
ا�ستعمال البطاقة:

ت�صدر بطاقة بنك الخليج االلكترونية للعميل بموافقة البنك ويتعين على العميل التوقيع   .1

بما يفيد با�صتالمه للبطاقة والرقم ال�صري الخا�ص بها. وتعتبر البطاقة في كل االوقات 

ملكًا للبنك ويحق له اإلغاء حق اإ�صتعمالها والرقم ال�صري الخا�ص بها اأو رف�ص تجديدها 

- في اأي وقت – دون اإبداء اأية اأ�صباب وبدون اإخطار م�صبق وال يترتب على البنك اأية 

م�صوؤولية نتيجة لذلك، ويلتزم العميل باإعادة البطاقة فورًا اإلى البنك عند اإلغائها.

ال يكون البنك م�صوؤواًل تجاه العميل عن اأية خ�صائر اأو �صرر ين�صاأ ب�صورة مبا�صرة ب�صبب   .2

من  اأي  اأو  للبطاقة  رف�صها  اأو  االإنترنت  �صبكة  اأو  االآلي  ال�صرف  اأجهزة  تلف  اأو  عطل 

نتيجة  العميل  ح�صاب  على  بالخطاأ  مبلغ  قيد  ثبوت  حال  وفي  البنوك.  اأو  البيع  نقاط 

قيامه باإحدى العمليات الم�صرفية المذكورة، فيجب عليه التقدم للبنك لطلب رد هذا 

المبلغ من ح�صاب التاجر ويقوم البنك بمخاطبة التاجر وفي حالة �صحة طلب العميل 

يتم رد المبلغ اإلى ح�صاب العميل بقيده بح�صابه خالل فترة ال تزيد عن 30 يومًا داخل 

دولة الكويت و60 يومًا للعمليات خارجها من تاريخ اإ�صتالمه تعليمات كتابية من العميل 

مع ا�صتيفاء العموالت المقررة، وال يكون البنك م�صوؤوال عن اأي تاأخير في اإ�صتالم هذه 

التعليمات.

بالدينار  تكون  الكويت  دولة  داخل  البطاقة  ا�صتخدامات  كافة  اأن  عليه  المتفق  من   .3

الكويتي، ويتم فيه خ�صم قيمة المعامالت والم�صروفات والر�صوم الم�صتحقة مبا�صرة 

من ر�صيد ح�صاب البطاقة تلقائيًا، اأما بالن�صبة ال�صتخدام البطاقة خارج دولة الكويت 

حامل  التزام  مع  الكويتي  الدينار  اإلى  االأجنبية  بالعملة  الم�صحوب  تغييرالمبلغ  فيتم 

اأي م�صاريف  البنك و/اأو  التي يحددها  االأ�صعار والعموالت  االأ�صا�صية بفروق  البطاقة 

مطبقة من قبل موؤ�ص�صات فيزا/ما�صتركارد )قيمة الر�صوم 3.5% �صاملة ر�صوم فيزا/

ما�صتركارد(.

يتعهد حامل البطاقة بعدم ا�صتخدام البطاقة في اأية اأغرا�ص غير قانونية، كما يحظر   .4

يحظرها  التي  والخدمات  الب�صائع  �صراء  في  بطاقته  ا�صتخدام  البطاقة  حامل  على 

القانون المحلي المطبق في والية االخت�صا�ص الق�صائي لحامل البطاقة.

ماكينات  )POS(و/اأو  البيع  نقاط  ماكينات  خالل  من  تتم  التي  العمليات  كافة  اإن   .5

ال�صراف االآلي )ATM(تعد م�صئولية حامل البطاقة وال يجوز له الرجوع على البنك 

في هذا ال�صاأن اأو المطالبة بقيمة هذه العمليات، كما اأن البنك ال يعد م�صئواْل عن عدم 

البيع  نقاط  اأو  االآلي  ال�صراف  ماكينات  بموجب  الدفع  و/اأو  ال�صحب  عمليات  تنفيذ 

االإلكترونية.

ال يكون البنك م�صوؤواَل عن اأو طرفَا في اأية خالفات قد تن�صاأ بين حامل البطاقة والتاجر   .6

عن ال�صلع المباعة و/اأو الخدمات التي يقدمها التاجر لحامل البطاقة.

الح�صاب  نف�ص  في  م�صتركين  اآخرين  الأ�صخا�ص  منف�صلة  بطاقات  اإ�صدار  حال  في   .7

الم�صترك، يكون حامل كل بطاقة م�صوؤواًل بالت�صامن تجاه البنك عن كافة ال�صحوبات 

والمعامالت التي تتم على ذلك الح�صاب باإ�صتعمال اأي من البطاقات المذكورة.

يحق للعميل ا�صتعمال البطاقة للح�صول على خدمات اأخرى يعلن البنك عنها من وقت   .8

الآخر مقابل الر�صوم والعموالت التي يحددها البنك، ويحق للبنك اإلغاء اأو تعديل هذه 

الخدمات والر�صوم و العموالت المقررة الأدائها.

يحق للبنك اإلغاء البطاقة في حالة اإحتجازها لدى اأي من اأجهزة ال�صرف االآلي و له -   .9

في هذه الحالة – اأن ي�صدر بطاقة اأخرى بر�صوم جديدة في حال طلب العميل ذلك.

معامالت التجارة الإلكترونية

يحق لحامل البطاقة ا�صتعمال بطاقة ال�صراف االآلي الم�صدرة لجميع المعامالت عبر   .1

االنترنت الداخلية والدولية مع التجار الم�صتركين.

التجار  من  االنترنت  عبر  الم�صتريات/المعامالت  جميع  الداخلية:  المعامالت  اأ( 

تاأكيدها بالرقم ال�صري  25 د.ك. داخل الكويت يجب  اأكثر من  المحليين بقيمة 

بموجب  والم�صتلمة   )OTP( واحدة  مرة  ت�صتخدم  التي  ال�صر  وكلمة   )PIN(

الر�صالة الن�صية الق�صيرة اأو البريد االلكتروني الم�صجل لدى البنك.

التجار  من  االنترنت  عبر  الم�صتريات/المعامالت  جميع  الدولية:  المعامالت  ب( 

التي  ال�صر  وكلمة   )PIN( ال�صري بالرقم  تاأكيدها  يجب  الكويت  الدوليين خارج 

اأو  الق�صيرة  الن�صية  الر�صالة  والم�صتلمة بموجب   )OTP( ت�صتخدم مرة واحدة

البريد االلكتروني الم�صجل لدى البنك.

يتحمل حامل البطاقة الم�صوؤولية كاملة عن جميع المعامالت التي تتم با�صتخدام كلمة   .2

 .)OTP( ال�صر التي ت�صتخدم مرة واحدة

المحافظةعلى البطاقة والرقم ال�سري:

حامل البطاقة م�صئول م�صئولية مطلقة عن البطاقة ويتعهد بالحفاظ عليها، فاإذا  اأ( 

عن  المترتبة  النتائج  كافة  عن  م�صوؤواًل  البطاقة  حامل  فيعد  فقدت  و/اأو  �صرقت 

حامل  ويلتزم  يتعهد  الحالة،  هذه  وفي  الغير.  بوا�صطة  البطاقة  ا�صتخدام  اإ�صاءة 

البطاقة باإخطار البنك فورُا اليقاف التعامل بموجبها.

في  وو�صعهما  ال�صري  والرقم  البطاقة  على  المحافظة  البطاقة  على حامل  يجب  ب( 

مكان اآمن منف�صلين.

يجب على حامل البطاقة عدم ال�صماح الأي �صخ�ص اآخر با�صتخدامها. ت( 

يجب اأن ال يقوم حامل البطاقة بكتابة الرقم ال�صري عليها. ث( 

الرقم  اآخر  اأي �صخ�ص  يرى  اأو  ي�صمع  اأن ال  التاأكد من  البطاقة  يجب على حامل  ج( 

الرقم  ت�صجيل  الرقم كما يجب عدم  لهذا  البطاقة  ا�صتخدام حامل  ال�صري عند 

ال�صري على اأي جهاز ي�صجل المعلومات اأوتوماتيكيًا.

يجب على حامل البطاقة اإ�صعار البنك فور اكت�صافه )فقدان البطاقة اأو تعر�صها  ح( 

لل�صرقة اأو اال�صتخدام الغير �صرعي لها ويكون ذلك عن طريق االإت�صال بالبنك/ 

اإدارة البطاقات الم�صرفية على هاتف رقم )1805805( المتاح 24 �صاعة على 

مدار اليوم واأي�صًا خالل االأعياد والعطالت الر�صمية، ويجب على حامل البطاقة 

بعد ذلك -بحد اأق�صى �صبعة اأيام-موافاة البنك بتاأكيد خطي، اأو زيارة اأي فرع 

من فروع البنك اأثناء اأوقات الدوام الر�صمية لالإبالغ. اإن لم يلتزم حامل البطاقة 

باتخاذ اأي من االإجراءات المذكورة اأعاله، ف�صيكون م�صئوال عن اأية اأ�صرار و/اأو 

خ�صائر قد تحدث له نتيجة اإهماله في اإبالغ البنك، وال يتحمل البنك اأي م�صوؤولية 

في هذا ال�صاأن.

والمقدمة  الهاتف  ا�صتالم ر�صائل ن�صية ق�صيرة على  البطاقة على  يوافق حامل  خ( 

من خالل خدمة الر�صائل الهاتفية بالبنك ويوافق على ال�صروط واالأحكام الخا�صة 

بخدمة الر�صائل الهاتفية واأي تعديالت عليها من وقت الآخر.

خدمة الر�سائل الن�سية الق�سيرة – ال�سروط والأحكام

التعريفات  -1

تعني الح�صابات الم�صرفية اأو بطاقات االئتمان اأو بطاقات ال�صحب  “المنتجات” 

االآلي ، وغيرها من المنتجات التي يوفرها البنك من حين اإلى اآخر.

يتم  والذي  العميل،  فيه  يتحكم  و/اأو  يملكه  الذي  الجهاز  يعني  “الهاتف” 

مع  بالتوا�صل  خالله  من  العميل  يقوم  واللذي  له،  رقم  تخ�صي�ص 

البنك عن طريق ا�صتقبال تنبيهات الر�صائل الن�صية الق�صيرة.

يعني رقم الهاتف المخ�ص�ص لهاتف العميل والم�صجل لدى البنك. “رقم الهاتف” 

رقم  المرور،  كلمة  للم�صتخدم،  والمخ�ص�ص  المحدد  اال�صم  ت�صمل  “التف�سايل الأمنية” 

التي قد يطلبها  االأمنية  البيانات  ال�صخ�صي، وغيرها من  التعريف 

اإلى  للدخول  العميل  ي�صتخدمهخا  والتي  اآخر  اإلى  حين  من  البنك 

الخدمة.

تعني خدمة الر�صائل الن�صية الق�صيرة اأو ر�صائل التنبيهات للعمالء  “الخدمة” 

العمليات  على  بناًء  العميل  هاتف  اإلى  اإر�صالها  يتم  والتي  االأفراد 

المحلية اأو الدولية التي  تتم على بطاقة االئتمان اأو بطاقة ال�صحب 

االآلي للعميل )وي�صمل ذلك، على �صبيل المثال ال الح�صر، ال�صحب 

النقدي من  اأجهزة ال�صراف االآلي، عمليات نقاط البيع، التنبيهات 

الواردة من فيزا اإنترنا�صيونال، التنبهيات الخا�صة بعمليات ال�صراء 

عبر االنترنت، التنبيهات التي تت�صمن رمز التحقق، باالإ�صافة اإلى 

التنبيهات االأخرى التي �صيوفرها البنك في الم�صتقبل.



�صالمة  على  للحفاظ  الالزمة  االحترازية  االإجراءات  جميع  اتخاذ  العميل  على  يتعين   -2

البيانات االأمنية للعميل ومنع اأي ا�صتخدام لها عن طريق االحتيال اأو اال�صتخدام غير 

الم�صرح به، والتي يتم تلقيها عبر خدمة الر�صائل الن�صية الق�صيرة اأو هاتف العميل.

 – ت�صمل   2 البند رقم  المطلوبة بموجب  االإجراءات االحترازية  اأن  العميل على  يوافق   -3

على �صبيل المثال ال الح�صر – كل ما يلي:

اأن  يمكن  للعميل بطريقة  االأمنية  البيانات  ت�صجيل  اأو  كتابة  تمامًا عن  االمتناع   1-3

يفهمها اأي �صخ�ص اآخر.

عدم اختيار بيانات اأمنية قد ي�صهل على اأي �صخ�ص اآخر تخمينها.  2-3

مراعاة التاأكد من عدم �صماع اأي �صخ�ص اآخر اأو روؤيته البيانات االأمنية للعميل   3-3

عند ا�صتخدام العميل لها.

خ�صي�صًا  وارتباطها  للعميل  االأمنية  البيانات  و�صالمة  �صرية  على  الحفاظ   4-3

بالمنتجات المقدمة للعميل.

اأو  العميل  هاتف  على  الح�صول  اأو  با�صتخدام  اآخر  �صخ�ص  الأي  ال�صماح  عدم   5-3

في  اإال  �صخ�ص،  الأي  عنها  االإف�صاح  وعدم  بالعميل،  الخا�صة  االأمنية  البيانات 

الك�صف  كان مطلوبًا  اإذا  اأو  اإعدادها مجددًا،  اأو  االأمنية  البيانات  ت�صجيل  حال 

عنها بموجب اأي قانون.

المحافظة على �صالمة المعلومات المتعلقة بمنتجات العميل، التي تحتوي على   6-3

بيانات �صخ�صية )مثل ك�صوف الح�صابات( والت�صرف فيها بطريقة اآمنة.

اأمن و�صالمة هاتف العميل وجميع االأجهزة الم�صتخدمة للدخول  الحفاظ على   7-3

الى الخدمة.

عدم ت�صجيل اأية بيانات اأمنية على اأي برامج تحتفظ بالمعلومات ب�صكل تلقائي.  8-3

في حالة فقدان اأو �صرقة اأي بيانات اأمنية، اأو اإذا ا�صتبه العميل باأن اأي �صخ�ص   9-3

من  اأي  حدوث  حالة  في  اأو  البيانات،  تلك  ا�صتخدام  حاول  اأو  ا�صتخدم  اآخر 

الحاالت الواردة في البند 8-3، يتعين على العميل اإبالغ البنك دون تاأخير عن 

طريق االت�صال بالبنك على االأرقام التالية:

من الكويت: 1805805 )متوفر على مدار ال�صاعة(؛ اأو  1-9-3

من خارج الكويت: 22444383 965+ )متوفر على مدار ال�صاعة( اأو   2-9-3

عن طريق اإخطار اأي فرع.

ب�صرف النظر عما ذكر اأعاله، يتعين على العميل التاأكيد خطيًا على فقدان اأو   10-3

�صرقة بياناته االأمنية، اإذا طلب ابنك منه ذلك.

يطلب البنك من العميل التعاون معه ومع ال�صلطات الحكومية اأو الجهات الرقابية   11-3

اال�صتخدام  �صوء  حول  تحقيقات  باأي  يتعلق  فيما  اأخرى(  معنية  �صلطة  اأية  )اأو 

اأو  التي ي�صتخدمها  اأو المنتجات  للبيانات االأمنية للعميل  اأو الم�صتبه به  الفعلي 

هاتفه اأو الخدمة.

اأية معامالت  اأخرى معنية عن  �صلطة  اأية  اأو  ال�صرطة  اإبالغ  العميل  يتعين على   12-3

اأو تعليمات غير م�صرح بها، وذلك في غ�صون ثماني واأربعين )48( �صاعة من 

اأطراف  اأي  اأو  لل�صرطة  يك�صف  اأن  للبنك  يجوز  كما  بذلك.  القيام  البنك  طلب 

نما  اإذا  ي�صتخدمها،  التي  المنتجات  اأو  بالعميل  المتعلقة  المعلومات  اأخرى عن 

اإلى اعتقاد البنك اأن ذلك �صي�صاعد في منع اأو ا�صترداد الخ�صائر، بناًء على ما 

يراه البنك وحده.

يوؤكد العميل بموجبه ويعلن ويقر باأن رقم )اأرقام( الهاتف التي تم تزويد البنك   13-3

واإلى  ات�صاالت من  اأو  معلومات  اأية  وباأن  في حيازته،  و/اأو  للعميل  مملوكة  بها 

الهاتف، تقع تحت �صيطرة العميل.

يتعهد العميل بموجب هذه ال�صروط واالأحكام باإبالغ البنك على الفور وفقًا لهذا   14-3

البند، باأي تغيير قد يطراأ على رقم )اأرقام( الهاتف، اأو فقدان الهاتف اأو رقم 

)اأرقام( الهاتف، اأو اأي تعامالت تتم على الهاتف خارج �صيطرة العميل و/اأو اأي 

تغييرقد يوؤثر على تقديم هذه الخدمة للعميل.

اأو  العميل  يتكبدها  قد  التي  الخ�صائر  وجميع  من  اأي  م�صوؤولية  العميل  يتحمل   1-4

هذه  ا�صتخدام  عند  احتيالية  بطريقة  العميل  ت�صرف  اإذا  االآخرين  اأو  البنك 

الخدمة اأو بمخالفة هذه ال�صروط.

يتحمل العميل الم�صوؤولية عن كافة الخ�صائر اإذا اأخفق )الأي �صبب من االأ�صباب(   2-4

في ا�صتخدام الخدمة وفقًا لل�صروط )بما في ذلك، على �صبيل المثال ال الح�صر، 

الحفاظ على �صالمة بيانات العميل االأمنية واإخطار البنك كما هو مطلوب وفقًا 

للبند 3(.

يحر�ص البنك ب�صورة معقولة على التاأكد من اأن اأية معلومات مقدمة اإلى العميل   1-5

من خالل الدخول اإلى الخدمة اأو ا�صتخدامها تعك�ص بدقة حركة بطاقة االئتمان 

من  مقدمة  المعلومات  كانت  حيثما  بالعميل،  الخا�صة  االآلي  ال�صحب  بطاقة  اأو 

الطرف  البنك من ذلك  يتلقاها  التي  المعلومات  بدقة  تعك�ص  اآخر، كما  طرف 

االآخر.

حيثما كانت المعلومات المقدمة من خالل الخدمة تقع خارج نطاق ال�صيطرة   2-5

فاإن  اآخر(،  طرف  من  مقدمًة  كانت  اإذا  المثال،  �صبيل  )على  للبنك  المعقولة 

البنك ال ي�صمن دقة تلك المعلومات اأو خلوها من االأخطاء.

اأ�صا�ص محدد  على  اأو  القيود،  بع�ص  مراعاة  مع  المعلومات  بع�ص  تقديم  يجوز   3-5

)على �صبيل المثال، اإذا كانت تلك المعلومات دقيقة لمدة محددة فقط(. وفي 

اأو  القيود،  لتلك  يخ�صغ  المعلومات  تلك  العمييل على  اعتماد  فاإن  الحالة،  تلك 

يكون �صحيحًا و�صاريًا وقت تقديم تلك المعلومات.

ال يتحمل البنك اأية م�صوؤولية عن اي فقدان اأو �صرر تتعر�ص له بيانات العميل   4-5

اأو  اأو هاتفه الذكي  اأو جهاز الكمبيوتر الخا�ص به  اأو البرامج التي يي�صتخدمها 

ا�صتخدام  ب�صبب  واالأجهزةن  المعدات  اأو غيرها من  االت�صال  و�صائل  اأو  هاتفه 

العميل للخدمة.

ال يتحمل البنك اأية م�صوؤولية تجاه العميل ب�صبب اأو فيما يتعلق با�صتخدام العميل   5-5

للخدمة في اأي وقت من االأوقات اأو في حالة عدم قدرته على ا�صتخدام الخدمة، 

اإال اإذا كان البنك قد اتفق ب�صكل محدد مع العميل على خالف ذلك، اأو بناًء على 

ما يتطلبه القانون خالف ذلك.

اإن �صبكات االت�صاالت ال تعتبر و�صيلًة بث يعتمد عليها وموثوقة تمامًا. وال ي�صمن   6-5

البنك، وال اأي من �صركاته التابعة، توفر الخدمة خالل فترة زمنية معينة، حيث 

يجوز اأن تتعر�ص الخدمة، على �صبيل المثال ال الح�صر، اإلى االنقطاع اأو التوقف. 

وال يتحمل البنك وال اأي من �صركاته التابعة اأية م�صوؤولية عما يلي:

اأية خ�صائر، تكاليف، التزامات، اأ�صرار اأو م�صروفات قد تن�صاأ ب�صورة   1-6-5

ا�صتخدام  على  العميل  قدرة  عدم  حالة  في  مبا�صرة  غير  اأو  مبا�صرة 

الخدمة الأي �صبب من االأ�صباب.

اأي تاأخير اأو عطل في تلقي االإخطارات.  2-6-5

ما  نتيجة  تكبدها  يتم  كانت،  نوع  اأي  من  نفقات  اأو  ر�صوم  تكاليف،  اأية   3-6-5

يلي: )1( تعامل البنك مع منتجات العميل. )2( اأي قيد على ح�صاب 

العميل و/اأو قيد لح�صاب العميل وفقًا لتعليمات العميل. )3( اإذا �صابت 

اثناء  االأعطال،  اأو  النق�ص  اأو  الدقة  عدم  من  حاالت  اأية  المعلومات 

الق�صيرة  الن�صية  الر�صائل  خدمة  با�صتخدام  المعلومات  ا�صتدعاء 

ال�صخ�صية.

ال يتحمل البنك اأية م�صوؤولية تجاه العميل )ويتوخى العميل العذر للبنك بموجب   7-5

هذه ال�صروط واالأحكام( في حالة اإخفاق البنك في تنفيذ اأية من التزاماته حين 

يكون �صبب ذلك االإخفاق خارجًا عن نطاق ال�صيطرة المعقولة للبنك.

اأو بقدر  اأخرى،  اأطراف  اأي جانب من جوانب الخدمة من قبل  في حالة تقديم   8-5

ما يكون ذلك، يقر العميل ويوافق على اأن عالقة البنك مع اأي من تلك االأطراف 

اأية  البنك  يتحمل  وال  م�صتقلًة  تعتبر  الخدمة،  تقديم  تمثل جهات  التي  االأخرى، 

لتقديم  جهًة  يعتبر  اآخر  طرف  اأي  قبل  من  اإغفال  اأو  ت�صرفات  اأي  م�صوؤولية 

الخدمة، بما في ذلك اأي تعديل اأو انقطاع اأو اإيقاف الأي ح�صاب من جانب ذلك 

الطرف االآخر الذي يعتبر جهة تقديم الخدمة.

يوافق العميل بموجب هذه ال�صروط واالأحكام ويقر باأن محتوى الخدمة قد ورد   9-5

محتوى  بين  اختالف  اأي  حالة  وفي  قاطعًا.  دلياًل  ي�صكل  وال  فقط،  للمعلومية 

ك�صف  ي�صود  البنك،  من  الم�صدر  الح�صاب  وك�صف  الق�صيرة  الن�صية  الر�صائل 

الح�صاب.



الحاالت  في  للخدمة  العميل  ا�صتخدام  تعليق  االأوقات  من  وقت  اأي  في  للبنك  يجوز   -6

التالية:

اإذا ا�صتبه البنك في وجود اأي تهديد الأمن الخدمة.  1-6  

اإذا راأى البنك اأن هناك مخاطر متزايدة في اأن العميل لن يتمكن من �صداد اأي   2-6

مبالغ يدين بها للبنك اأو اأي طرف اآخر.

اإذا كان العميل يحتفظ باأي منتجات ب�صفة ت�صامنية، ويكون مطلوبًا من البنك   3-6

بموجب اأي قانون �صاري المفعول اأو اإذا تلقى اأي تعليمات بموجب اأية جهة الإنفاذ 

العميل  ا�صتخدام  لتعليق  المعنية  الجهات  من  غيرها  اأو  حكومة  اية  اأو  القانون 

للخدمة )ما يكون – على �صبيل المثال – ب�صبب ما يرد للبنك من معلومات بوجود 

نزاع بين االأطراف المت�صامنة(.

– على  البنك وحده  بناًء على ما يراه   – اأي تعديالت  اإجراء  البنك بحقه في  يحتفظ   -7

ال�صروط، بما في ذلك التعديالت على الخدمة، على �صبيل المثال ال الح�صر، تو�صيع 

نطاق الخدمة اأو ت�صييقه، في اأي وقت من االأوقات، على اأن يقوم باإخطار العميل باأي 

تعديالت من هذا القبيل من خالل البريد اأو الهاتف اأو البريد االإلكتروني.

�سروط عامة:

الكويت  دولة  محاكم  وتخت�ص  الكويت  دولة  لقوانين  واالأحكام  ال�صروط  هذه  تخ�صع  اأ( 

بالنظر والف�صل في اأي منازعات تن�صاأ عنها.

اأي  وجود  حال  في  و  واالإنجليزية  العربية  باللغتين  واالأحكام  ال�صروط  هذه  اإعداد  تم  ب( 

خالف في التف�صير الأي من بنودها بين اللغتين الم�صتخدمتين، يكون التف�صير بموجب 

اللغة العربية هو المطبق.

اختيار  حال  في  الخدمة  بمزود  الخا�صة  الرقمية  المحفظة  واأحكام  �صروط  تطبق  ت( 

 Samsung Pay,( خالل  من  الرقمية  المحفظة  عبر  الدفع  و/اأو  تفعيل  العميل 

Apple Pay, Google Pay( وغيرها.


