــه إمــا بموجــب هــذه   13.4
االتفاقيــة أو بموجــب القانــون، يجــوز لنــا فــي أي وقــت وبــدون 
إشــعار مســبق أو طلــب دمــج أو تجميــع أي وجميــع الحســابات 
ال)  أم  مســتحقة  أكانــت  (ســواء  معنــا  بهــا  تحتفــظ  التــي 
وبغــض النظــر عــن المــكان الذي توجد فيه حســاباتك أو ما إذا 
كانت حســاباتك محتفظ بها باســمك الوحيد أو باالشتراك مع 
آخريــن (بمــا فــي ذلــك مــع واحــد أو أكثر مــن حامــل (حاملي) 
البطاقــة اإلضافيــة) وإجــراء مقاصــة أو تحويــل أي مبلــغ قائم 
إلــى االئتمــان فــي أي أو كل هــذه الحســابات فــي أو تجــاه 
إبــراء ذمــة أو دفــع أي وجميــع المبالــغ المســتحقة لنــا منــك 
علــى أي حســاب بطاقــة أو بموجــب هــذه االتفاقيــة علــى 

الرغــم من:
 (a)    the use of the Card or the Card Account has not been  

terminated; and/or
أنه لم يتم إنهاء استخدام البطاقة أو حساب البطاقة.  (a)

  (b)   the Outstanding Balance does not exceed the Limit. ال يتجاوز الرصيد المستحق الحد.  (b)

13.5 Where any set off or consolidation undertaken by us 
involves the conversion of one currency to another, we shall 
make the necessary conversion at our prevailing currency 
exchange and you shall bear all actual exchange risks, losses, 
commission and other bank charges which may be incurred.

عندمــا تنطــوي أي مقاصــة أو توحيــد نقــوم بهــا علــى تحويــل   13.5
عملــة إلــى أخــرى، فإننــا ســنجري التحويــل الــازم بســعر صــرف 
العمــات الســائد لدينــا، وســتتحمل جميــع مخاطــر الصــرف 
الفعليــة، والخســائر، والعمــوالت، والرســوم المصرفيــة األخــرى 

التــي قــد يتــم تكبدهــا.
13.6. We may, for and on our behalf, appoint an agent or delegate 

to collect any sum due from you to us under this Agreement 
without the need to provide you details of their appointment. 
Nevertheless, you shall be required to obtain duly authenticated 
receipts or vouchers from such agent or delegate upon making 
such payments. In case of any dispute, the onus shall squarely 
be upon you to prove that you had made the requisite 
payments to the agent or the delegate by presenting the duly 
authenticated receipts or vouchers.

يجــوز لنــا، لصالحنــا ونيابــًة عنــا، تعييــن وكيــل أو مفــوض   13.6
لتحصيــل أي مبلــغ مســتحق لنــا بموجــب هــذه االتفاقيــة 
دون الحاجــة إلــى تزويــدك بتفاصيــل تعيينــه. ومــع ذلــك، 
ســُيطلب منــك الحصــول علــى إيصــاالت أو قســائم مصدقــة 
حســب األصــول مــن هذا الوكيــل أو المفوض عند إجراء هذه 
المدفوعــات. فــي حالــة وجــود أي نــزاع، يقــع علــى عاتقــك 
عــبء إثبــات أنــك ســددت المدفوعــات المطلوبــة للوكيــل 
القســائم  أو  اإليصــاالت  تقديــم  خــال  مــن  المنــدوب  أو 

الموثقــة حســب األصــول.
13.7. This Agreement is binding on you personally and you may 

not assign your rights and obligations to any other person.
هــذه االتفاقيــة ملزمــة لــك شــخصًيا وال يجــوز لــك التنــازل عــن   13.7

ــر. ــخص آخ ــك ألي ش ــك والتزامات حقوق
13.8. You agree to sign and deliver to us such further documents 

as we may request from time to time.
أنــت توافــق علــى التوقيــع وتســليمنا المســتندات اإلضافيــة التي   13.8

قــد نطلبها مــن وقت آلخر.



13.9. Any delay or omission by us in exercising or enforcing (in whole 
or in part) any right or remedy arising under this Agreement 
shall not be construed as a waiver of such right or remedy. No 
waiver of any of this Agreement or a breach of them shall be 
given unless in writing and shall not operate as a waiver of any 
other requirements or breach of this Agreement.

ال يجوز تفســير أي تأخير أو إغفال من جانبنا في ممارســة أو   13.9
ــا) ألي حــق أو تعويــض ناشــئ بموجــب  ــا أو جزئًي إنفــاذ (كلًي
هــذه االتفاقيــة علــى أنــه تنــازل عــن هــذا الحــق أو التعويــض. 
ال يجــوز التنــازل عــن أي مــن هــذه االتفاقيــة أو خــرق لهــا مــا 
لــم يكــن كتابًيــا وال يعتــد بــه على أنــه تنازل عــن أي متطلبات 

أخــرى أو خــرق لهــذه االتفاقيــة.
13.10. If any of this Agreement is or becomes illegal or unenforceable, 

the remaining terms and conditions shall continue in full 
force and effect.

إذا أصبــح أي مــن بنــود هــذه االتفاقيــة غيــر قانونــي أو غيــر قابــل   13.10
للتنفيــذ أو غيــر قابــل للنفــاذ، تظــل البنــود والشــروط المتبقيــة 

ســارية المفعــول ولهــا التأثيــر الكامــل.
13.11. We may from time to time with notice to you change this 

Agreement. The retention or use by you of the Card shall be 
treated as acceptance of any such changes. If you do not 
accept any changes, you may close the Card Account and 
Clause 7 of this Agreement shall apply.

قــد نقــوم مــن وقــت آلخــر بإخطــارك بتغييــر هــذه االتفاقيــة.   13.11
يتم التعامل مع احتفاظك بالبطاقة أو اســتخدامها على أنه 
قبــول ألي تغييــرات مــن هــذا القبيــل. إذا لم تقبــل أي تغييرات، 
يمكنــك إغــاق حســاب البطاقــة وتنطبــق المــادة 7 مــن هــذه 

االتفاقية.
13.12. 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 this Agreement. We may withdraw such 
facilities and benefits at any time without notice.

بــأي  يتعلــق  فيمــا  تجاهــك  مســؤولية  أي  نتحمــل  لــن   13.12
تســهيات أو مزايــا قــد نوفرهــا لــك، والتــي ال تشــكل جــزًءا من 
هــذه االتفاقيــة. يجــوز لنا ســحب هذه التســهيات والمزايا في 

أي وقــت دون إشــعار.
13.13. Without prejudice to Clause 4.1, this Agreement embody 

the entire understanding between us and there are no 
provisions, terms, conditions or obligations, oral or written, 
expressed or implied, other than those contained herein.

دون اإلخــال بالمــادة 4.1، تجســد هــذه االتفاقيــة التفاهــم   13.13
الكامل بيننا وال توجد أحكام أو شــروط أو التزامات، شــفهية 
أو كتابيــة، صريحــة أو ضمنيــة، بخــاف تلــك الــواردة فــي هذه 

االتفاقية.
13.14. All previous agreements or arrangements, if any, made 

between the Parties, written or verbal, are hereby cancelled 
and superseded by this Agreement.

تلغــي هــذه االتفاقيــة جميــع االتفاقيــات أو الترتيبــات الســابقة،   13.14
ــفهية،  ــة أو ش ــواء كتابي ــن، س ــن الطرفي ــة بي ــدت، المبرم إن وج

ــل محلها. وتح
13.15. This Agreement are governed by the laws of the Emirate of 

Ajman and the applicable Federal laws of the UAE to the 
extent 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 Ajman. Such submission shall not restrict our rights to 
bring proceedings against you in any other jurisdiction in 
connection with your obligations under this Agreement.

ــن  ــان والقواني ــارة عجم ــن إم ــة لقواني ــذه االتفاقي ــع ه تخض  13.15
االتحاديــة المعمــول بهــا فــي دولة اإلمارات العربيــة المتحدة 
إلــى الحــد الــذي ال تتعــارض فيــه هــذه القوانيــن مــع مبــادئ 
الشــريعة.  مبــادئ  تســود  الحالــة  هــذه  وفــي  الشــريعة 
الحصــري  غيــر  القضائــي  لاختصــاص  وأنــت  نحــن  نخضــع 
ــي  ــا ف ــوع حقوقن ــذا الخض ــد ه ــن يقي ــان. ل ــم عجم لمحاك
فيمــا  أخــرى  قضائيــة  واليــة  أي  فــي  ضــدك  دعــوى  رفــع 

ــة. ــذه االتفاقي ــب ه ــك بموج ــق بالتزامات يتعل
13.16. Always keep profiles/records updated with the bank to avoid 

missing any significant communication. You can contact your 
Ajman Bank Branch to update your information.

ــا بالملفــات الشــخصية / الســجات محدثــة مــع  احتفــظ دائًم  13.16
المصــرف لتجنــب فقــدان أي اتصال مهم. يمكنك االتصال بفرع 

مصــرف عجمان لتحديــث معلوماتك.
13.17. This Agreement shall be available in Arabic and English 

versions and in case of any difference between such Arabic 
and English versions, the English version will prevail.

يتعيــن توفيــر هذه االتفاقيــة باللغتين العربيــة واإلنجليزية، وفي   13.17
حالــة وجــود أي اختــاف بين النســختين العربيــة واإلنجليزية، فإن 

النســخة اإلنجليزيــة هــي التــي تســود.

Credit Shield الحماية االئتمانية
Credit Shield protection gives you the option to have the outstanding 
balance on your Credit Card waived in case of some unforeseen 
circumstances of loss of life due to any cause and permanent 
disability. Ajman Bank also is offering the benefit of involuntary 
loss of employment and Critical illness cover along with the basic 
death and disability cover. The cover for the first two months will 
be free for the customers and it will be chargeable going forward.

المســتحق  الرصيــد  عــن  التنــازل  خيــار  االئتمانيــة  الحمايــة  تمنحــك 
غيــر  الظــروف  بعــض  حــدوث  حالــة  فــي  االئتمانيــة  بطاقتــك  علــى 
المتوقعــة لفقــدان الحيــاة بســبب أي ســبب وإعاقــة دائمــة. يقــدم 
مصــرف عجمــان أيًضــا إعانــة فقــدان الوظيفــة غيــر الطوعــي وتغطيــة 
الوفــاة واإلعاقــة األساســية.  إلــى جانــب تغطيــة  الحرجــة  األمــراض 
وســيتم  للعمــاء  مجانيــة  األوليــن  للشــهرين  التغطيــة  ســتكون 

فصاعــًدا. اآلن  مــن  تحصيلهــا 

Convenient Payment Option: خيار السداد المناسب:
Once you enroll for Credit Shield, your subscription will be 
automatically renewed for a monthly fee of 0.95% of your monthly 
outstanding balance. The fee will be conveniently billed through 
your Credit Card. This amount will be reflected in your monthly 
Credit Card Statement.

بمجــرد التســجيل فــي الحمايــة االئتمانيــة، ســيتم تجديــد اشــتراكك 
ــهري  ــدك الش ــن رصي ــا %0.95 م ــهرية قدره ــوم ش ــل رس ــا مقاب تلقائًي
المســتحق. ســيتم دفــع الرســوم بســهولة مــن خــال بطاقــة االئتمــان 
الخاصــة بــك. ســوف يظهــر هــذا المبلــغ فــي كشــف حســاب بطاقتــك 

االئتمانيــة الشــهري.



The Benefits under the product: المزايا بموجب المنتج:
1- Death due to any cause (Death) and Permanent Total 
     Disability (PTD)

 1 - الوفاة ألي سبب ألي سبب )الوفاة( والعجز الكلي
)PTD( الدائم        

In the event of the death or the Permanent Total Disablement 
of a cardholder due to injury or illness arising out of a cause not 
specifically excluded under this policy after the Commencement 
Date and during the policy period, Takaful Provider shall indemnify 
the bank the actual outstanding balance amount including accrued 
profit as at date of event subject to a maximum of AED 100,000/- 
per customer.

البطاقــة  لحامــل  الدائــم  الكلــي  العجــز  أو  الوفــاة  حالــة  فــي 
بســبب اإلصابــة أو المــرض الناشــئ عــن ســبب لــم يتــم اســتبعاده 
علــى وجــه التحديــد بموجــب هــذه السياســة بعــد تاريــخ البــدء 
التكافــل  خدمــة  مقــدم  علــى  يتعيــن  الوثيقــة،  فتــرة  وخــال 
تعويــض المصــرف عــن الرصيــد الفعلــي المســتحق بمــا فــي ذلــك 
األربــاح المســتحقة فــي تاريــخ الحــدث بحــد أقصى 100.000 درهم 

عميــل. لــكل  إماراتــي/- 

2- Critical Illness 2 - المرض الشديد
In the event of a Cardholder being diagnosed with one or more of 
the Critical illnesses covered after the commencement date and 
during the agreement period, Takaful Provider shall indemnify the 
Bank the actual outstanding balance amount including accrued 
profit as at the date of event subject to a maximum of 120% of 
the Credit Limit and subject to an overall cap of AED 100,000/- 
per customer. Critical illness covered under this section are; Heart 
Attack, Stroke, Kidney failure, Coronary Artery Bypass Surgery, 
Cancer, Major Organ Transplant and Multiple sclerosis.

فــي حالــة إصابــة حامــل البطاقــة بواحــد أو أكثــر من األمــراض الخطيرة 
التــي تمــت تغطيتهــا بعــد تاريــخ البــدء وأثناء فتــرة االتفاقيــة، يجب على 
مقــدم خدمــة التكافــل تعويــض المصــرف عــن مبلــغ الرصيــد الفعلــي 
المســتحق بمــا فــي ذلــك األربــاح المتراكمــة فــي تاريــخ الحــدث الخاضــع 
ــي  ــقف إجمال ــع لس ــان ويخض ــد االئتم ــن ح ــى م ــد أقص لـــ %120 كح
قــدره 100.000/-درهــم إماراتــي لــكل عميــل. األمــراض الخطيــرة التــي 
يغطيهــا هــذا القســم هي، النوبة القلبية والســكتة الدماغية والفشــل 
الكلــوي وجراحــة تجــاوز الشــريان التاجــي والســرطان وزرع األعضــاء 

الرئيســية والتصلــب المتعدد.

3- Involuntary Loss of Employment (ILOE) (ILOE) 3 - الفقدان القسري للوظيفة
In the event of involuntary unemployment of a Cardholder after the 
commencement date and during the agreement period, Takaful 
Provider shall indemnify the Bank 10% of the actual outstanding 
balance as on the date of notice of termination served to the 
Cardholder, subject to a maximum of AED 4,000/- per month, 
subject to a maximum of 12 months, i.e. AED 48,000/- in all per 
Cardholder.

تاريــخ  بعــد  البطاقــة  لحامــل  الطوعيــة  غيــر  البطالــة  حالــة  فــي 
ــل  ــة التكاف ــزود خدم ــى م ــن عل ــة، يتعي ــرة االتفاقي ــاء فت ــدء وأثن الب
تعويــض المصــرف بنســبة %10 مــن الرصيــد الفعلــي المســتحق 
اعتبــاًرا مــن تاريــخ إشــعار اإلنهــاء المقــدم إلــى حامــل البطاقــة، 
مــع مراعــاة حــد أقصــى قــدره 4.000/-درهم إماراتــي شــهرًيا، بحد 
أقصــى 12 شــهًرا، أي 48.000/-درهــم إماراتــي فــي المجمــل لــكل 

حامــل بطاقــة.

4- Purchase Protection 4 - حماية المشتريات

In the event of a Covered Purchase being stolen or damaged 
means during the covered period Takaful Provider shall pay the 
amount of the Covered Purchase indicated on the Eligible account; 
or the actual cost to repair or replace the Covered Purchase with 
an item of like kind and quality.

إتــاف الوســائل خــال  أو  فــي حالــة ســرقة المشــتريات المشــمولة 
مبلــغ  دفــع  التكافــل  خدمــة  مــزود  علــى  يجــب  التغطيــة،  الفتــرة 
التكلفــة  أو  المؤهــل،  إليــه فــي الحســاب  المشــار  المغطــى  الشــراء 
نفــس  مــن  بعنصــر  المغطــى  الشــراء  اســتبدال  أو  إلصــاح  الفعليــة 

والجــودة. النــوع 

5- Extended Warranty 5 - حماية المشتريات

To indemnify the cardholders of the assured if the items purchased 
anywhere in the world with the aid of the Insured’s issued credit 
cards:

العناصــر  كانــت  إذا  عليهــا  المؤمــن  البطاقــات  حاملــي  تعويــض 
المشــتراة فــي أي مــكان فــي العالــم بمســاعدة بطاقــات االئتمــان 

الصــادرة عــن المؤمــن عليــه:
Would have been subject to a claim under the original 
manufacturer’s warranty, if the loss had occurred within the 
manufacturer’s original warranty period. Period of this coverage 
would be the double the manufacturer’s warranty but no more 
than 24 months from the original date of purchase.

إذا  األصليــة،  المصنعــة  الشــركة  ضمــان  بموجــب  لمطالبــة  تخضــع 
حدثــت الخســارة ضمــن ضمــان الشــركة المصنعــة، إذا حدثــت الخســارة 
خــال فتــرة الضمــان األصليــة للشــركة المصنعــة. ســتكون فتــرة هــذه 
التغطيــة هــي ضعــف ضمــان الشــركة المصنعــة ولكــن ليــس أكثــر من 

ــي. ــراء األصل ــخ الش ــن تاري ــهًرا م 24 ش

6- Secure Wallet 6 - المحفظة اآلمنة
In the event of the wallet of the Cardholder is being lost or 
stolen anywhere in the world; Takaful Provider will indemnify 
any loss other than those specifically excluded as a result of 
misuse of the Credit Card(s) issued within UAE in the wallet by 
any unauthorized person subject to a maximum of AED 10,000/- 
during the agreement period. However losses incurred within 48 
hours prior to the time the wallet is reported lost or stolen only 
will be covered. 

فــي حالــة ضيــاع أو ســرقة محفظــة حامــل البطاقــة فــي أي مــكان 
فــي العالــم، ســوف يقــوم مــزود خدمــة التكافــل بتعويــض أي خســارة 
بخــاف تلــك المســتبعدة علــى وجــه التحديــد نتيجــة لســوء اســتخدام 
بطاقــة (بطاقــات) االئتمــان الصــادرة داخــل دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحدة في المحفظة من قبل أي شــخص غير مصرح له بحد أقصى 
ــيتم  ــك، س ــع ذل ــة. وم ــرة االتفاقي ــال فت ــي خ ــم إمارات 10.000/ -دره
تغطيــة الخســائر المتكبــدة فــي غضــون 48 ســاعة قبــل وقــت اإلبــاغ 

عــن فقــدان المحفظــة أو ســرقتها فقط.

7- Credit Card Travel Accident 7 - حادث السفر لبطاقة االئتمان

In the event of any emergency medical expenses, Takaful provider 
will indemnify the card holder in respect of the emergency medical 
expenses consequent covered trip.

ــة، ســوف يقــوم مــزود خدمــة  ــة وجــود أي نفقــات طبيــة طارئ فــي حال
التكافــل بتعويــض حامــل البطاقــة عــن المصاريــف الطبيــة الطارئــة 

ــاة. ــة المغط ــى الرحل ــة عل المترتب



Installment Payment Plan (“IP Plan”) )”IP خطة الدفع بالتقسيط )“خطة
The IP Plan offers eligible Cardholders the opportunity to convert 
certain transactions or purchases, Easy Cash or Balance Transfers 
into monthly installment payments

تتيــح خطــة الدفــع بالتقســيط لحاملــي البطاقــات المؤهليــن الفرصــة 
لتحويــل معامــات أو مشــتريات معينــة أو Easy Cash أو تحويــل الرصيــد 

على أقساط شهرية.

1. Definitions 1. التعريفات:
Enrollment Date: means the date on which the Bank approves 
the IP Plan application of the Cardholder.

تاريــخ التســجيل: يعنــي التاريــخ الــذي يوافــق فيــه المصــرف علــى تطبيق 
خطــة الدفــع بالتقســيط لحامــل البطاقة.

Qualifying Transaction(s): means Easy Cash, Balance Transfers 
and/or certain high value purchases or transactions, within the 
minimum and maximum amounts of the Cardholder’s limits as set 
by the Bank. 

المعاملــة )المعامــالت( المؤهلــة: تعنــي Easy Cash و/ أو تحويــات 
الرصيــد و/ أو مشــتريات أو معامــات معينــة عاليــة القيمــة، ضمــن الحد 
ــذي  ــو ال ــى النح ــة عل ــل البطاق ــدود حام ــغ ح ــى لمبال ــى واألقص األدن

ــرف. ــدده المص يح
Easy Cash: means the amount in cash or its equivalent offered by 
the Bank from the Credit Limit to be repaid by the Cardholder in 
accordance with the terms of the IP Plan.

يقدمــه  الــذي  يعادلــه  مــا  أو  النقــدي  المبلــغ  يعنــي   :Easy Cash
المصــرف مــن حــد االئتمــان الــذي يتعيــن علــى حامــل البطاقــة ســداده 

ــا لشــروط خطــة الدفــع بالتقســيط. وفًق
Balance Transfer: means the transfer to the Card of all or part 
of an outstanding balance due under a credit card, issued by UAE 
credit provider other than Ajman Bank

تحويــل الرصيــد: يعنــي التحويــل إلــى البطاقــة لــكل أو جــزء مــن الرصيــد 
ــزود  ــن م ــادرة ع ــان ص ــة ائتم ــب بطاق ــداد بموج ــب الس ــتحق وواج المس

ائتمــان إماراتــي بخــاف مصــرف عجمــان.

2. Eligibility: 2. األهلية
2.1  The IP Plan is limited to existing and new Cardholders as 

determined by the Bank from time to time and whose 
Credit Cards are not blocked, and are in good standing in 
the sole determination of the Bank.

البطاقــات  حاملــي  علــى  بالتقســيط  الدفــع  خطــة  تقتصــر   2.1
الحالييــن والجــدد علــى النحــو الــذي يحــدده المصــرف مــن وقــت 
آلخــر والذيــن لــم يتــم حظــر بطاقاتهــم االئتمانيــة، وهــم فــي 

ــده. ــرف وح ــر المص ــا لتقري ــد وفًق ــع جي وض
2.2 Qualifying transactions conducted by a Supplementary 

Cardholder are eligible for conversion into the IP Plan by 
the Cardholder

ــة  ــة اإلضافي ــل البطاق ــا حام ــي يجريه ــة الت ــات المؤهل المعام  2.2
بواســطة  بالتقســيط  الدفــع  خطــة  إلــى  للتحويــل  المؤهلــة 

البطاقــة. حامــل 

3. Enrolment & Participation: 3. التسجيل والمشاركة
3.1  Enrolment in the IP Plan is made by a qualifying 

Cardholder applying to participate through Bank Call 
Center or Mobile Banking after proper verification. 
Enrolment is subject to the approval of the Bank at its 
sole discretion.

ــل  ــل حام ــن قب ــيط م ــع بالتقس ــة الدف ــي خط ــجيل ف ــم التس يت  3.1
البطاقــة المؤهــل الــذي يتقدم للمشــاركة مــن خال مركــز االتصال 
المصرفــي أو الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المتحــرك بعــد 
التحقــق المناســب. يخضــع التســجيل لموافقــة المصــرف حســب 

ــق. ــره المطل تقدي
3.2   A Cardholder may not opt out of the IP Plan until 

all payments under the IP Plan are paid in full. A 
cardholder may at any time pre-pay any outstanding 
installment obligation subject to payment of a 
pre-payment fee

ال يجــوز لحامــل البطاقــة إلغــاء االشــتراك فــي خطــة الدفــع   3.2
بموجــب  المدفوعــات  جميــع  ســداد  يتــم  حتــى  بالتقســيط 
خطــة الدفــع بالتقســيط بالكامــل. يجــوز لحامــل البطاقــة فــي 
المســتحق  بالتقســيط  التــزام  أي  أن يدفــع مســبًقا  أي وقــت 

خاضًعــا لدفــع رســوم الدفــع المســبق.
3.3 The Bank may, at its absolute discretion, charge a processing 

fee on the IP Plan
ــة  ــوم معالج ــرض رس ــق، ف ــره المطل ــا لتقدي ــك، وفًق ــوز للبن يج  3.3

بالتقســيط. الدفــع  علــى خطــة 

4. Installment Payment Plan Features: 4. خصائص خطة الدفع بالتقسيط:

4.1 Qualifying transactions shall be converted to installment 
payments payable monthly by the Cardholder. The monthly 
installment payment on the Qualifying transactions will be 
added to the Cardholders monthly Statement of Card Account.

مدفوعــة  أقســاط  إلــى  المؤهلــة  المعامــات  تحويــل  يتــم   4.1
الدفعــة  البطاقــة. ســتتم إضافــة  شــهرًيا مــن قبــل حامــل 
حســاب  كشــف  إلــى  المؤهلــة  المعامــات  علــى  الشــهرية 

البطاقــات. لحاملــي  الشــهري  البطاقــة 
4.2   The repayment period for the installments of the Qualifying 

Transactions will vary between three and thirty-six (3 – 36) months.
تتــراوح فتــرة الســداد ألقســاط المعامــات المؤهلــة بيــن   4.2

شــهًرا  (36 –  3) وثاثيــن  وســتة  ثاثــة 


