�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.

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) 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.
ت) 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.
ث) تكون ر�سوم الخدمة لأي عملية �سحب نقدي حتى  %5على �أن ال تقل عن دينار كويتي واحد وتقيد على
ح�ساب البطاقة.
ج) يحق للبنك تغيير الر�سوم طبق ًا لتقديره المطلق و�إرادته المنفردة ،ويتم �إخطار العميل بهذه
التغييرات.
ح) تطبق ر�سوم زيادة الحد االئتماني بال�سعر الذي يعلنه البنك من حين لآخر.
خ) 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 الأ�سا�سية
للحد الأدنى الم�ستحق للبنك ،وفي هذه الحالة يجوز للبنك �إيقاف العمل بالبطاقة �أو �إلغا�ؤها بدون �إ�شعار
م�سبق لحامل البطاقة ،وعندئذ ي�صبح �إجمالي الر�صيد المدين م�ستحق الأداء للبنك ويحق للبنك اتخاذ
كافة الإجراءات القانونية الالزمة لتح�صيل الر�صيد المدين من قبل حامل البطاقة الأ�سا�سية.

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.
 )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.
� )6سحب 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.
� )7إلغاء 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.
 )8المحافظة 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.
 )9االلتزامات 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.
 )10التعديالت:
�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.
 )11حامل البطاقة الإ�ضافية:
ت�سري ال�شروط والأحكام الواردة بهذه االتفاقية على حامل البطاقة الإ�ضافية.
� )12شروط 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)	�أطلب من البنك تزويدي بخدمة الر�سائل الهاتفية على البطاقة/تطبق �شروط و�أحكام خدمة الر�سائل
الهاتفية و �أي تعديالت عليها على هذه االتفاقية .
ج) 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.).

