�شروط و�أحكام �إ�صدار وا�ستخدام بطاقات بنك الخليج
االئتمانية لل�شركات

�شروط و�أحكام �إ�صدار وا�ستخدام بطاقات بنك الخليج االئتمانية
(فيزا/ما�ستركارد)
تمثل كافة ال�شروط والأحكام المدرجة في ما يلي وكذلك تعديالتها من وقت لآخر� ،شروط الإ�صدار
واال�ستخدام والتعاقد بين حامل البطاقة والبنك لإ�صدار وا�ستخدام البطاقة وت�سري بمجرد توقيع حامل
البطاقة على هذه االتفاقية:
 )1التعريفات المعنية بهذه االتفاقية يق�صد بها المعاني التالية:
�أ) االتفاقية :يق�صد بها ال�شروط والأحكام الواردة �أدناه وتعديالتها من وقت لآخر بما في ذلك طلب
الإ�صدار.
ب) ك�شف الح�ساب :يق�صد به الك�شف الذي ير�سله البنك لحامل البطاقة الأ�سا�سية ب�صفة دورية
�شهري ًا والذي يو�ضح جميع العمليات والقيودات التي تمت على ح�ساب البطاقة خالل ال�شهر
ال�سابق لإ�صدار ك�شف الح�ساب.
ت) ماكينات ال�صراف الآلي ( :)ATMيق�صد بها كافة ماكينات ال�صراف الآلي التي تعمل �إلكتروني ًا
والتي يمكن لحامل البطاقة �إجراء بع�ض العمليات الم�صرفية من خاللها بموجب ا�ستخدام
البطاقة.
ث) البنك :يق�صد به بنك الخليج (�ش.م.ك ).وخلفا�ؤه والمحال �إليهم.
ج) يوم العمل :يق�صد به �أيام العمل الر�سمية للبنوك العاملة بدولة الكويت وتبد�أ من الأحد حتى
الخمي�س من كل �أ�سبوع با�ستثناء �أيام الإجازات والعطالت الر�سمية.
ح) البطاقة :يق�صد بها البطاقة االئتمانية (فيزا/ما�ستركارد) ال�صادرة من البنك � -سواء كانت
البطاقة الأ�سا�سية �أو البطاقات الإ�ضافية �إن وجدت بناء على طلب حامل البطاقة الأ�سا�سية.
خ) ح�ساب البطاقة :يق�صد به الح�ساب الذي يفتح با�سم حامل البطاقة الأ�سا�سية لدى البنك والذي
ي�سجل فيه جميع عمليات ال�سحب وال�شراء التي تتم بموجب البطاقة وت�سجيل �أية �إيداعات.
د) مدة البطاقة :يق�صد بها الفترة الزمنية التي تكون فيها البطاقة �صالحة لال�ستخدام والمدونة
على متن البطاقة.
ذ) حامل البطاقة :يق�صد به حامل البطاقة الأ�سا�سية و�/أو حامل البطاقة الإ�ضافية.
ر) الم�صروفات /الر�سوم :يق�صد بها جميع الم�صاريف والر�سوم التي يقررها البنك ب�ش�أن �إ�صدار
و�/أو ا�ستخدام و�/أو تجديد البطاقة والمو�ضحة تف�صي ًال بالبند رقم ( )3من هذه االتفاقية
وتعديالتها من وقت لآخر.
ز) الدينار الكويتي :يق�صد به العملة ال�سارية والمتداولة بدولة الكويت.
�س) التاجر :يق�صد به �أي من المتاجر و�/أو ال�شركات و�/أو المن�ش�آت و�/أو المحالت التجارية و�/أو
�أي جهة �أخرى تقبل التعامل بموجب البطاقة ل�سداد قيمة الب�ضائع و�/أو الخدمات و�/أو قبول
ال�سحوبات النقدية على البطاقة.
�ش) العملية :يق�صد بها �أي عملية تتم بموجب ا�ستخدام البطاقة و�/أو رقمها و�/أو الرقم ال�سري.
�ص) رقم التعريف ال�سري ( :)PINيق�صد به رقم التعريف ال�سري الذي ي�صدره البنك لحامل البطاقة
والذي يتم بموجبه تعريف البطاقة للتعامل من خالل ماكينات ال�صراف الآلي ونقاط البيع
الإلكترونية.
�ض) نقاط البيع الإلكترونية ( :)POSيق�صد بها نقاط البيع التي تعمل �إلكتروني ًا وهي عبارة عن
�آلة تعمل �إلكتروني ًا يمكن من خاللها �أن يقوم حامل البطاقة ب�سداد قيمة م�شترياته من التاجر
م�ستخدم ًا البطاقة.
ط) البطاقة الأ�سا�سية :يق�صد بها بطاقة الإئتمان (فيزا/ما�ستركارد) ال�صادرة لحامل البطاقة
الأ�سا�سية (عميل البنك).
ظ) حامل البطاقة الأ�سا�سية :يق�صد به مقدم الطلب للح�صول على بطاقة �إئتمان (فيزا/ما�ستركارد)
(عميل البنك) وم�ستخدم البطاقة الأ�سا�سية و�صاحب ح�ساب البطاقة.
ع) تاريخ الت�سوية :يق�صد به يوم العمل المحدد من البنك ل�سداد الر�صيد الم�ستحق على ح�ساب
البطاقة �أو �سداد الحد الأدنى المو�ضح بك�شف الح�ساب.
غ) البطاقة الإ�ضافية :يق�صد بها �أية بطاقة ائتمان �إ�ضافية يطلب حامل البطاقة الأ�سا�سية �إ�صدارها
ليتم ا�ستخدامها من حامل البطاقة الإ�ضافية.
ف) حامل البطاقة الإ�ضافية :يق�صد به ال�شخ�ص المخول من قبل حامل البطاقة الأ�سا�سية ال�ستخدام
البطاقة الإ�ضافية.
 )2ا�ستعمال البطاقة:
�أ) يلتزم حامل البطاقة ب�أن يوقع على البطاقة في المكان المخ�ص�ص للتوقيع فور ا�ستالمه للبطاقة،
ويقر بالتزامه بكافة التعليمات ال�صادرة من البنك ب�ش�أن ا�ستخدام البطاقات والمحافظة عليها.
ب) يجوز لحامل البطاقة ا�ستخدام بطاقته �ضمن الحدود االئتمانية المحددة م�سبق ًا ،والتي ت�شمل
العمليات التي �سبق �إجازتها ولم تقيد بالح�ساب.
ت) يكون حامل البطاقة الأ�سا�سية م�سئو ًال عن �سداد كافة مبالغ العمليات والر�سوم المقيدة على ح�ساب
البطاقة ،بما في ذلك كافة العمليات التي تتم بموجب البطاقة الإ�ضافية.
ث) من المتفق عليه� ،أن كافة ا�ستخدامات البطاقة داخل دولة الكويت يجب �أن تكون بالدينار الكويتي،
ويتم خ�صم قيمة المعامالت والم�صروفات والر�سوم الم�ستحقة مبا�شرة من ر�صيد ح�ساب البطاقة
تلقائي ًا� ،أما بالن�سبة ال�ستخدام البطاقة خارج دولة الكويت فيتم تغيير المبلغ الم�سحوب بالعملة
الأجنبية �إلى الدينار الكويتي مع التزام حامل البطاقة الأ�سا�سية بفروق الأ�سعار والعموالت التي
يحددها البنك و�/أو �أي م�صاريف مطبقة من قبل م�ؤ�س�سة فيزا /ما�ستركارد (قيمة الر�سوم %3.5
�شاملة ر�سوم فيزا/ما�ستركارد).
ج) يتم تجديد البطاقات تلقائي ًا طبق ًا لقناعة البنك .في حالة عدم رغبة حامل البطاقة تجديد
البطاقة ،وجب على حامل البطاقة �إخطار البنك كتابي ًا م�سبق ًا بذلك بمدة ال تقل عن �( 60ستين)
يوم ًا قبل تاريخ �إنتهاء �صالحية البطاقة حيث �أن البنك لن يقوم برد ر�سوم التجديد �إذا �أبلغ حامل
البطاقة البنك بعد تلك المدة.

ح) يظل حامل البطاقة م�سئو ًال عن كافة العمليات المنفذة قبل تاريخ �إنتهاء البطاقة حتى في حالة
�صدور الفاتورة الحق ًا.
خ) يتعهد حامل البطاقة بعدم ا�ستخدام البطاقة في �أية �أغرا�ض غير قانونية ،كما يحظر على حامل
البطاقة ا�ستخدام بطاقته في �شراء الب�ضائع والخدمات التي يحظرها القانون المحلي المطبق في
والية االخت�صا�ص الق�ضائي لحامل البطاقة.
د)	�إن كافة العمليات التي تتم من خالل ماكينات نقاط البيع الإلكترونية ( )POSو�/أو ماكينات
ال�صراف الآلي ( )ATMتعد م�سئولية حامل البطاقة وال يجوز له الرجوع على البنك في هذا ال�ش�أن
�أو المطالبة بقيمة هذه العمليات ،كما �أن البنك ال يعد م�سئو ًال عن عدم تنفيذ عمليات ال�سحب و�/أو
الدفع بموجب ماكينات ال�صراف الآلي �أو نقاط البيع الإلكترونية.
ذ)	ال يكون البنك م�سئو ًال عن �أو طرف ًا في �أية خالفات قد تن�ش�أ بين حامل البطاقة والتاجر حيال ال�سلع
و�/أو الخدمات التي يقدمها التاجر لحامل البطاقة.
 )3الحدود االئتمانية والر�سوم:
�أ) يقوم البنك بتحديد حدود االئتمان و�إخطارها لحامل البطاقة من وقت لآخر.
ب) يحتفظ البنك بالحق في تحديد الحد االئتماني للبطاقة وفق ًا لتقديره وحده.
ت) يحق للبنك خ�صم ر�سوم التجديد ال�سنوية غير القابلة لال�سترداد م�سبق ًا بعد مرور ال�سنة الأولى
على الإ�صدارالمجاني للبطاقة ،و يحتفظ البنك بمراجعة وتغيير الر�سوم والأجور المطبقة في �أي
وقت خالل هذه االتفاقية.
ث) لن تفر�ض �أية فوائد �أو ر�سوم (با�ستثناء ر�سوم تجاوز حدود االئتمان الممنوحة) على �أي بند من
بنود ك�شف الح�ساب في حالة قيام حامل البطاقة ب�سداد كامل الر�صيد المبين بك�شف الح�ساب في
تاريخ الت�سوية المو�ضح بك�شف الح�ساب ،وفي حالة ال�سداد الجزئي يتم قيد الفوائد والر�سوم على
ح�ساب البطاقة على الر�صيد المتبقي الم�ستحق وذلك بخالف معامالت ال�سحب النقدية  ،فيتم
احت�ساب الفائدة من تاريخ المعاملة.
ج) تكون ر�سوم الخدمة لأي عملية �سحب نقدي حتى  %5على �أن ال تقل عن دينار كويتي واحد وتقيد
على ح�ساب البطاقة وتعامل �أية معاملة �شبه نقدية على �أنها �سلفة نقدية ،حيث يتم تقا�ضي الر�سوم
على بع�ض المعامالت وك�أنها �سلف نقدية ،بما في ذلك الم�شتريات من �شركات ال�صرافة� ،أو �أية
عملية �شراء لعملة �أجنبية �أو �أية معامالت �أخرى م�صنفة من قبل فيزا �أو ما�ستركارد �أو بنك الخليج
على �أنها �شبه نقدية .ويتم فر�ض فوائد على المبالغ النقدية ور�سوم ال�سحب النقدي على تلك
المعامالت.
ح) يحق للبنك تغيير الر�سوم طبق ًا لتقديره المطلق و�إرادته المنفردة ،ويتم �إخطار العميل بهذه
التغييرات.
خ) تطبق ر�سوم زيادة الحد االئتماني بال�سعر الذي يعلنه البنك من حين لآخر.
د) تخ�ضع الخدمات التالية للر�سوم طبق ًا لل�سعر الذي يعلنه البنك من حين لآخر (طلب ن�سخة من
ق�سيمة العملية /طلب ن�سخة من ك�شف الح�ساب /طلب ا�ستبدال البطاقة لأي �سبب (تلف �أو �سرقة
�أو فقدان)).
 )4الت�سديدات:
�أ) يمكن لحامل البطاقة في �أي وقت �أن يدفع كامل الر�صيد الم�ستحق على ح�ساب البطاقة ب�أي �صورة
تكون مقبولة لدى البنك.
ب) في حالة رغبة حامل البطاقة عدم �سداد كامل الر�صيد الم�ستحق على ح�ساب البطاقة المبين
بك�شف الح�ساب ،فعليه �أن ي�سدد ن�سبة قدرها  %8.33من الر�صيد الم�ستحق �أو مبلغ  10د.ك� .أيهما
�أعلى ،كما يمكن لحامل البطاقة �أن ي�سدد دفعات جزئية تجاوز هذا المبلغ.
ت) بموجب هذه االتفاقية يخول حامل البطاقة البنك في ا�ستقطاع الحد الأدنى الم�ستحق على ح�ساب
البطاقة في تاريخ الت�سوية �أو في �أي يوم الحق له خ�صم ًا من �أي ح�ساب دائن لحامل البطاقة
الأ�سا�سية لدى البنك �أو �أي بنك �آخر.
ث) ت�صبح كافة المبالغ الم�ستحقة بموجب هذه االتفاقية واجبة الأداء بالكامل في حالة وفاة حامل
البطاقة الأ�سا�سية �أو في حالة عدم التزامه �أو انتهاكه لأي من بنود هذه االتفاقية ،ويحق للبنك
اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الالزمة لتح�صيل الديون النا�شئة عن هذه االتفاقية وبدون �سابق
�إنذار لحامل البطاقة ،وبناء على ذلك ي�صرح حامل البطاقة للبنك ب�أن يخ�صم �أي مبالغ م�ستحقة
ال�سداد على ح�ساب البطاقة من �أية �أر�صدة دائنة تكون متوفرة في ح�ساب حامل البطاقة الأ�سا�سية
�أو ح�سابات حاملي البطاقات الإ�ضافية لدى البنك.
ج)	ال يحق لحامل البطاقة مطالبة البنك ب�أي ا�صول و�/أو �صور فواتير و�/أو �أن يقوم ب�أي مطالبة متعلقة
ب�أي عملية تمت على البطاقة بعد م�ضي  90يوم من تاريخها.
ح) بموجب هذه االتفاقية يوكل حامل البطاقة البنك بالمطالبة بكافة المبالغ الم�ستحقة على ح�ساب
البطاقة طبق ًا لما يقرره البنك ،وذلك من �أية ح�سابات �أخرى لحامل البطاقة لدى �أية بنوك �أخرى.
وي�صرح حامل البطاقة للبنك �أي�ض ًا بموجب هذه االتفاقية بتزويد البنوك الأخرى بن�سخة من هذه
االتفاقية لإثبات التوكيل بالخ�صم.
خ) يلتزم حامل البطاقة باالحتفاظ بر�صيد منا�سب في ح�سابه لدى البنك يكفي ل�سداد المبالغ
الم�ستحقة على البطاقة.
د) يحتفظ البنك بكامل حقه في تعليق العمل بالبطاقة في حالة عدم �سداد حامل البطاقة للحد الأدنى
الم�ستحق للبنك خالل المدة المحددة ،وفي حال عدم قيام العميل ب�سداد المبالغ الم�ستحقة عليه
بعد  60يوم من تاريخ ا�ستحقاقها ،ف�سوف يتم تعليق البطاقة ولن يتم �إعادة تفعيلها �إال بعد �سداد
المبلغ الم�ستحق بالكامل� .أما �إذا زادت مدة الت�أخير عن  90يوم ،ف�سوف يتم تجميد البطاقة
و�إعادة تفعيلها بعد � 6شهور من تاريخ ا�سترجاع البنك للمبلغ الم�ستحق بالكامل .وفي حال تكرار
التخلف عن ال�سداد ،يتم تجديد البطاقة بعد �سنة من تاريخ ا�سترجاع البنك للمبلغ الم�ستحق

بالكامل .و�أخير ًا ،في حال تخلف العميل عن ال�سداد للمرة الثالثة� ،سوف يتم �إلغاء البطاقة وعدم
تجديدها مرة �أخرى .وي�سري جميع ما �سبق على كافة البطاقات الأ�سا�سية و�/أو الفرعية ال�صادرة
من البنك ل�صالح العميل حتى في حال �أن العميل لم يتخلف عن �سداد الحد الأدنى للبطاقات
الأخرى ال�صادرة له من البنك ،ويحق للبنك اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الالزمة لتح�صيل
الر�صيد المدين من قبل حامل البطاقة في حال عدم ال�سداد.
ذ) يحق للبنك �أن يعين وكالء تح�صيل و�/أو مح�صلين نيابة عنه ال�سترداد م�ستحقاته من حامل
البطاقة الأ�سا�سية .وبناء على ما �سبق يوافق وي�صرح حامل البطاقة للبنك �إف�شاء بع�ض و�/أو كل
بياناته لدى البنك له�ؤالء الوكالء و�/أو المح�صلين وذلك لتح�صيل المبالغ الم�ستحقة للبنك.
ر) في حال كان لدى حامل البطاقة خطة �سداد مي�سر مع البنك �أخفق حامل البطاقة في ت�سديد
ق�سطين كاملين من خطة ال�سداد المي�سر ل�شهرين متتاليين ،ي�صبح الر�صيد الم�ستحق ب�أكمله
لح�ساب البطاقة واجب الدفع على الفور من قبل حامل البطاقة ،ويحق لبنك الخليج طلب ال�سداد
الفوري بح�سب تقديره.
ز)	�إذا تم �إلغاء البطاقة قبل �سداد المبلغ بالكامل من �إجمالي مبلغ خطة ال�سداد المي�سر ،يتم �إر�سال
فاتورة مبا�شرة �إلى حامل البطاقة عن المبلغ الذي لم ت�صدر فاتورة مقابله .وي�صبح الر�صيد
الم�ستحق بالكامل لح�ساب البطاقة واجب الدفع مبا�شرة من قبل حامل البطاقة ،ويحق لبنك
الخليج طلب ال�سداد الفوري بح�سب تقديره.
 )5ك�شوف الح�ساب ودفاتر و�سجالت البنك:
�أ) ير�سل البنك لحامل البطاقة الأ�سا�سية ك�شف ح�ساب �شهري ًا مو�ضح ًا به كافة القيودات الدائنة
والمدينة التي تمت على ح�ساب البطاقة خالل ال�شهر ال�سابق لك�شف الح�ساب مت�ضمن ًا كافة
العمليات التي تمت بموجب البطاقة.
ب) يقر حامل البطاقة الأ�سا�سية ب�أن ك�شوف الح�سابات المحررة بمعرفة البنك والمر�سلة �إليه على
عنوانه الم�سجل في دفاتر البنك تعتبر حجة قاطعة بجميع المبالغ الم�ستحقة على حامل البطاقة
للبنك ما لم يعتر�ض على �أي من هذه المبالغ في خالل خم�سة وع�شرين يوم ًا من تاريخ �إر�سالها.
ويكون �أي �إعترا�ض محدود ًا بالمبالغ المعتر�ض عليها لتكون المبالغ الم�ستحقة الأخرى واجبة
ال�سداد في تاريخ ال�سداد المحدد بك�شف الح�ساب و�إال �سيتم �إ�ضافة الر�سوم المقررة عليها.
ت)	�إذا لم ي�صل لحامل البطاقة الأ�سا�سية ك�شف الح�ساب ال�شهري وفق ًا للمتفق عليه خالل خم�سة
ع�شر يوم ًا من التاريخ المحدد لإر�ساله ،فعليه �أن يتقدم خالل �أ�سبوع من ذات التاريخ بطلب
ك�شف الح�ساب من البنك ف�إن لم يفعل ذلك فال يحق له االحتجاج بعدم و�صول الك�شف �إليه و�/أو
الإحتجاج على ما ورد بك�شف الح�ساب وح�ساب البطاقة من بيانات ويكون ملتزم ًا ب�سداد المبالغ
الواردة بك�شف الح�ساب و�أية فوائد ور�سوم ت�ضاف على هذه المبالغ بموجب هذه الإتفاقية.
 .6خدمة الر�سائل الن�صية الق�صيرة – ال�شروط والأحكام
 -1التعريفات
تعني الح�سابات الم�صرفية �أو بطاقات االئتمان �أو بطاقات ال�سحب الآلي  ،وغيرها
“المنتجات”
من المنتجات التي يوفرها البنك من حين �إلى �آخر.
يعني الجهاز الذي يملكه و�/أو يتحكم فيه العميل ،والذي يتم تخ�صي�ص رقم له،
“الهاتف”
واللذي يقوم العميل من خالله بالتوا�صل مع البنك عن طريق ا�ستقبال تنبيهات
الر�سائل الن�صية الق�صيرة.
يعني رقم الهاتف المخ�ص�ص لهاتف العميل والم�سجل لدى البنك.
“رقم الهاتف”
“التف�صايل الأمنية” ت�شمل اال�سم المحدد والمخ�ص�ص للم�ستخدم ،كلمة المرور ،رقم التعريف
ال�شخ�صي ،وغيرها من البيانات الأمنية التي قد يطلبها البنك من حين �إلى �آخر
والتي ي�ستخدمهخا العميل للدخول �إلى الخدمة.
تعني خدمة الر�سائل الن�صية الق�صيرة �أو ر�سائل التنبيهات للعمالء الأفراد والتي يتم
“الخدمة”
�إر�سالها �إلى هاتف العميل بنا ًء على العمليات المحلية �أو الدولية التي تتم على بطاقة
االئتمان �أو بطاقة ال�سحب الآلي للعميل (وي�شمل ذلك ،على �سبيل المثال ال الح�صر،
ال�سحب النقدي من �أجهزة ال�صراف الآلي ،عمليات نقاط البيع ،التنبيهات الواردة
من فيزا �إنترنا�شيونال ،التنبهيات الخا�صة بعمليات ال�شراء عبر االنترنت ،التنبيهات
التي تت�ضمن رمز التحقق ،بالإ�ضافة �إلى التنبيهات الأخرى التي �سيوفرها البنك في
الم�ستقبل.
 -2يتعين على العميل اتخاذ جميع الإجراءات االحترازية الالزمة للحفاظ على �سالمة البيانات الأمنية
للعميل ومنع �أي ا�ستخدام لها عن طريق االحتيال �أو اال�ستخدام غير الم�صرح به ،والتي يتم تلقيها عبر
خدمة الر�سائل الن�صية الق�صيرة �أو هاتف العميل.
 -3يوافق العميل على �أن الإجراءات االحترازية المطلوبة بموجب البند رقم  2ت�شمل – على �سبيل المثال ال
الح�صر – كل ما يلي:
 1-3االمتناع تمام ًا عن كتابة �أو ت�سجيل البيانات الأمنية للعميل بطريقة يمكن �أن يفهمها �أي �شخ�ص
�آخر.
 2-3عدم اختيار بيانات �أمنية قد ي�سهل على �أي �شخ�ص �آخر تخمينها.
 3-3مراعاة الت�أكد من عدم �سماع �أي �شخ�ص �آخر �أو ر�ؤيته البيانات الأمنية للعميل عند ا�ستخدام
العميل لها.
 4-3الحفاظ على �سرية و�سالمة البيانات الأمنية للعميل وارتباطها خ�صي�ص ًا بالمنتجات المقدمة
للعميل.
 5-3عدم ال�سماح لأي �شخ�ص �آخر با�ستخدام �أو الح�صول على هاتف العميل �أو البيانات الأمنية
الخا�صة بالعميل ،وعدم الإف�صاح عنها لأي �شخ�ص� ،إال في حال ت�سجيل البيانات الأمنية �أو
�إعدادها مجدد ًا� ،أو �إذا كان مطلوب ًا الك�شف عنها بموجب �أي قانون.
 6-3المحافظة على �سالمة المعلومات المتعلقة بمنتجات العميل ،التي تحتوي على بيانات �شخ�صية
(مثل ك�شوف الح�سابات) والت�صرف فيها بطريقة �آمنة.
 7-3الحفاظ على �أمن و�سالمة هاتف العميل وجميع الأجهزة الم�ستخدمة للدخول الى الخدمة.
 8-3عدم ت�سجيل �أية بيانات �أمنية على �أي برامج تحتفظ بالمعلومات ب�شكل تلقائي.
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 9-3في حالة فقدان �أو �سرقة �أي بيانات �أمنية� ،أو �إذا ا�شتبه العميل ب�أن �أي �شخ�ص �آخر ا�ستخدم �أو
حاول ا�ستخدام تلك البيانات� ،أو في حالة حدوث �أي من الحاالت الواردة في البند  ،3-8يتعين على
العميل �إبالغ البنك دون ت�أخير عن طريق االت�صال بالبنك على الأرقام التالية:
 1-9-3من الكويت( 1805805 :متوفر على مدار ال�ساعة)؛ �أو
 2-9-3من خارج الكويت( +965 22444383 :متوفر على مدار ال�ساعة) �أو عن طريق �إخطار �أي
فرع.
 10-3ب�صرف النظر عما ذكر �أعاله ،يتعين على العميل الت�أكيد خطي ًا على فقدان �أو �سرقة بياناته
الأمنية� ،إذا طلب ابنك منه ذلك.
 11-3يطلب البنك من العميل التعاون معه ومع ال�سلطات الحكومية �أو الجهات الرقابية (�أو �أية �سلطة
معنية �أخرى) فيما يتعلق ب�أي تحقيقات حول �سوء اال�ستخدام الفعلي �أو الم�شتبه به للبيانات
الأمنية للعميل �أو المنتجات التي ي�ستخدمها �أو هاتفه �أو الخدمة.
 12-3يتعين على العميل �إبالغ ال�شرطة �أو �أية �سلطة �أخرى معنية عن �أية معامالت �أو تعليمات غير
م�صرح بها ،وذلك في غ�ضون ثماني و�أربعين (� )48ساعة من طلب البنك القيام بذلك .كما يجوز
للبنك �أن يك�شف لل�شرطة �أو �أي �أطراف �أخرى عن المعلومات المتعلقة بالعميل �أو المنتجات التي
ي�ستخدمها� ،إذا نما �إلى اعتقاد البنك �أن ذلك �سي�ساعد في منع �أو ا�سترداد الخ�سائر ،بنا ًء على ما
يراه البنك وحده.
 13-3ي�ؤكد العميل بموجبه ويعلن ويقر ب�أن رقم (�أرقام) الهاتف التي تم تزويد البنك بها مملوكة للعميل
و�/أو في حيازته ،وب�أن �أية معلومات �أو ات�صاالت من و�إلى الهاتف ،تقع تحت �سيطرة العميل.
 14-3يتعهد العميل بموجب هذه ال�شروط والأحكام ب�إبالغ البنك على الفور وفق ًا لهذا البند ،ب�أي تغيير
قد يطر�أ على رقم (�أرقام) الهاتف� ،أو فقدان الهاتف �أو رقم (�أرقام) الهاتف� ،أو �أي تعامالت تتم
على الهاتف خارج �سيطرة العميل و�/أو �أي تغييرقد ي�ؤثر على تقديم هذه الخدمة للعميل.
 1-4يتحمل العميل م�س�ؤولية �أي من وجميع الخ�سائر التي قد يتكبدها العميل �أو البنك �أو الآخرين �إذا
ت�صرف العميل بطريقة احتيالية عند ا�ستخدام هذه الخدمة �أو بمخالفة هذه ال�شروط.
 2-4يتحمل العميل الم�س�ؤولية عن كافة الخ�سائر �إذا �أخفق (لأي �سبب من الأ�سباب) في ا�ستخدام
الخدمة وفق ًا لل�شروط (بما في ذلك ،على �سبيل المثال ال الح�صر ،الحفاظ على �سالمة بيانات
العميل الأمنية و�إخطار البنك كما هو مطلوب وفق ًا للبند .)3
 1-5يحر�ص البنك ب�صورة معقولة على الت�أكد من �أن �أية معلومات مقدمة �إلى العميل من خالل الدخول
�إلى الخدمة �أو ا�ستخدامها تعك�س بدقة حركة بطاقة االئتمان �أو بطاقة ال�سحب الآلي الخا�صة
بالعميل ،حيثما كانت المعلومات مقدمة من طرف �آخر ،كما تعك�س بدقة المعلومات التي يتلقاها
البنك من ذلك الطرف الآخر.
 2-5حيثما كانت المعلومات المقدمة من خالل الخدمة تقع خارج نطاق ال�سيطرة المعقولة للبنك
(على �سبيل المثال� ،إذا كانت مقدم ًة من طرف �آخر) ،ف�إن البنك ال ي�ضمن دقة تلك المعلومات �أو
خلوها من الأخطاء.
 3-5يجوز تقديم بع�ض المعلومات مع مراعاة بع�ض القيود� ،أو على �أ�سا�س محدد (على �سبيل المثال،
�إذا كانت تلك المعلومات دقيقة لمدة محددة فقط) .وفي تلك الحالة ،ف�إن اعتماد العمييل على
تلك المعلومات يخ�ضغ لتلك القيود� ،أو يكون �صحيح ًا و�ساري ًا وقت تقديم تلك المعلومات.
	4-5ال يتحمل البنك �أية م�س�ؤولية عن اي فقدان �أو �ضرر تتعر�ض له بيانات العميل �أو البرامج التي
يي�ستخدمها �أو جهاز الكمبيوتر الخا�ص به �أو هاتفه الذكي �أو هاتفه �أو و�سائل االت�صال �أو غيرها
من المعدات والأجهزةن ب�سبب ا�ستخدام العميل للخدمة.
	5-5ال يتحمل البنك �أية م�س�ؤولية تجاه العميل ب�سبب �أو فيما يتعلق با�ستخدام العميل للخدمة في �أي
وقت من الأوقات �أو في حالة عدم قدرته على ا�ستخدام الخدمة� ،إال �إذا كان البنك قد اتفق ب�شكل
محدد مع العميل على خالف ذلك� ،أو بنا ًء على ما يتطلبه القانون خالف ذلك.
�	6-5إن �شبكات االت�صاالت ال تعتبر و�سيل ًة بث يعتمد عليها وموثوقة تمام ًا .وال ي�ضمن البنك ،وال �أي
من �شركاته التابعة ،توفر الخدمة خالل فترة زمنية معينة ،حيث يجوز �أن تتعر�ض الخدمة ،على
�سبيل المثال ال الح�صر� ،إلى االنقطاع �أو التوقف .وال يتحمل البنك وال �أي من �شركاته التابعة �أية
م�س�ؤولية عما يلي:
�	1-6-5أية خ�سائر ،تكاليف ،التزامات� ،أ�ضرار �أو م�صروفات قد تن�ش�أ ب�صورة مبا�شرة �أو غير
مبا�شرة في حالة عدم قدرة العميل على ا�ستخدام الخدمة لأي �سبب من الأ�سباب.
�	2-6-5أي ت�أخير �أو عطل في تلقي الإخطارات.
�	3-6-5أية تكاليف ،ر�سوم �أو نفقات من �أي نوع كانت ،يتم تكبدها نتيجة ما يلي )1( :تعامل البنك
مع منتجات العميل� )2( .أي قيد على ح�ساب العميل و�/أو قيد لح�ساب العميل وفق ًا لتعليمات
العميل� )3( .إذا �شابت المعلومات �أية حاالت من عدم الدقة �أو النق�ص �أو الأعطال ،اثناء
ا�ستدعاء المعلومات با�ستخدام خدمة الر�سائل الن�صية الق�صيرة ال�شخ�صية.
	7-5ال يتحمل البنك �أية م�س�ؤولية تجاه العميل (ويتوخى العميل العذر للبنك بموجب هذه ال�شروط
والأحكام) في حالة �إخفاق البنك في تنفيذ �أية من التزاماته حين يكون �سبب ذلك الإخفاق خارج ًا
عن نطاق ال�سيطرة المعقولة للبنك.
 8-5في حالة تقديم �أي جانب من جوانب الخدمة من قبل �أطراف �أخرى� ،أو بقدر ما يكون ذلك ،يقر
العميل ويوافق على �أن عالقة البنك مع �أي من تلك الأطراف الأخرى ،التي تمثل جهات تقديم
الخدمة ،تعتبر م�ستقل ًة وال يتحمل البنك �أية م�س�ؤولية �أي ت�صرفات �أو �إغفال من قبل �أي طرف �آخر
يعتبر جه ًة لتقديم الخدمة ،بما في ذلك �أي تعديل �أو انقطاع �أو �إيقاف لأي ح�ساب من جانب ذلك
الطرف الآخر الذي يعتبر جهة تقديم الخدمة.
 9-5يوافق العميل بموجب هذه ال�شروط والأحكام ويقر ب�أن محتوى الخدمة قد ورد للمعلومية فقط ،وال
ي�شكل دلي ًال قاطع ًا .وفي حالة �أي اختالف بين محتوى الر�سائل الن�صية الق�صيرة وك�شف الح�ساب
الم�صدر من البنك ،ي�سود ك�شف الح�ساب.
يجوز للبنك في �أي وقت من الأوقات تعليق ا�ستخدام العميل للخدمة في الحاالت التالية:
�	1-6إذا ا�شتبه البنك في وجود �أي تهديد لأمن الخدمة.
�	2-6إذا ر�أى البنك �أن هناك مخاطر متزايدة في �أن العميل لن يتمكن من �سداد �أي مبالغ يدين بها
للبنك �أو �أي طرف �آخر.
�	3-6إذا كان العميل يحتفظ ب�أي منتجات ب�صفة ت�ضامنية ،ويكون مطلوب ًا من البنك بموجب �أي قانون

�ساري المفعول �أو �إذا تلقى �أي تعليمات بموجب �أية جهة لإنفاذ القانون �أو اية حكومة �أو غيرها من
الجهات المعنية لتعليق ا�ستخدام العميل للخدمة (ما يكون – على �سبيل المثال – ب�سبب ما يرد
للبنك من معلومات بوجود نزاع بين الأطراف المت�ضامنة).
 -7يحتفظ البنك بحقه في �إجراء �أي تعديالت – بنا ًء على ما يراه البنك وحده – على ال�شروط ،بما في
ذلك التعديالت على الخدمة ،على �سبيل المثال ال الح�صر ،تو�سيع نطاق الخدمة �أو ت�ضييقه ،في �أي وقت
من الأوقات ،على �أن يقوم ب�إخطار العميل ب�أي تعديالت من هذا القبيل من خالل البريد �أو الهاتف �أو
البريد الإلكتروني..
� )7شروط و�أحكام برنامج ا�سترداد المبالغ النقدية:
�أ) يتم احت�ساب المبلغ الم�سترد بنا ًء على العمليات التي تم �سدادها (با�ستثناء العمليات النقدية وجميع
الر�سوم التي يتم خ�صمها من قبل البنك) ويتم بيان ذلك بعد كل دورة لك�شف ح�ساب.
ب) يتم احت�ساب المبلغ الم�سترد لجميع العمليات التي تمت من قبل حامل البطاقة با�ستخدام بطاقة
االئتمان على نقاط البيع داخل وخارج الكويت.
ت)	ال ي�سري عر�ض اال�سترداد النقدي على �أية بطاقات ائتمان �صادرة لل�شركات �أو الم�ؤ�س�سات التجارية.
ث) تكون عمليات ال�سحب النقدي التي يتم �إجرا�ؤها با�ستخدام بطاقات االئتمان م�ستثناة من احت�ساب
ا�سترداد المبالغ.
ج) العمليات التي تتم على البطاقة م�ؤهلة لال�سترداد النقدي وفقا لل�شروط المذكورة �أعاله.
ح) الحد الأدنى المطلوب �إنفاقه للبدء بك�سب مبالغ اال�سترداد هو  100د.ك� .شهري ًا وال يوجد حد �أق�صى
لمبلغ االنفاق.
خ) يتم احت�ساب مكاف�آت/مبالغ اال�سترداد النقدي وفقًا لرمز فئة التاجر الذي يحدده البنك مقدم
الخدمة وفقًا لإر�شادات فيزا وما�ستركارد( .لن يتم ت�صنيف بع�ض متاجر البقالة �ضمن فئة البقالة
و�ستندرج هذه الفئة تحت فئة الم�شتريات الأخرى).
د) الحد الأق�صى لقيمة المبلغ الم�سترد هو  250د.ك� .شهر ًيا لكل بطاقة م�ؤهلة للح�صول على مبالغ
اال�سترداد (بما في ذلك البطاقات الإ�ضافية).
ذ) يحتفظ البنك بالحق في ا�ستثناء حاملي البطاقات الذين ي�سيئون ا�ستخدام العر�ض في معامالت
تجارية لم�شتريات ال�شركات �سواء في عملية واحدة �أو متعددة لدى نف�س التاجر ،و�/أو �أية عملية ال
تعتبر من �ضمن الم�شتريات العادية للأفراد.
ر) يكون العميل م�ؤه ًال لال�سترداد النقدي فقط في حال �سداده المبالغ الم�ستحقة في مواعيدها دون
ت�أخير.
ز) يجوز للعميل ا�سترداد المبالغ خالل عامين فقط حيث تنتهي فترة �صالحيتها بعد ذلك.
�س) ت�سري عملية اال�سترداد النقدي مقابل  10د.ك .وم�ضاعفاتها فقط (�أي ال يمكن للعميل ا�سترداد مبلغ
على  3د.ك على �سبيل المثال).
�ش) يتم منح مبلغ اال�سترداد على �أ�سا�س ال�سعر المطبق من قبل البنك.
�ص) في حال عك�س قيد العملية �أو ا�ستردادها ،يتم عك�س مبلغ اال�سترداد الممنوح على بطاقة االئتمان بنا ًء
على ال�سعر المعطى في تاريخ عك�س القيد ولي�س بنا ًء على ال�سعر الأ�صلي.
�ض) يحق للبنك �إيقاف برنامج والء العمالء/اال�سترداد النقدي لأي عميل في حال وجود �أ�سباب معينة.
ط) يحق للبنك �إيقاف برنامج والء العمالء /اال�سترداد النقدي لأي عميل في حال تخفي�ض درجة العميل
�أو عدم تحويل الراتب �إلى ح�سابه.
ظ) في حالة اكت�شاف البنك وجود مبالغ تم ا�ستردادها للعميل عن طريق الخط�أ �أو ب�أن العميل غير م�ؤهل
للح�صول عليها ،يحق للبنك خ�صم هذا المبلغ بعد �إبالغ العميل.
ع) يحتفظ البنك بالحق في تعديل �شروط و�أحكام برنامج اال�سترداد النقدي من وقت لآخر دون �إنذار.
� )8سحب الخدمة:
�أ) يجوز للبنك في �أي وقت  -وبدون تحمل �أية م�سئولية �أو �سابق �إنذار لحامل البطاقة الأ�سا�سية -
�أن يلغي كافة الت�سهيالت الممنوحة لحامل البطاقة الأ�سا�سية ومطالبته برد البطاقة الأ�سا�سية
والبطاقات الإ�ضافية وم�صادرتها وكذلك مطالبته ب�سداد الر�صيد الم�ستحق للبنك.
ب) لن يكون البنك م�سئو ًال في حالة رف�ض �إجازة �أي عملية� ،أو عدم �إنجاز معاملة �أو عدم قبول البطاقة
لإجراء عملية ما ،وكذلك عن �أية خ�سائر �أو �أ�ضرار نا�شئة ب�سبب ا�ستخدام البطاقة.
ت)	�إن كافة البطاقات ال�صادرة بموجب هذه االتفاقية ملك للبنك ويجب على حامل البطاقة �إعادتها
للبنك فور ًا متى طلب منه ذلك.
ث) في حالة �إيقاف البنك للت�سهيالت الممنوحة لحامل البطاقة بموجب هذه االتفاقية ،تظل كافة
االلتزامات المدرجة في البند ( )9من هذه االتفاقية �سارية المفعول.
� )9إلغاء هذه االتفاقية:
�أ) يحق لأي من الطرفين �إلغاء هذه االتفاقية وذلك بموجب �إ�شعار خطي للطرف الآخر .و يكون هذا
الإلغاء �ساري المفعول بعد �إعادة البطاقات وت�سديد حامل البطاقة كافة االلتزامات المترتبة على
ا�ستخدامها (بما في ذلك الر�سوم والأجور �أو �أية مبالغ �أخرى مترتبة على البطاقة).
ب)	�إذا منح البنك بطاقات على �سبيل الدعاية و االعالن ب�إ�صدارها دون دفع �أي ر�سوم و�/أو �أجور
لإ�صدارها ،يكون على حامل البطاقة ت�سديد هذه الر�سوم والأجور في حال �إنهائها �أو �إلغائها خالل
ال�سنة الأولى من تاريخ �إ�صدارها.
 )10المحافظة على البطاقة والرقم ال�سري:
�أ) حامل البطاقة م�سئول م�سئولية مطلقة عن البطاقة ويتعهد بالحفاظ على البطاقة ،ف�إذا �سرقت
و�/أو فقدت فيعد حامل البطاقة م�سئو ًال عن كافة النتائج المترتبة عن �إ�ساءة ا�ستخدام البطاقة
بوا�سطة الغير ،ويتعهد ويلتزم حامل البطاقة ب�إخطار البنك فور ًا لإيقاف التعامل بموجبها.
ب) يجب على حامل البطاقة المحافظة على البطاقة والرقم ال�سري وو�ضعهما في مكان �آمن
منف�صلين.
ت) يجب على حامل البطاقة عدم ال�سماح لأي �شخ�ص �آخر با�ستخدامها.
ث) يجب �أن ال يقوم حامل البطاقة بكتابة الرقم ال�سري عليها.

ج) يجب على حامل البطاقة �إ�شعار البنك فور اكت�شافه (فقدان البطاقة �أو تعر�ضها لل�سرقة �أو
اال�ستخدام الغير �شرعي لها) ويكون ذلك عن طريق الإت�صال بالبنك� /إدارة البطاقات الم�صرفية
على هاتف رقم ( )1805805المتاح � 24ساعة على مدار اليوم و�أي�ض ًا خالل الأعياد والعطالت
الر�سمية ،ويجب على حامل البطاقة بعد ذلك  -بحد �أق�صى �سبعة �أيام  -موافاة البنك بت�أكيد
خطي� ،أو زيارة �أي فرع من فروع البنك �أثناء �أوقات الدوام الر�سمية للإبالغ� .إن لم يلتزم حامل
البطاقة باتخاذ �أي من الإجراءات المذكورة �أعاله ،ف�سيكون م�سئو ًال عن �أية �أ�ضرار و�/أو خ�سائر قد
تحدث له نتيجة �إهماله في �إبالغ البنك ،وال يتحمل البنك �أي م�سئولية في هذا ال�ش�أن.
ح) على حامل البطاقة �إ�شعار البنك فور ًا عند تغيير عنوانه  -و�إن لم يتم �إ�شعار البنك بهذا التغيير
ف�سوف يعتد البنك بالعنوان الموجود لديه والم�صرح به من قبل حامل البطاقة وتعتبر �أي �إ�شعارات
مر�سلة �إلى هذا العنوان قانونية وقائمة.
خ) يجب على حامل البطاقة اتخاذ كل االحتياطات للمحافظة على البطاقة والرقم ال�سري الخا�ص بها
ومنع �أي ا�ستخدام غير �شرعي و�/أو غير م�صرح به لهما.
على حامل البطاقة:
 )1المحافظة على البطاقة والرقم ال�سري وو�ضعهما في مكان �آمن.
 )2عدم ال�سماح لأي �شخ�ص �آخر با�ستعمال البطاقة.
� )3أال يقوم بكتابة الرقم ال�سري على البطاقة �أو في �أي مكان �آخر يمكن �أن يظهر �أو يفهم من قبل �شخ�ص �آخر.
 )4الت�أكد من �أن ال ي�سمع �أو يرى �أي �شخ�ص �آخر الرقم ال�سري عند ا�ستخدام حامل البطاقة لهذا الرقم.
 )5عدم ت�سجيل الرقم ال�سري على �أي جهاز ي�سجل المعلومات �أوتوماتيكي ًا.
يجب على حامل البطاقة �إ�شعار البنك فور ًا عند اكت�شافه فقدان البطاقة �أو الرقم ال�سري �أو تعر�ضها
لل�سرقة �أو اال�ستخدام غير ال�شرعي باالت�صال ببنك الخليج خالل �ساعات العمل الر�سمي �سواء باالت�صال
على الرقم (� )1805805أو ب�إبالغ �أحد فروع البنك و بخالف ذلك تنتفي م�سئولية البنك عن �أي خ�سارة �أو
�أ�ضرار قائمة �سواء مبا�شرة �أو غير مبا�شرة قد تلحق بحامل البطاقة و تكون متعلقة بهذا الفقدان ،ال�سرقة
�أو اال�ستخدام غير ال�شرعي.
 )11االلتزامات المترتبة:
�أ) عندما يتم ا�ستخدام البطاقة من قبل �أي �شخ�ص نال حيازتها� ،سواء بموافقة �أو عدم موافقة حامل
البطاقة ،يظل حامل البطاقة الأ�سا�سية م�سئو ًال عن كافة االلتزامات النا�شئة عن عمليات ا�ستخدام
البطاقة .ويجوز للبنك �أن يطلب من حامل البطاقة �إبالغ ال�شرطة وتقديم ن�سخة من البالغ للبنك.
ب) تظل م�سئولية حامل البطاقة بموجب هذه االتفاقية حتى يتم �سداد الر�صيد الم�ستحق لح�ساب
البطاقة وتمتد حتى  60يوم ًا من تاريخ ت�سليمه البطاقة �إلى البنك �أو تاريخ انتهاء البطاقة ح�سب
الأحوال.
ت) يلتزم حامل البطاقة بكافة التعليمات التي ت�صدرها م�ؤ�س�سة (فيزا/ما�ستركارد) العالمية وكذلك
ما يطر�أ عليها من تعديالت من حين لآخر.
ث) البنك غير م�سئول عن �أية �أ�ضرار قد تن�ش�أ نتيجة خلل �أي جهاز �آلي �أو لأي �سبب خارج عن �سيطرة
البنك.
 )12التعديالت:
�أ) يجوز للبنك �إجراء تعديالت على هذه االتفاقية في �أي وقت وكذلك ا�ستحداث �أو �إلغاء �أية �شروط �أو
خدمات �أو م�صروفات �إ�ضافية لأية خدمة مقدمة بموجب هذه االتفاقية دون �أي اعترا�ض من حامل
البطاقة.
ب) البنك غير ملزم بمنح ت�سهيالت �أو خدمات �إ�ضافية �أخرى غير الواردة �ضمن هذه االتفاقية لحامل
البطاقة.
 )13حامل البطاقة الإ�ضافية:
ت�سري ال�شروط والأحكام الواردة بهذه االتفاقية على حامل البطاقة الإ�ضافية.
� )14شروط عامة:
�أ) تخ�ضع هذه االتفاقية لقوانين دولة الكويت وتخت�ص محاكم دولة الكويت بالنظر والف�صل في �أي
منازعات تن�ش�أ عن هذه االتفاقية.
ب) تم �إعداد هذه الإتفاقية باللغتين العربية و الإنجليزية؛ و في حالة وجود �أي خالف في التف�سير
لأي من �أحكام هذه الإتفاقية بين اللغتين الم�ستخدمتين ،يكون التف�سير بموجب اللغة العربية هو
المطبق.
بتوقيعي على هذا الطلب� ،أقر باطالعي والتزامي بكافة ال�شروط والأحكام الواردة بهذه الإتفاقية وكذلك
بالقواعد المنظمة ال�ستعمال كافة البطاقات ال�صادرة لي من بنك الخليج (�ش.م.ك).

