شروط وأحكام بطاقة االئتمان من املشرق اإلسالمي
اتفاقية حامل البطاقة ("االتفاقية")
تعتمد بطاقة االئتمان من املشرق اإلسالمي على التورق ً
وفقا ملا أقرته لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
يخضع إصدار واستخدام بطاقة االئتمان اإلسالمية من املشرق لهيئة الرقابة الشرعية في املشرق اإلسالمي ،قسم الخدمات
املصرفية اإلسالمية في بنك املشرق ش.م.ع .كما تخضع إلى الشروط واألحكام التالية وللشروط والحكام اإلضافية املطبقة على
جميع املنتجات اإلسالمية:
 .1التعاريف والتفسيرات
 .1.1باستثناء ما يقتضيه السياق بخالف ذلك ،يكون للمصطلحات التالية املعنى املخصص لها أدناه:
" املكون اإلضافي" يعني املبلغ املضاف إلى مبلغ ربح املرابحة السترداد أي تكاليف أو مصاريف تكبدها حامل البطاقة فيما
يتعلق ببطاقة االئتمان.
" "ATMتعني آلة الصراف اآللي.
" البنك" أو "املشرق" يعني املشرق اإلسالمي ،قسم الخدمات املصرفية اإلسالمية في بنك املشرق ش.م.ع ،وخلفائه
واملتنازل لهم.
"الربح الوارد في الفاتورة" يحمل املعنى املخصص له في البند .5.11
"دورة الفوترة" تعني الفترة الزمنية بين تواريخ إصدار "كشوف حساب" متتالية.
"البطاقة" تعني بطاقة ائتمان املشرق اإلسالمي الجديدة أو املجددة أو املستبدلة الصادرة عن "البنك".
"حساب البطاقة" يعني الحساب الذي يفتحه "البنك" باسم حامل البطاقة الرئيس ي لغرض خصم جميع معامالت
البطاقة التي تم إنشاؤها نتيجة الستخدام "البطاقة"  ،باإلضافة إلى الرسوم وأي أعباء أخرى  ،باإلضافة إلى قيد املبالغ
املستردة املستحقة  ،على النحو الذي قدمه "حامل البطاقة" ،األساسية و  /أو التابعة
"معاملة البطاقة" تعني شراء السلع والخدمات و  /أو استالم املنافع و  /أو الحجوزات و  /أو استالم السلف النقدية
بواسطة "حامل البطاقة" مقابل استخدام "البطاقة" و  /أو رقم البطاقة و  /أو "رقم التعريف الشخص ي" بما في ذلك
طلبات البريد و  /أو الهاتف و  /أو الفاكس.
"حامل البطاقة  /العميل" يعني الشخص الذي يصدر البنك باسمه "بطاقة"  ،بما في ذلك "حامل البطاقة األساسية" و
 /أو البطاقة التابعة.
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"السلفة النقدية" تعني أي مبلغ نقدي يقدمه "البنك" إلى "حامل البطاقة" مقابل استخدام "البطاقة"  ،إما من خالل
جهاز إلكتروني أو في أي معاملة شخصية.
"رسوم السلفة النقدية" تعني الرسوم التي يفرضها "البنك" على "حساب البطاقة" نتيجة حصول حامل البطاقة على
"سلفة نقدية" .يتم تحصيل رسوم الخدمة الثابتة في وقت كل سلفة نقدية وهي مستقلة عن السلفة النقدية.
"حد االئتمان" يعني الحد األقص ى لالئتمان الذي يسمح به "البنك" بخصوص حساب "البطاقة" والذي ال يجوز تجاوزه
ويمكن الوصول إليه من قبل "حامل البطاقة األساسية" وكذلك "حامل البطاقة التابعة" من خالل استخدام "البطاقة".
"فترة السماح" تعني الفترة الزمنية بين تاريخ كشف الحساب وتاريخ استحقاق الدفع.
"رسوم الدفع املتأخر" تعني الرسوم املفروضة على "حساب البطاقة" عندما ال يتم استالم الدفعة أو تسجيلها وترحيلها
إلى "حساب البطاقة" ،أو عند استالمها وتسجيلها وترحيلها إلى "حساب البطاقة" بعد تاريخ استحقاق الدفع و  /أو إذا
كانت الدفعة أقل من مبلغ الحد األدنى للدفعة املستحقة .سيتم تحويل رسوم الدفع املتأخر إلى صندوق خيري إسالمي
يديره "البنك" وسيتم االحتفاظ بجزء منه كرسوم إدارية.
"االستحقاق" يعني الفترة التي تنتهي في الشهر -120من شهر إصدار البطاقة ،والتي تم االتفاق على مبلغ ربح املرابحة
بشأنها.
" التاجر" يعني ،على سبيل املثال ال الحصر ،أي شخص أو متجر أو شركة أو مؤسسة أو منظمة أو كيان عبر اإلنترنت
يقبل "البطاقة" أو رقم البطاقة كطريقة للدفع مقابل السلع أو املنافع أو الحجوزات أو الخدمات املقدمة بما يتوافق
مع الشريعة.
"الحد األدنى للدفعة املستحقة" يعني الحد األدنى ملبلغ الدفعة املحدد في "كشف الحساب" ،املطلوب دفعه بواسطة
ً
"حامل البطاقة األساسية" في  /أو قبل تاريخ استحقاق الدفعة من أجل الحفاظ على "حساب البطاقة" نشطا .يحتسب
البنك الحد األدنى املستحق للدفعة على أنه جزء صغير من مبلغ االستخدام بنسبة يتم إخطار حامل البطاقة بها من
وقت آلخر .سيتم إدراج أي مبلغ متأخر ومستحق من دورة الفوترة السابقة باإلضافة إلى أي مبلغ يتجاوز حد االئتمان
وأي رسوم مذكورة في جدول الرسوم الخاص بالبطاقة.
ً
"املرابحة" يعني البيع الذي يزيد على ربح الكلفة ،حيث يكون هامش الربح معلوما للعميل.
" تكلفة املرابحة" تعني املبلغ الذي يساوي ضعف حد البطاقة املعتمد .سيقوم البنك بإبالغ تكلفة املرابحة من خالل
العرض املرسل إلى حامل البطاقة على عنوان البريد اإللكتروني املسجل.
"مبلغ ربح املرابحة" يعني مبلغ ربح متفق عليه بين البنك وحامل البطاقة .سيتم تحديد ربح املرابحة على النحو التالي( :أ
× ب × ج)  +د ،حيث؛
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أ هي تكلفة املرابحة.
ب هو معدل ربح املرابحة ً
شهريا؛
ج هي املدة بعدد األشهر التي ستكون ً 120
شهرا ما لم يتم اإلبالغ بخالف ذلك؛ و
د هو املكون اإلضافي.
ً
"معدل ربح املرابحة" يعني معدل ربح التورق مضروبا في اثنين.
"الرصيد الجديد" يعني الرصيد اإلجمالي مستحق الدفع من قبل "حامل البطاقة األساسية" إلى "البنك" ً
بناء على سجالت
"البنك" في تاريخ إصدار "كشف الحساب" .قد يتضمن "الرصيد السابق" ،من "دورات الفوترة" السابقة ،باإلضافة إلى
األرصدة الجديدة التي قد تشتمل على "سلفة نقدية جديدة" و  /أو "شراء جديد للبيع بالتجزئة".
"السلفة النقدية الجديدة" تعني املبلغ النقدي الذي يقدمه "البنك" إلى "حامل البطاقة" خالل دورة الفوترة الحالية.
"الشراء بالتجزئة الجديد" يعني الرصيد الناتج عن استخدام "البطاقة" مقابل شراء السلع والخدمات واستالم املنافع
أو الحجوزات أثناء دورة الفوترة الحالية.
"رسوم تجاوز الحد" تعني الرسوم املفروضة على "حساب البطاقة" إذا تجاوز "الرصيد الجديد" "حد االئتمان" في أي
وقت خالل الشهر.
ً
مستحقا للدفع في "دورة الفوترة" السابقة ولم
"املبلغ املستحق" يعني "الحد األدنى لدفعة" "الرصيد السابق" الذي كان
ًً
مستحقا.
يتم دفعه وال يزال
"تاريخ استحقاق الدفع" يعني التاريخ املحدد في "كشف الحساب" والذي بحلوله يكون "الحد األدنى املستحق للدفعة"
أو السداد الكامل أو جزء من "الرصيد الجديد" أكبر من "الحد األدنى املستحق للدفعة" ،يتم إرسالها من قبل "حامل
البطاقة" إلى "البنك" .إذا كان "تاريخ استحقاق الدفعة" هو يوم عطلة رسمية ،فسيتم اعتبار يوم العمل األخير قبل
العطلة العامة بمثابة "تاريخ استحقاق الدفعة" .يجب استالم  /تسجيل الدفعة وإرسالها إلى "حساب البطاقة" في  /أو
قبل "تاريخ استحقاق الدفعة".
" "PINيعني رقم التعريف الشخص ي املقدم من "البنك" إلى "حامل البطاقة" الستخدامه مع "البطاقة" أينما ومتى تطلب
األمر.
"تاريخ القيد" يعني التاريخ املحدد في كشف الحساب والذي استلم فيه "البنك" معاملة "البطاقة" من املوقع الذي تم
فيه استخدام "البطاقة" وقيده في "حساب البطاقة".
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"الرصيد السابق" يعني إجمالي الرصيد املستحق للدفعة التي تم ترحيلها من "دورة الفوترة" السابقة والتي قد تتكون من
"شراء التجزئة" و "السلفة النقدية" و "األعباء األخرى" و  /أو الرسوم.
"حامل البطاقة الرئيسية" يعني الشخص الذي يتقدم بطلب إلى "البنك" إلصدار "بطاقة" واحدة أو أكثر ،والذي تم فتح
ً
"حساب البطاقة" واالحتفاظ به باسمه ألول مرة .يكون "حامل البطاقة األساسية" ،بموجب هذه "االتفاقية" ،مسؤوال
عن دفع جميع املبالغ املقيدة إلى "البنك" إلى "حساب البطاقة" ،حتى إن تم إنشاؤها بواسطة "حامل البطاقة" التابعة.
"الشراء بالتجزئة" يعني أي عملية شراء للسلع أو الخدمات أو استالم منافع أو حجوزات تتم مقابل "البطاقة".
"املكافآت" تعني أي حوافز إضافية يقدمها "البنك" في شكل منتجات ترويجية أو نقاط أو قسائم أو خصومات.
" املورد" تعني "حاملي البطاقات" الذين يسددون "الحد األدنى للدفعة" املحدد في "كشف الحساب".
" بطاقة ائتمان املشرق اإلسالمي" تعني بطاقة ماستر كارد  /فيزا االئتمانية الصادرة ً
وفقا للشروط واألحكام الواردة هنا
ً
وفقا ملبادئ الشريعة اإلسالمية.
"تاريخ الكشف" يعني التاريخ املحدد في كشف الحساب الذي يتم فيه إنشاء الكشف وطباعته في نهاية كل دورة فوترة.
"كشف الحساب" يعني الكشف الشهري املرسل عن طريق البريد العادي أو البريد اإللكتروني إلى "حامل البطاقة
األساسية" والذي يوضح تفاصيل معامالت "البطاقة" التي أجراها "حامل البطاقة األساسية و  /أو حامل البطاقة
التابعة ،خالل دورة الفوترة السابقة والدفعة املستحقة من "حامل البطاقة" إلى "البنك".
"حامل البطاقة التابعة  /املراهق" يعني الشخص الذي يسميه "حامل البطاقة األساسية" الستخدام "حساب البطاقة"
والذي يصدر باسمه "البنك" بطاقة تابعة.
ً
"التورق" يعني املعاملة التي يشتري بموجبها "العميل" أصال يمكن بيعه بسهولة بسعر محدد ،يتم دفعه في وقت الحق،
ويبيع األصل بسرعة لتحصيل املبلغ النقدي.
"معدل ربح التورق" يعني معدل الربح املطبق الذي ينشره البنك من وقت آلخر لعمليات الشراء بالتجزئة ويتم قيده إلى
"حساب البطاقة" للشهر ،عندما ال يتم استالم الدفعة الكاملة وتسجيلها وقيدها إلى "حساب البطاقة" في تاريخ
استحقاق الدفعة ،أو استالمها وتسجيلها وقيدها إلى "حساب البطاقة" بعد تاريخ استحقاق الدفعة.
"معدل التورق النقدي" يعني "معدل هامش الربح" املعمول به والذي ينشره "البنك" من وقت آلخر ملعامالت السلف
النقدية ويتم قيده في "حساب البطاقة" للشهر ،عندما ال يتم استالم الدفعة الكاملة ،وتسجيلها ،وقيدها في "حساب
البطاقة" في "تاريخ استحقاق الدفعة" أو استالمها وتسجيلها وقيدها في حساب البطاقة بعد "تاريخ استحقاق الدفعة".
"إجمالي قيمة البيع" يعني املبلغ اإلجمالي املستحق من حامل البطاقة للبنك بموجب معاملة التورق.
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"تاريخ املعاملة" يعني التاريخ املحدد في "كشف الحساب" والذي تمت فيه املعاملة.
"مبلغ االستخدام" يعني املبلغ الذي استخدمه حامل البطاقة خارج حد االئتمان .وهذا يشمل معامالت الشراء والسحب
النقدي وتحويالت األرصدة ومعامالت السلف النقدية.
 2.1الكلمات التي تدل على املفرد فقط تشمل الجمع.
 3.1الكلمات التي تدل على املذكر تشمل املؤنث.
 4.1الكلمات التي تدل على شخص ما تشمل املالك الوحيد و  /أو شركة الشراكة الفردية و  /أو الشركة و  /أو املؤسسة و  /أو أي
كيان قانوني آخر.
 5.1لن تؤخذ عناوين البنود والشروط الواردة هنا في االعتبار عند تفسير أو تأويل هذه "االتفاقية".
 .2إصدار "البطاقة
ً
مناسبا دون الرجوع إلى مقدم
 1.2يحق لـ "البنك" فحص ومراجعة الوضع االئتماني ملقدم طلب البطاقة ،في أي وقت يراه "البنك"
ً
الطلب أو تحديد أي سبب أيا كان .يقر مقدم الطلب ويوافق على أن فحص و  /أو مراجعة االئتمان الالزمة ملعالجة طلب "البطاقة"
قد يتطلب من "البنك" اإلفصاح عن عنوان مقدم الطلب وراتبه وأي معلومات مهنية و  /أو مالية ألي طرف آخر .كشرط مسبق
للموافقة على أي طلب إلصدار "بطاقة" ،يجوز لـ "البنك"ً ،
وفقا لتقديره وتقريره الخاص ،أن يطلب من مقدم الطلب إصدار شيك
و  /أو رهن و  /أو تخصيص وديعة نقدية لصالح "البنك" كضمان مقابل إصدار "البطاقة" بمبلغ يحدده "البنك" .يتعين على
"البنك" االحتفاظ بهذا الضمان طاملا أن "البطاقة" سارية وهناك أي "رصيد جديد" غير مدفوع .إذا تمت تسوية "الرصيد الجديد"
بالكامل ،فسوف يستمر "البنك" في االحتفاظ بهذا الضمان ملدة ال تقل عن خمسة وأربعين (ً )45
يوما من تاريخ إلغاء "البطاقة".
 2.2.في حال احتفظ "البنك" بأي ضمان كضمان إلصدار "البطاقة" ،فإنه يحتفظ بالحق في حجز هذا الضمان ملدة ال تقل عن
خمسة وأربعين ً
يوما بعد إلغاء "البطاقة" وإعادته إلى "البنك" ،سواء تم تقرير هذا اإللغاء من قبل" البنك "أو ً
بناء على طلب" حامل
البطاقة " ،شريطة تسوية الرصيد الجديد بالكامل.
ً
 3.2يجب أن تكون "البطاقة" سارية للفترة املحددة في "البطاقة" ويكون "حامل البطاقة" مؤهال الستخدام "البطاقة" فقط خالل
هذه الفترة.
ً
 4.2في أول "كشف حساب" بعد إصدار "البطاقة" أو تجديدها أو استبدالها ،يفرض "البنك"ً ،
وفقا لتقديره وقراره الخاص ،رسوما
على "حامل البطاقة" ويخصم من "حساب البطاقة" رسوم العضوية السنوية إلصدار "البطاقة" أو رسوم التجديد لتجديد
"البطاقة" أو رسوم استبدال "البطاقة" وأي رسوم وأعباء أخرى يحددها "البنك.
 5.2في حالة إنهاء "البطاقة" أو إلغائها ألي سبب من األسباب ،لن يكون "البنك" ً
ملزما برد أي رسوم  /أرباح مدفوعة أو مفروضة
أو رسوم عضوية سنوية.

بنك المشرق ش.م.ع والمشرق اإلسالمي (قسم الخدمات المصرفية اإلسالمية في بنك المشرق ش.م.ع) مرخصان ويخضعان تحت رقابة
المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
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ً
ملكا لـ "البنك" ويجب إعادتها من "حامل البطاقة" إلى "البنك" ً
بناء على الطلب األول من
 6.2تبقى "البطاقة" في جميع األوقات
ً
"البنك" أو وكيله املعتمد حسب األصول .بدون تقديم إشعار مسبق إلى "حامل البطاقة" ،يجوز لـ "البنك" ،وفقا لتقديره وقراره
ً
الخاص ،ودون تحديد أي سبب أيا كان ،إلغاء "البطاقة" أو تعليقها أو رفض إعادة إصدارها أو تجديدها أو استبدالها.
 7.2وتكون "البطاقة" غير قابلة للنقل وغير قابلة للرهن وقابلة لالستخدام إال من قبل الشخص الذي ينقش /يطبع اسمه على
وجه "البطاقة" ويظهر توقيعه على ظهر "البطاقة".
 8.2يدرك "حامل البطاقة" ً
تماما أن إصدار "البطاقة" يشكل عالقة تمويل مع "البنك" وأنه لدى "حامل البطاقة" القدرة على
سداد جميع املبالغ املترتبة على استخدام "البطاقة" في "تاريخ استحقاق الدفعة".
 9.2يحتفظ "البنك" بالحق في تغيير تصميمات "البطاقات" في أي وقت دون إشعار مسبق.
 10.2يحق لـ "البنك" رفض طلب بطاقة االئتمان دون إبداء أي سبب وفي هذه الحالة سيصبح الطلب ووثائقه الداعمة بما في ذلك
شهادة الراتب أو قسيمة الدفع أو كشوف الحسابات البنكية املقدمة إلى البنك ً
جزءا من سجالت البنك ولن تتم إعادتها إلى
العميل.
 .3استالم واستخدام "البطاقة "
ً
شخصيا في أي من فروع "البنك" أو وحدات "البنك" التي تقدم من خاللها
 1.3يجوز لحامل البطاقة الحصول على "البطاقة"
بالطلب ،أو يمكن إرسال "البطاقة" بالبريد  /البريد السريع ،على مسؤولية "حامل البطاقة" ،على العنوان املذكور في طلب إصدار
"البطاقة" ،أو على العنوان املتاح لـ "البنك" من قبل "حامل البطاقة" ً
خطيا أو عبر الهاتف.
 2.3يجب على "حامل البطاقة" التوقيع على "البطاقة" فور استالمها وممارسة العناية الواجبة واالهتمام بالحفاظ على "البطاقة"
في مكان آمن ضد الفقد أو السرقة أو سوء االستخدام أو وضعها في غير مكانها أو أي مخاطر أخرى.
ً
ً
 3.3يفترض "البنك" أن توقيع "حامل البطاقة" الذي يقر باستالم "البطاقة" و  /أو االستخدام األول "للبطاقة" يشكل دليال ملزما
ً
وقاطعا على أن "حامل البطاقة" قد قرأ وفهم وقبل ووافق وأنه ملتزم بشروط وأحكام هذه االتفاقية .باإلضافة إلى ذلك ،يشير
إقرار "البطاقة" و  /أو االستخدام األول "للبطاقة" إلى أن "حامل البطاقة" مسؤول عن دفع رسوم العضوية السنوية.
 4.3يرسل "البنك" عبر البريد إلى "حامل البطاقة" ،على مسؤولية "حامل البطاقة" وحده" ،رقم تعريف شخص ي" لكل "بطاقة" يتم
تسليمه إلى "حامل البطاقة" الستخدامه في أجهزة الصراف اآللي أو غيره من األجهزة االلكترونية اآلمنة املجهزة بإدخال "رقم
التعريف الشخص ي" .يلتزم "حامل البطاقة" بممارسة العناية الواجبة والرعاية ملنع اإلفصاح عن "رقم التعريف الشخص ي" ذي
الصلة ألي شخص آخر .يجب على "حامل البطاقة" إتالف السجل املطبوع" لرقم التعريف الشخص ي" فور استالمه .يجب أن
ً
منفصال ً
تماما
يتأكد "حامل البطاقة" من أنه يجب أن يكون أي سجل لـ "رقم التعريف الشخص ي" غير قابل للتحديد وأن يبقى
ويمكن تمييزه عن "البطاقة".

بنك المشرق ش.م.ع والمشرق اإلسالمي (قسم الخدمات المصرفية اإلسالمية في بنك المشرق ش.م.ع) مرخصان ويخضعان تحت رقابة
المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
Classification: Internal Use

 5.3يجوز لحامل البطاقة استخدام إجمالي حد االئتمان املقدم من "البنك" لشراء السلع  /الخدمات .يجب أن يكون مبلغ السلفة
جزءا من حد االئتمان على النحو الذي يحدده "البنك"ً ،
النقدية املتاحة مقابل "البطاقة" ً
وفقا لتقديره الخاص واملطلق ،من وقت
آلخر.
 6.3يجوز لحامل البطاقة الحصول على سلف نقدية بأي من الطرق التالية:
 1.6.3تقديم "البطاقة" في أي فرع أو وحدة لـ "البنك"؛
 2.6.3في أي مؤسسة عضو في فيزا/ماستر كارد انترناشونال إلى جانب دليل إيجابي معترف به ً
دوليا على الهوية.
 3.6.3باستخدام "البطاقة" في أي "جهاز صراف آلي" تابعة لـ "البنك"؛ أو
 4.6.3باستخدام "البطاقة" في "أجهزة الصراف اآللي" الخاصة بأي "بنك" عضو آخر في ماستر كارد /فيزا انترناشونال و/أو
االمتيازات األخرى ،أو املؤسسات األعضاء.
ً 7.3
بناء على األسعار السائدة التي يفرضها "البنك" ،فسوف تخضع "السلفة النقدية" التي يتم الحصول عليها بأي من الطرق
املنصوص عليها في الفقرة  3.6إلى "رسوم السلفة النقدية" وسعر التورق النقدي الذي سيصبح ً
ساريا إذا لم تتم تسوية "السلفة
النقدية" بالكامل في أو قبل تاريخ استحقاق الدفعة وقد تختلف من وقت آلخر ً
وفقا لتقدير وقرار "البنك" وحده .سيتم إشعار
"حامل البطاقة" بالتغيير قبل تنفيذ أي تغيير في رسوم خدمة السلفة النقدية وسعر التورق النقدي
 8.3قد تخضع أي سلفة نقدية لحد يومي ال يجوز لـ "حامل البطاقة" تجاوزه ،حتى إذا لم يتم استخدام الجزء املتاح من حد
االئتمان للسلفة النقدية كما هو مذكور في الفقرة  3.5أعاله بشكل كامل من قبل "حامل البطاقة".
 9.3يجوز لـ "البنك" ،في أي وقت بعد إصدار "البطاقة" وتسليمها ،أن يطالب "حامل البطاقة" بإصدار شيك وإيداع شيك لصالح
"البنك" كضمان ألي مبالغ مستحقة من "حامل البطاقة" إلى " البنك" قد تصبح مستحقة .يفوض "حامل البطاقة" بموجبه
"البنك" بتقديم الشيك للدفع مقابل أي مبلغ مستحق إلى "البنك" .إذا رفض "حامل البطاقة" تقديم مثل هذا الشيك إلى "البنك"،
فيحق لـ "البنك" إلغاء "البطاقة" وتعليق "حساب البطاقة".
10.3تبقى جميع الرسوم والتكاليف التي يدفعها "حامل البطاقة" إلى "البنك" غير قابلة لالسترداد حتى إذا تم إنهاء العالقة بين
"البنك" و "حامل البطاقة" .في حالة إصدار فاتورة باملبالغ ولكن لم يتم دفعها ،فلن تتوقف مسؤولية "حامل البطاقة" حتى يتم
دفع جميع هذه املبالغ والرسوم والتكاليف بالكامل إلى "البنك".
 11.3إذا تم إلغاء "البطاقة" من قبل "البنك" أو ً
بناء على طلب "حامل البطاقة" أو ألي سبب آخر ،يحق لـ "البنك" اتخاذ اإلجراءات
القانونية املناسبة ألي استخدام لـ "البطاقة" من قبل "حامل البطاقة" بعد إلغائها .باإلضافة إلى ذلك ،سيكون "حامل البطاقة"
ً
مسؤوال عن تسوية أي رصيد يتم تكبده نتيجة لهذا االستخدام.

بنك المشرق ش.م.ع والمشرق اإلسالمي (قسم الخدمات المصرفية اإلسالمية في بنك المشرق ش.م.ع) مرخصان ويخضعان تحت رقابة
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 12.3ال يتحمل "البنك" أي مسؤولية و  /أو التزام تجاه "حامل البطاقة" عن أي خسارة أو ضرر يلحق بـ "حامل البطاقة" نتيجة أي
انقطاع أو عطل أو عيب في أي "جهاز للصراف اآللي" أو أي جهاز إلكتروني أو نظام اتصاالت أو التسهيالت أو نظام معالجة البيانات
أو رابط املعاملة أو أي نزاع صناعي أو غيره أو أي حدث أو سبب خارج عن السيطرة املعقولة لـ "البنك" ،مما يمنع "حامل البطاقة"
من إنجاز معاملة "البطاقة".
 13.3ال يتحمل "البنك" أي مسؤولية و  /أو التزام عن عدم قبول "البطاقة" ألي سبب من األسباب من قبل أي تاجر أو "جهاز
ً
صراف آلي" أو فرع أو وحدة من البنك .باإلضافة إلى ذلك ،لن يكون "البنك" مسؤوال عن أي رسوم إضافية مطبقة من قبل أي
تاجر.
 14.3يجب عدم استخدام "البطاقة" ألي غرض غير قانوني ،بما في ذلك شراء السلع أو الخدمات املحظورة بموجب الشريعة
اإلسالمية أو أي قانون آخر معمول به في الصالحية القضائية لـ "حامل البطاقة" أو "البنك" .تقع على عاتق "حامل البطاقة"
مسؤولية التأكد من استخدام "البطاقة" ً
وفقا للشريعة ويحق "للبنك" التحقيق في أي عملية شراء يقوم بها "حامل البطاقة"
لالمتثال ألحكام الشريعة اإلسالمية .في حالة اكتشاف أن أي عملية شراء بالتجزئة غير متوافقة مع الشريعة اإلسالمية ،يحق لـ
"البنك" إيقاف "البطاقة" و  /أو تعليقها و  /أو إنهائها و  /أو إلغاء "حساب البطاقة" .تشمل عمليات الشراء غير املتوافقة مع
الشريعة ،على سبيل املثال ال الحصر ،مشتريات التجزئة التي تتم في البارات أو الحانات أو النوادي الليلية أو الكازينوهات أو
صاالت التدليك أو تجار األفالم أو املوسيقى و  /أو ألغراض املقامرة و  /أو املراهنة
 .4الدفع
 1.4يحتفظ "البنك" بحساب بطاقة فيزا /ماستر كارد لكل "حامل بطاقة أساسية" للخصم من مبالغ معاملة "البطاقة" والرسوم
والنفقات السارية وكذلك ألغراض إيداع الدفعات واملبالغ املستردة عند استالمها.
 2.4بمجرد تفعيل "البطاقة" ،يوافق "حامل البطاقة" على أن يدفع لـ "البنك" ،على أساس شهري ،أرباح الفاتورة املطبقة على
الرصيد املستحق غير املدفوع .يوافق "حامل البطاقة" ً
أيضا على أن يدفعً ،
بناء على طلب "البنك" ،أي رسوم معالجة إلصدار
"بطاقة" بديلة.
 3.4يجوز لـ "البنك" ،أن يغير ً
وفقا لتقديره املنفرد واملطلق ،معدل و  /أو طريقة حساب معدل ربح التورق ،وسعر التورق النقدي،
والرسوم اإلضافية أو أي رسوم أخرى باإلضافة إلى الفترة الزمنية التي تكون فيها هذه الرسوم والتكاليف مستحقة الدفع .ال يمكن
استرداد أي من الرسوم والتكاليف املستحقة إلى "البنك" بموجب هذه االتفاقية .سيتم إشعار "حامل البطاقة" بأي تغيير في
الرسوم أو التكاليف قبل تنفيذ أي تغييرات.
 4.4يرسل "البنك" ،عن طريق البريد العادي أو البريد اإللكتروني ،إلى "حامل البطاقة الرئيسية" كشف حساب شهري لـ "حساب
البطاقة" على العنوان املذكور في نموذج طلب إصدار "البطاقة" أو العنوان الذي تم إشعار " البنك "به من قبل حامل البطاقة"
ً
ً
خطيا .لن يكون "البنك" مسؤوال بأي شكل من األشكال عن أي تأخيرات بريدية أو تأخيرات أخرى أو عدم استالم "حامل البطاقة"
لكشف الحساب.

بنك المشرق ش.م.ع والمشرق اإلسالمي (قسم الخدمات المصرفية اإلسالمية في بنك المشرق ش.م.ع) مرخصان ويخضعان تحت رقابة
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 5.4يجب أن تظهر جميع الرسوم التي يرسلها "البنك" إلى "حامل البطاقة" في "كشف الحساب" الشهري .كما يجب إشعار "البنك"
ً
خطيا بأي اعتراض من قبل "حامل البطاقة" ضد أي إدخال ،بما في ذلك رسوم "البنك" ،في كشف الحساب خالل أربعة عشر ()14
ً
يوما من تاريخ الكشف .إذا لم يتم استالم أي اعتراضات خالل الفترة الزمنية املحددة ،فسيتم اعتبار كشف الحساب صحي ًحا
ولن يقبل "البنك" بأية مطالبة بعد هذا الوقت .يجوز لـ "البنك" تزويد "حامل البطاقة"ً ،
بناء على طلب خطي ،بنسخ من معامالت
"البطاقة" ويحتفظ بالحق في فرض رسوم مقابل تقديم هذه النسخ .وال ُيعفي االعتراض على الرسوم "حامل البطاقة" من
مسؤوليته عن معاملة البطاقة تلك.
 6.4قد يتم الدفع بواسطة "حامل البطاقة" إلى "البنك" ً
نقدا أو عن طريق شيك .يمكن إرسال الشيكات بالبريد إلى "البنك" أو
تسليمها باليد إلى فروع "البنك" .يتعين على "حامل البطاقة" إجراء الدفع الفوري وفي الوقت املحدد سواء استلم "حامل البطاقة"
كشف الحساب أم ال.
 7.4في حال كان "حامل البطاقة" يحتفظ بحساب جاري  /توفير فعال لدى "البنك" ،فيجوز لـ "حامل البطاقة" أن يختار ميزة
الدفع التلقائي .يمكن اختيار وسيلة الدفع التلقائي إما للدفع الكامل أو "الحد األدنى للدفع" ،و ً
بناء عليه سيتم الخصم من
ً
الحساب الجاري  /التوفير ،رهنا بتوافر األموال ،من أجل سداد "حساب البطاقة".
 8.4يجوز لـ "البنك" أن يمنح ً
وفقا لتقديره وقراره الخاص لـ "حامل البطاقة" فترة سماح تبدأ من تاريخ املعاملة لكل عملية شراء
تجزئة جديدة حتى تاريخ استحقاق الدفعة ،املطبقة على عملية شراء التجزئة الجديدة ً
بناء على دورة الفوترة ذات الصلة لعملية
شراء التجزئة الجديدة.
 9.4يتم تعديل املبلغ املستحق الدفع من قبل حامل البطاقة مقابل فواتير األرباح املدينة وااللتزامات األخرى املستحقة من قبل
حامل البطاقة.
ُ 10.4يدفع الرصيد الجديد املستحق الظاهر في كشف الحساب الشهري إلى "البنك" في تاريخ استحقاق الدفعة أو قبله.
 1.10.4ستكون الدفعة الكاملة التي تتكون من "الرصيد الجديد" املستحق بما في ذلك الرسوم وتكاليف "البنك" األخرى كما هو
موضح في كشف الحساب مستحقة وواجبة الدفع من قبل "حامل البطاقة" في أو قبل تاريخ استحقاق الدفعة.
 2.10.4في حال لم يتم استالم املبلغ الكامل أو "الحد األدنى للدفع" أو جزء من "الرصيد الجديد" أكبر من "الحد األدنى للدفع"،
وتسجيله وقيده في "حساب البطاقة" في أو قبل تاريخ استحقاق الدفعة ،يطبق "البنك" رسوم الدفع املتأخر وسيستمر تطبيقه
باملثل كل شهر حتى يتم استالم الدفعة وتسجيلها وقيدها في "حساب البطاقة" ،ما لم يتمكن حامل البطاقة من تقديم إثبات
يرض ي "البنك" أن تأخر الدفع كان بسبب اإلفالس .يتم تحديد رسوم الدفع املتأخر من قبل "البنك" ً
وفقا لتقديره الخاص
وستستند إلى األسعار السائدة التي يفرضها "البنك" والتي قد تختلف من وقت آلخر .ومع ذلك ،سيتم إشعار "حامل البطاقة" بأي
تغيير في رسوم السداد املتأخر قبل تطبيق التغيير.
3.10.4سيتم تحويل رسوم الدفع املتأخر إلى مؤسسة خيرية إسالمية يختارها "البنك" بينما يحتفظ "البنك" بجزء منها كرسوم
إدارية ،وهي التكلفة الفعلية التي سيتكبدها "البنك" لتحصيل الدفعات املتأخرة؛ وتم تحديد إجمالي الرسوم التي يمكن أن يحتفظ
بنك المشرق ش.م.ع والمشرق اإلسالمي (قسم الخدمات المصرفية اإلسالمية في بنك المشرق ش.م.ع) مرخصان ويخضعان تحت رقابة
المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
Classification: Internal Use

بها "البنك" كرسوم إدارية بنسبة تسعة وأربعين ( )49باملائة من الدفعة املتأخرة املستحقة .إذا تم الدفع بواسطة شيك ،فسيتم
تسوية الشيك وإرساله إلى "حساب البطاقة" في تاريخ استحقاق الدفعة أو قبله .ال يؤدي عدم استالم كشف الحساب إلى التنازل
عن رسوم الدفع املتأخر.
 11.4يجوز لـ "حامل البطاقة" أن يختار خصم "رصيده الجديد" بالكامل أو "الحد األدنى للدفعة املستحقة" كل شهر من حسابه
الجاري  /التوفير ،إن وجد ،في "البنك" .وسيتم تطبيق هذا الخصم في "تاريخ استحقاق الدفعة" حسب توفر األموال .في حال اختار
"حامل البطاقة" أن يتم خصم "الرصيد الجديد" بالكامل من حسابه الجاري  /التوفير وال تتوفر أموال كافية لتنفيذ هذه املعاملة،
ولكن األموال متاحة لسحب "الحد األدنى املستحق للدفعة" ،فيمكن القيام بذلك بواسطة "البنك".
متبق مستحق باإلضافة إلى
.12دون اإلخالل بحق "البنك" في اتخاذ أي إجراء قانوني ضد "حامل البطاقة" عن أي رصيد جديد ٍ
التكاليف والرسوم األخرى ،يحق لـ "البنك" ً
وفقا لتقديره وقراره الخاص ،إيقاف ،أو تعليق ،أو إنهاء و  /أو إلغاء "البطاقة" إذا لم
يتم استالم الدفعة ملدة تزيد عن شهر بعد تاريخ كشف الحساب .يجوز لـ "البنك" استخدام أي أوراق مالية أو أصول أو أشياء
ثمينة أو أموال محتفظ بها أو موجودة أو مودعة لدى "البنك" مقابل هذه التسهيالت من قبل "حامل البطاقة" لتعويض مسؤولية
"حامل البطاقة" بموجب "البطاقة" دون إشعار "حامل البطاقة" .باإلضافة إلى ذلك ،يمكن حجز أي رصيد دائن في حساب جاري
أو حساب توفير أو حساب ودائع ثابتة أو أي أموال أخرى قد ال يحتفظ بها "البنك" كضمان لحساب "حامل البطاقة" لنفس
الغرض.
13.4في حالة إنهاء "البطاقة" من قبل "البنك" أو "حامل البطاقة" ألي سبب من األسباب ،أو في حالة وفاة "حامل البطاقة" أو
إفالسه أو إعساره أو عجزه ،يظهر إجمالي الرصيد الجديد املستحق على "حساب البطاقة" باإلضافة إلى أي مبلغ يتم تكبده بسبب
استخدام "البطاقة" ولكن لم يتم تحميله بعد على "حساب البطاقة" ،بصرف النظر عن أي ش يء وارد في هذه "االتفاقية" أو في أي
مكان آخر ،ويصبح مستحق الدفع على الفور إلى "البنك" " .في حالة وفاة "حامل البطاقة" ،يتحمل ورثة "حامل البطاقة" املسؤولية
عن جميع الدفعات املستحقة.
 14.4يلتزم "حامل البطاقة" بالحفاظ على الرصيد الجديد املستحق "للبطاقة" املساوي أو األقل من حد االئتمان املحدد كما هو
مسموح به ً
حاليا من قبل "البنك".
 15.4يطبق "البنك" "رسوم تجاوز الحد" إذا تجاوز "الرصيد الجديد" املعلق "حد االئتمان" املحدد في "حساب البطاقة" .ويستمر
"البنك" في تطبيق الرسوم كل شهر إذا تجاوز "الرصيد الجديد" املعلق في "حساب البطاقة" "حد االئتمان" .قد تختلف هذه
الرسوم من وقت آلخر على النحو الذي يحدده "البنك" ً
وفقا لتقديره وقراره الخاص.
16.4إذا تجاوز "الرصيد الجديد" املعلق حد االئتمان ،فسوف يتألف الحد األدنى للدفعة املستحق املنصوص عليه في كشف
الحساب التالي من املبلغ الكامل الذي يتم من خالله تجاوز حد االئتمان .يتعين على "حامل البطاقة" دفع الحد األدنى للدفعة
املستحقة بالكامل إلى "البنك" ً
بناء على طلبه األول .وفي استمر "الرصيد الجديد" املستحق في تجاوز حد االئتمان ،يحق "للبنك"،
ً
دون إشعار ،إلغاء "البطاقة" وفي هذه الحالة ،يصبح الرصيد الجديد املستحق بالكامل على "حساب البطاقة" مستحقا وواجب
ً
الدفع فورا لـ "البنك".

بنك المشرق ش.م.ع والمشرق اإلسالمي (قسم الخدمات المصرفية اإلسالمية في بنك المشرق ش.م.ع) مرخصان ويخضعان تحت رقابة
المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
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 17.4سيتم ترحيل جميع الرسوم املقيدة إلى "حساب البطاقة" مقابل معامالت البطاقة التي تتم بعملة أجنبية إلى حساب "حامل
البطاقة" بسعر الصرف املستلم من بنك املعالجة .قد يشمل تحويل العمالت رسوم التحويل املطبقة من قبل ماستر كارد /فيزا
ً
ً
انترناشونال أو "البنك" .ولن يكون "البنك" مسؤوال و  /أو ملزما بأي خسارة تنشأ بسبب تقلبات أو تحويالت أسعار الصرف األجنبي.
 18.4يقوم "البنك" بقيد أي مبلغ مسترد من التاجر إلى "حساب البطاقة" عند استالم معاملة "البطاقة" ،وال يتحمل "البنك" أية
مسؤولية عن عدم استالم املبلغ املسترد .سيتم قيد املبلغ املسترد على "حساب البطاقة" بسعر الصرف املستلم من بنك املعالجة.
وال يتحمل "البنك" أي مسؤولية و  /أو التزام عن أي خسارة تنشأ بسبب تقلبات أو تحويالت أسعار الصرف األجنبي ،بصرف النظر
عن مدى اقتراب وقت رد األموال من معاملة "البطاقة" األصلية.
 19.4دون اإلخالل بحق "البنك" في أي وقت في اتخاذ اإلجراء القانوني املناسب ،يجوز لـ "البنك" فرض رسوم على أي شيك مرتجع
غير مدفوع يسحبه "حامل البطاقة" كدفعة كاملة أو جزئية للرصيد الجديد املستحق.
وفقا لتقديره الخاص تعيين وكيل لتحصيل جميع املبالغ املستحقة لـ "البنك" من قبل "حامل البطاقة" ً
20.4يجوز لـ "البنك" ً
وفقا
لهذه االتفاقية .ويتحمل "حامل البطاقة" وحده أي من وجميع التكاليف القانونية وتكاليف التحصيل املتكبدة في تحصيل أي من
أو جميع األموال املستحقة لـ "البنك" بموجب هذه االتفاقية.
 21.4تكون هذه "االتفاقية" وأي تعديالت عليها ملزمة لـ "حامل البطاقة" وخلفائه /خلفائها.
 .5املكافآت
1.5ال يمكن استعادة املكافآت عند استردادها.
 2.5ستقيد املكافآت املكتسبة عند دفع "الرصيد الجديد" من قبل "حامل البطاقة.
ً
 3.5لن يكون "البنك" مسؤوال عن أي من التزامات الخدمة مقابل املكافآت املقدمة أو عن أي ضرر أو خسارة يتكبدها "حامل
البطاقة" عند شراء أي سلع من خالل استرداد املكافآت .يجب توجيه أي نزاعات أو مطالبات بشأن املنتجات أو الخدمات املشتراة
من خالل استرداد املكافآت مباشرة إلى التاجر ذي الصلة.
 4.5يمتلك "البنك" الحق املطلق في تغيير أو تعديل أو إلغاء أي برنامج مكافآت في أي وقت دون إشعار مسبق.
5.5في حالة إنهاء أي برنامج مكافآت ،ستنتهي صالحية جميع املكافآت املمنوحة لـ "حامل البطاقة" على الفور ولن يكون لها أي
قيمة مستقبلية أو احتماالت استعادة .ال يتحمل "البنك" مسؤولية تعويض "حامل البطاقة" بأي شكل من األشكال إذا تم إنهاء
برنامج املكافآت أو تغييره.
 6.5ال يمكن استبدال املكافآت بمبلغ نقدي.

بنك المشرق ش.م.ع والمشرق اإلسالمي (قسم الخدمات المصرفية اإلسالمية في بنك المشرق ش.م.ع) مرخصان ويخضعان تحت رقابة
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7.5ال يمكن استبدال املكافآت بالتزامن مع أي خصم أو عرض ترويجي آخر .والسترداد املكافآت ،يجب على "حامل البطاقة" إبالغ
التاجر بأنه يرغب في استرداد املكافآت قبل إنجاز معاملة البطاقة .ال يجوز لحامل البطاقة طلب استرداد املكافآت بعد اكتمال
معاملة "البطاقة".
 8.5بمجرد انتهاء صالحيتها ،فإنه ال يجوز تمديد املكافآت.
 9.5سيكون لكل مكافأة مجموعة خاصة من الشروط واألحكام التي ستطبق على هذه املكافآت
" .6البطاقة" التابعة بما في ذلك "بطاقة" املراهقين
 .6البطاقات التكميلية بما في ذلك بطاقات الشباب أقل من  16سنة
بناء على طلب "حامل البطاقة الرئيسية" ،يجوز لـ "البنك"ً ،
ً 1-6
وفقا لتقديره الخاص وقراره الخاص ،املوافقة على إصدار بطاقة
تكميلية  /بطاقة شباب أقل من  16سنة وفرض رسوم على هذا اإلصدار .يظل حامل البطاقة الرئيسية مسؤول وملتزم بشكل
كامل عن سداد قيمة معامالت البطاقة التي تتم بواسطة "البطاقة" التكميلية.
 2-6جميع الشروط واألحكام املنصوص عليها في هذه "االتفاقية" ملزمة ً
تماما وتنطبق على حامل البطاقة التكميلية  /بطاقة
ً
الشباب أقل من  16سنة ،والذي سيكون مسؤوال بشكل فردي وبشكل مجمع مع "حامل البطاقة الرئيسية".
 3-6يلزم أن يشمل حد االئتمان املفروض على "حامل البطاقة الرئيسية" حد االئتمان لحامل البطاقة التكميلية  /بطاقة الشباب
أقل من  16سنة.
 4-6يلزم أن تعتمد صالحية البطاقة التكميلية  /بطاقة الشباب أقل من  16سنة في جميع األوقات على صالحية البطاقة الرئيسية.
ً
تلقائيا وقف وإلغاء البطاقة التكميلية  /بطاقة الشباب أقل من  16سنة ،ولكن
إذا تم وقف البطاقة الرئيسية أو إلغاؤها ،فسيتم
ليس العكس.
-7فقدان "البطاقة"
 1-7في حالة فقدان "البطاقة" أو سرقتها ،أو إذا تم إدخال "رقم التعريف الشخص ي" بشكل خاطئ أو تم الكشف عنه أو تم اختراقه
شخصيا أو ً
ً
كتابيا .في حالة وقوع مثل هذا
بطريقة أخرى ،فسيخطر "حامل البطاقة" على الفور وفي غضون  24ساعة "البنك"
الحدث خارج ساعات العمل املصرفية العادية ،فسيتصل "حامل البطاقة" برقم خدمة عمالء بنك املشرق ش.م.ب .يجب تأكيد
أي إخطار كتابي من هذا القبيل إلى "البنك" على الفور .ولكن في أي حال ،يكون إخطار البنك بشأن الخسارة أو السرقة أو اإلفشاء
ً
في غضون سبعة ( )7أيام .يظل "حامل البطاقة" في جميع األوقات مسؤوال عن أي استخدام أو إساءة استخدام "للبطاقة" و  /أو
"رقم التعريف الشخص ي" ،بما في ذلك جميع السلف النقدية ،قبل اإلبالغ عن فقدان "البطاقة" أو سرقتها أو وضعها في غير
موضعها أو الكشف عنها و /أو "رقم التعريف الشخص ي" .يجب على "حامل البطاقة" إعطاء "البنك" جميع املعلومات املتاحة فيما
ً
يتعلق بالظروف املحيطة بمثل هذه الخسارة أو السرقة أو االختفاء أو اإلفشاء .لن يكون "البنك" مسؤوال بأي شكل من األشكال
عن أي خسارة أو ضرر قد يحدث أو قد ينشأ بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة لفقدان "البطاقة" أو سرقتها أو سوء استخدامها
و  /أو وضعها في غير موضعها أو اإلفصاح عن "رقم التعريف الشخص ي".
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ً
 2-7مع عدم اإلخالل بالبند  ،1-8يظل "حامل البطاقة" مسؤوال مسؤولية كاملة أمام "البنك" فيما يتعلق بأي استخدام أو إساءة
استخدام "للبطاقة" بعد اإللغاء أو خالل الفترة التي يتم فيها سحب الحق في استخدام "البطاقة" و  /أو يظل ً
معلقا .لن يؤثر إلغاء
"البطاقة" على مسؤوليات "حامل البطاقة" أو التزاماته ً
وفقا لهذه "االتفاقية" الناشئة قبل هذا اإللغاء.
ً
ً
 3-7يجوز "للبنك"ً ،
وفقا لتقديره الخاص وقراره ،رهنا بفرض رسوم ،إصدار "بطاقة" بديلة "لحامل البطاقة" بدال من البطاقة
املبلغ عنها أنها مفقودة أو مسروقة أو ضائعة أو املكشوف عن بياناتها ،باإلضافة إلى "رقم تعريف شخص ي جديد" "على حساب"
حامل البطاقة "وحده.
 4-7إذا استعاد "حامل البطاقة" "البطاقة" التي تم اإلبالغ ً
سابقا عن ضياعها أو سرقتها أو فقدانها أو اختراقها بأي شكل آخر،
فيجب عدم استخدام "البطاقة" ويجب على "حامل البطاقة" قطع "البطاقة" إلى نصفين وإعادة كليهما على الفور إلى "البنك".
-8أحكام عامة
 1-8جميع الرسوم املدفوعة بموجب هذه االتفاقية أو فيما يتعلق بها غير قابلة لالسترداد.
 2-8يجب أن يتم إخطار "البنك" على الفور من قبل "حامل البطاقة" ً
كتابيا متى كان هناك تغيير في قانون العمل األساس ي "لحامل
البطاقة" ،وطبيعة العمل ،و  /أو املكتب و  /أو العنوان البريدي السكني أو الهاتف.
ً
 3-8إذا كان "حامل البطاقة" يعتزم مغادرة البلد الذي تم إصدار "البطاقة" فيها ملدة تزيد عن ثالثين ( )30يوما ،فيجب على "حامل
البطاقة" إخطار "البنك" ً
كتابيا ،وتسوية املبلغ املستحق في " حساب البطاقة "قبل سبعة ( )7أيام على األقل من مغادرة" حامل
البطاقة" للبالد.
 4-8إذا قرر "حامل البطاقة" املغادرة ً
نهائيا من البلد الذي تم إصدار "البطاقة" فيها ،فيجب على "حامل البطاقة" قطع "البطاقة"
إلى نصفين وإعادة كال النصفين إلى "البنك" مع إرسال إشعار كتابي ،قبل خمسة وأربعين ( )45يو ًما على األقل من تاريخ املغادرة،
بعد تسوية املبلغ املستحق بالكامل في "حساب البطاقة".
 5-8يتمتع "البنك" بالحق الكامل غير املقيد في فحص الوضع االئتماني العام "لحامل البطاقة" والتاريخ االئتماني لـ "حساب
البطاقة" في أي وقت ،واإلفصاح ً
وفقا لتقديره الخاص وقراره دون أي إشارة إلى "حامل البطاقة" ،بأي معلومات تتعلق بالجدارة
االئتمانية أو التاريخ االئتماني "لحامل البطاقة" إلى أي طرف آخر في أي وقت .يقر "حامل البطاقة" ويوافق على هذا اإلفشاء.
 6-8دون تقديم إشعار مسبق إلى "حامل البطاقة" ،يجوز "للبنك" في أي وقت ً
وفقا لتقديره وقراره الخاص ،ودون إبداء أي سبب
مهما كان ،سحب و  /أو جمع أي أو كل البطاقات التي يمتلكها "حامل البطاقة الرئيس ي" أو "حامل البطاقة" التكميلية  /بطاقة
ملزما ً
الشباب أقل من  16سنة ،وإنهاء استخدام "البطاقة" ،ويكون "حامل البطاقة" ً
فورا بعد هذا السحب و  /أو الجمع ،بقطع
"البطاقة" (البطاقات) إلى نصفين وإعادة كال النصفين إلى "البنك" بعد تسوية املبلغ املستحق على "حساب البطاقة" بالكامل.
ً
 7-8عند وفاة "حامل البطاقة" أو إفالسه أو عجزه أو إعساره ،يجوز "للبنك" ً
وفقا لتقديره وقراره الخاص ،وقف وإلغاء كال من
البطاقة األساسية والتكميلية  /وبطاقة الشباب أقل من  16سنة.
 8-8يفوض "حامل البطاقة'' بموجب هذه االتفاقية بشكل غير قابل للنقض وغير مشروط ويسمح "للبنك" باإلفصاح عن أي
معلومات متعلقة "بحامل البطاقة" ،والتي يراها "البنك" مناسبة لوكالء "البنك" ،أو املستفيدين منه أو الشركاء أو الفروع أو
السلطات القانونية  ،أو أي طرف آخر مفوض من قبل "البنك" من أجل تمكين "البنك" من تنفيذ التزامات "حامل البطاقة"
بموجب هذه االتفاقية.

بنك المشرق ش.م.ع والمشرق اإلسالمي (قسم الخدمات المصرفية اإلسالمية في بنك المشرق ش.م.ع) مرخصان ويخضعان تحت رقابة
المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
Classification: Internal Use

 9-8تسري أحكام وشروط هذه االتفاقية باالقتران مع الشروط املنصوص عليها في أي اتفاقية أخرى ،والتي تتعلق "بالبطاقة" وتعد
هذه االتفاقيات ملزمة "لحامل البطاقة" فيما يتعلق باستخدام "البطاقة" .دون اإلخالل بما ورد أعاله ،في حالة وجود أي تعارض
بين أحكام هذه االتفاقات و "االتفاقية" هذه ،فإن أحكام هذه "االتفاقية" ستحل محلها وتسري.
 10-8ال يجوز تفسير أي مسار تعامل بين "البنك" و "حامل البطاقة" وال أي تأخير أو إغفال أو فشل من جانب "البنك" في ممارسة
أي من حقوقه بموجب هذه "االتفاقية" على أنه تنازل عن هذه الحقوق أو يخل بحقوق "البنك" فيما يتعلق بأي تقصير الحق من
نفس الطبيعة أو من طبيعة مختلفة من قبل "حامل البطاقة".
 11-8يجب تنفيذ جميع األنشطة ً
وفقا لهذه "االتفاقية" لصالح "حامل البطاقة"ً ،
وبناء عليه ،يتحمل "حامل البطاقة" جميع
الخسائر وااللتزامات املتعلقة بها والناشئة عنها ،ويتعهد "حامل البطاقة" بموجب هذه االتفاقية بحماية وتعويض "البنك" عن
ً
وضد أي خسارة أو ضرر أو مطالبة أو دعوى قضائية أو غرامة أو تكلفة أو مصروفات أيا كانت طبيعتها فيما يتعلق أو ينش ئ عن
الخدمات التي سيقدمها "البنك" بموجب هذه االتفاقية.
 12-8تعتبر التعليمات والقبول التي يرسلها "حامل البطاقة" إلى "البنك" من خالل االتصال بالفاكس أو البريد اإللكتروني صالحة
وملزمة لـ "حامل البطاقة" ،ويجوز لـ "البنك" التصرف ً
بناء على التعليمات والقبول املقدم من خالل هذه الطريقة .يجوز لـ "البنك"
استخدام نسخ من عمليات اإلرسال بالفاكس أو رسائل البريد اإللكتروني في أي محكمة قانونية.
 .13-8يجب أن تكون سجالت "البنك" نهائية وقاطعة وال جدال فيها وملزمة لـ "حامل البطاقة".
 .14-8يجوز "للبنك"ً ،
وفقا لتقديره املنفرد واملطلق ،إتاحة العديد من املزايا "لحامل البطاقة" الذي لديه "بطاقة" حالية وفعالة.
يحتفظ "البنك" بالحق في وقف أو تعديل أي مزايا متاحة على "البطاقة" في أي وقت دون تقديم أي إشعار إلى "حامل البطاقة".
ً
ً
لن يتم اعتبار "البنك" في أي وقت وكيال أو ممثال ألي مزود خدمة فيما يتعلق باملزايا املتاحة "لحامل البطاقة".
 15-8ستتوفر جميع املزايا فقط على "البطاقات" الحالية والنشطة.
ً
 16-8سيكون "البنك" غير مسؤوال في حالة وجود أي استياء فيما يتعلق بالسعر والخدمة والجودة والعروض املقدمة على
"البطاقة".
 17-8يحق للبنك تغيير أي من الشروط واألحكام الواردة في شروط وأحكام املنتج أو جميعها ،باإلضافة إلى عقد العميل بعد تقديم
إشعار كتابي مدته ً 60
يوما.
 18-8يوافق العميل بموجبه على استالم العروض والرسائل اإلخبارية والعروض الترويجية وغيرها من االتصاالت التسويقية (بما
في ذلك ،على سبيل املثال ال الحصر ،املكاملات الهاتفية والرسائل النصية القصيرة ورسائل البريد اإللكتروني وإشعارات الهاتف
املحمول والرسائل "داخل التط بيق" للجوال وأي شكل آخر من أشكال االتصال كما يستخدمها البنك من وقت آلخر) من البنك.
إذا كان العميل يرغب في سحب املوافقة على تلقي مثل هذه االتصاالت التسويقية ،فيمكنه القيام بذلك في أي وقت عن طريق
تسجيل الدخول إلى املشرق عبر اإلنترنت  /املشرق موبايل واالنتقال إلى امللف الشخص ي واختيار االتصال.
-9تعديل هذه االتفاقية
ً
 1-9يجوز لـ "البنك" ،من وقت آلخر وفقا لتقديره الفردي واملطلق ،تنويع أو تغيير أو تبديل أو تعديل و  /أو تصحيح شروط وأحكام
ً
هذه "االتفاقية" ،والتي يصبح فيها هذا التنوع أو التغير والتبديل أو التعديل و/أو التصحيح ملزما على الفور "لحامل البطاقة".

بنك المشرق ش.م.ع والمشرق اإلسالمي (قسم الخدمات المصرفية اإلسالمية في بنك المشرق ش.م.ع) مرخصان ويخضعان تحت رقابة
المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
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يجب إخطار "حامل البطاقة" بهذا التنوع أو التبديل أو التعديل و/أو التصحيح من قبل "البنك" إما ً
كتابيا أو عن طريق النشر أو
ً
ُ
بوسائل مثل التي قد يحددها "البنك" وسيكون التغيير أو التعديل أو التبديل و  /أو التصحيح املخطر به ملزما "لحامل البطاقة".
 2-9يجوز "للبنك" ً
(وفقا إلخطار "حامل البطاقة") التنازل عن كامل أو أي جزء من حقوقه أو التزاماته بموجب هذه "االتفاقية".
 3-9تعتبر صالحية وشرعية وإمكانية إنفاذ كل بند من شروط وأحكام هذه االتفاقية مميزة وقابلة للفصل عن بعضها البعض.
 4-9يشكل استخدام "البطاقة" اعتب ًارا من التاريخ الفعلي ألي تنويع أو تغيير أو تبديل أو تحوير و  /أو تصحيح في هذه "االتفاقية"
ً
قبوال لهذه التغييرات دون أي تحفظ على اإلطالق من قبل "حامل البطاقة".
-10القانون الحاكم واالختصاص القضائي
 1-10تخضع هذه "االتفاقية" للقوانين الفيدرالية لدولة اإلمارات العربية املتحدة وإمارة دبي إلى الحد الذي ال تتعارض فيه مع
أحكام الشريعة على النحو الذي تحدده هيئة الرقابة الشرعية .يخضع "حامل البطاقة" و "البنك" لالختصاص القضائي غير
الحصري للمحاكم املدنية في دولة اإلمارات العربية املتحدة .يجب أال يقيد هذا البيان حق "البنك" في رفع دعوى ضد "حامل
البطاقة" في أي والية قضائية أخرى.
-11التورق واألرباح ومدفوعات البطاقة
 1-11عند إصدار البطاقة ،يدخل البنك وحامل البطاقة في التورق على النحو التالي؛
 1-1-11سيبيع البنك بعض السلع التي يمتلكها والتي ربما تكون حصة من مخزون املعادن بالجملة؛ لحامل البطاقة بموجب عقد
مرابحة .لغرض عقد املرابحة ،سيرسل البنك ً
عرضا لبيع سلع معينة ("العرض") على عنوان البريد اإللكتروني املسجل لحامل
البطاقة .يجب أن ُيذكر في هذا العرض تكلفة املرابحة وإجمالي قيمة البيع والسلعة والكمية.
 2-1-11سيتم احتساب مبلغ ربح املرابحة على أساس معدل ربح املرابحة مع األخذ في االعتبار أن تكلفة املرابحة الكاملة ظلت غير
مدفوعة حتى تاريخ االستحقاق .سيتم تنفيذ تجارة السلع
ُ 3-1-11
سيطلب من حامل البطاقة قبول العرض إما عن طريق الرد على نفس البريد اإللكتروني أو بإرسال العرض املطبوع على
ً
ورقة بتوقيع حامل البطاقة في أي مكان على الورقة ("القبول") .بدال من ذلك ،سيتم منح حامل البطاقة ( )8ثماني ساعات ،من
وقت إرسال البريد اإللكتروني كما هو مذكور في البريد اإللكتروني ،لرفض  /االعتراض على العرض ("فترة انتهاء الصالحية") .في
ً
حالة عدم رفض  /اعتراض العميل على العرض ،في غضون  8ساعات ،سيعتبر ً
أيضا قبوال.
 4-1-11بعد القبول ،سيقوم البنك بطرح عرض حامل البطاقة للبيع عن طريق وسيط في بورصة لندن للمعادن ("معروض
للبيع") ،وبمجرد قبوله من قبل الوسيط ،سيقوم البنك باعتماد عائدات البيع (املستلمة من البيع إلى الوسيط) إلى حساب
البطاقة.
 5-1-11بالنسبة لتداول التورق هذا ،سيكون البنك هو املسؤول عن اإلبالغ عن العرض املطروح للبيع للوسيط وامليسر للدعم
من الناحية التشغيلية إليداع عائدات البيع في حساب البطاقة.
 6-1-11يمكن لحامل البطاقة  /العميل التحقق من كمية ونوع السلعة املستخدمة في تداول التورق من موقع البنك على اإلنترنت.
ً
مقدما ،بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر ،املكون
 2-11يحتفظ البنك بالحق في املطالبة بأي جزء من إجمالي قيمة البيع
اإلضافي ،وفي هذه الحالة يكون مستحق الدفع من قبل حامل البطاقة كما هو مطلوب.

بنك المشرق ش.م.ع والمشرق اإلسالمي (قسم الخدمات المصرفية اإلسالمية في بنك المشرق ش.م.ع) مرخصان ويخضعان تحت رقابة
المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
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 3-11ستكون املسؤولية التعاقدية لحامل البطاقة ،تجاه تجارة السلع ،مساوية إلجمالي قيمة البيع .سيكون حد حامل البطاقة
ً
مساويا لحد البطاقة .مع مراعاة تحديث الربح االئتماني لحامل البطاقة ،وبالشكل املرض ي للبنك ،يجوز
املسموح باستخدامه
للبنك زيادة حد البطاقة ليصل إلى تكلفة املرابحة.
ً
 4-11سيتم إرسال كشف الحساب إلى حامل البطاقة شهريا؛ مع تفاصيل مبلغ االنتفاع ،والحد األدنى للدفع املستحق والتاريخ
الذي يجب أن يتم فيه الدفع للبنك.
 5-11في حالة قيام العميل بتسوية الحد األدنى للدفع املستحق من إجمالي مبلغ االنتفاع (على افتراض أن إجمالي مبلغ االنتفاع لم
يتم تسويته بالفعل) املستحق في أو قبل تاريخ استحقاق الدفع؛ سيطلب البنك ً
جزءا من مبلغ ربح املرابحة من خالل ذكره في
ً
ً
مضروبا في مبلغ االستخدام غير املدفوع.
مساويا ملعدل ربح التورق
كشف الحساب ("الربح املفوتر") .يجب أن يكون الربح املفوتر
 6-11إذا دفع حامل البطاقة مبلغ االنتفاع في تاريخ استحقاق الدفع أو قبله ،فال يجوز للبنك أن يطلب مبلغ ربح املرابحة ،وفي هذه
الحالة ال يعكس البيان املرسل إلى العميل الربح املفوتر.
 7-11يعطي العميل بموجبه تعليمات دائمة للبنك لنقل عرضه لوضع "الطرح للبيع" ً
(وفقا للبند  1-11أعاله) إلى وسيط بسعر
التكلفة الذي اشتراه البنك في البداية من وسيط آخر.
ً
ً
 8-11في حالة اعتبار البنك (بصفته مسؤول اإلرسال) مهمال في دوره كمسؤول عن اإلرسال ،وإذا قدم حامل البطاقة طلبا ضد
هذا اإلهمال في غضون  7أيام من انتهاء فترة القبول املعتبرة ،يجب على البنك مراجعة طلب حامل البطاقة ،ويخضع إلثبات إهمال
ً
البنك بموجب قرار قضائي نهائي ،ويتعين على البنك إعادة تكلفة املرابحة ،ويكون حامل البطاقة مسؤوال عن رد عائدات البيع.
ومع ذلك ،يمكن تسوية التزام البنك والتزام حامل البطاقة باستثناء مبلغ االنتفاع غير املدفوع واألرباح الواردة في الفاتورة .يحق
للبنك إلغاء البطاقة واملطالبة بتسوية كامل املبلغ املستحق على الفور من حامل البطاقة ،بما في ذلك أرباح الفاتورة.
 9-11في جميع الحاالت املذكورة أعاله ،لن تتم معالجة تداول التورق إال بعد انتهاء فترة السماح.
ً
 10-11إذا تخلف حامل البطاقة عن سداد املبلغ املستحق عند االستحقاق ملدة ً 30
متتاليا بعد السداد املستحق ،فسيتم
يوما
تعليق البطاقة ،وال يجوز للبنك معالجة تداول التورق لتسوية معامالت البطاقة
 11-11إذا اعترض حامل البطاقة على أي معاملة بعد معالجة التورق ،والتي تتضمن املبالغ املتنازع عليها ،فإن املبالغ التي سيتم
ردها إلى حساب البطاقة ستكون فقط معادلة لقيمة املعاملة املتنازع عليها وربحها.
 12-11إذا لم يوافق حامل البطاقة على أي رسوم مذكورة في كشف الحساب ،بخالف التورق ،فيجب إبالغ البنك بذلك في غضون
ً 30
يوما من تاريخ كشف الحساب ،وإال فلن يكون البنك في وضع يسمح له بضمان نجاح االعتراض على معاملة مع بنك معالجة
املعامالت و  /أو التاجر.
 13-11سيتم تطبيق أي مدفوعات يقوم بها حامل البطاقة من قبل البنك في أو من أجل سداد التزامات حامل البطاقة تجاه البنك
بموجب هذه الشروط واألحكام بالترتيب الذي قد يقرره البنك.
-12مكتب االئتمان ومعلومات العمالء
 1-12من أجل االمتثال للقوانين واللوائح املعمول بها وألغراض ( )1الحصول على معلوماتي  /معلوماتنا الشخصية )2( ،إدارة
حسابي  /حسابي (حساباتي) واملعامالت التي أبرمها أنا  /نحن و( )3تنفيذ أي منتج أو خدمة اشتركت بها أنا  /نحن بما في ذلك على
سبيل املثال ال الحصر املوارد املالية وبطاقات االئتمان ،أوافق أنا  /نحن بموجب هذا بشكل نهائي وغير مشروط وأقر بالقبول
بنك المشرق ش.م.ع والمشرق اإلسالمي (قسم الخدمات المصرفية اإلسالمية في بنك المشرق ش.م.ع) مرخصان ويخضعان تحت رقابة
المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
Classification: Internal Use

وأفوض البنك والشركات التابعة له ووكالئه ومقدمي خدمات الطرف اآلخر التابع للبنك وأي آخرينً ،
ً
مناسبا
وفقا ملا يعتبره البنك
ً
ووفقا لتقديره املطلق القيام بما يلي:
 .12.1.1جمع ،والبحث ،والحصول واملعالجة والتأكيد والحفاظ على تحديث جميع املعلومات املتعلقة بي  /بنا بما في ذلك على
سبيل املثال ال الحصر ،بياناتي  /بياناتنا الشخصية ،وتفاصيل حساباتي  /حساباتنا ،والبيانات املالية ،وبطاقات االئتمان الحالية
والسابقة ،واملعامالت املصرفية ،وسجل إعادة السداد ،وأي تقصير وأي معلومات شخصية أخرى قد نشاركها مع البنك مثل
االسم والجنس وتاريخ امليالد ورقم هوية اإلمارات واملعلومات املتعلقة بالعمل ("املعلومات") ،حسب الضرورة.
 2-1-12الكشف عن املعلومات وتبادلها مع أي سلطة حكومية و  /أو هيئة شبه حكومية و  /أو كيانات خاصة ،بما في ذلك على
سبيل املثال ال الحصر مكتب االتحاد للمعلومات االئتمانية ،أو أي طرف آخر.
ً
 3-1-12أتعهد  /نتعهد بتزويد البنك بانتظام باملعلومات املطلوبة والحفاظ على تحديث هذه املعلومات طاملا أنني عميال  /سنظل
(عمالء) للبنك.
 2-12يقر العميل بأن البنك يجب أن يجمع معلومات العميل ويستخدمها لغرض قانوني لتمكين البنك من تزويد العميل
بالخدمات املتعلقة بالحساب (الحسابات) واالمتثال اللتزامات البنك القانونية بصفته مؤسسة مالية مرخصة تابعة للبنك املركزي
لدولة اإلمارات العربية املتحدة.
 3-12يقر العميل بأنه  /أنها لها الحق في رفض تقديم موافقته  /موافقتها على استخدام البنك ملعلوماته  /معلوماتها .ومع ذلك ،في
حالة قيام البنك بجمع املعلومات بموجب شروط هذه االتفاقية أو بموجب القانون ،وأخفق العميل في املوافقة على تلك البيانات
أو تقديمها عند الطلب ،فقد ال يتمكن البنك من تنفيذ العقد الذي أبرمه أو يبرمه مع العميل بما يتماش ى مع هذه االتفاقية ،على
سبيل املثال ،لتزويد العميل بالحساب (الحسابات) .في هذه الحالة ،قد يضطر البنك إلى إلغاء أي خدمات للعميل أو الحساب
(الحسابات) ويجب على البنك إخطار العميل إذا كان هذا هو الحال في ذلك الوقت .يقر العميل بأن السحب املستقبلي ملوافقة
العميل لن يؤثر على قانونية استخدام البيانات التي يجريها البنك ً
بناء على املوافقة املسبقة.
 4-12يقر العميل ويفهم أنه له  /لها الحق في طلب الوصول إلى معلوماته  /معلوماتها وتصحيحها من البنك أو للحد من استخدام
معلوماته  /معلوماتها .يمكن للعميل ممارسة حقوقه أو تقديم شكوى بشأن استخدام معلوماته عن طريق االتصال بالبنك بإحدى
الطرق التالية:
أ) تسجيل الدخول على املشرق عبر اإلنترنت  /املشرق موبايل
ب) االتصال بمركز االتصال على +9714 424 4411
ج) زيارة فرع املشرق
-13ضريبة القيمة املضافة
 1-13تعريفات
 1-1-13ضريبة القيمة املضافة ( )VATوتعني أي ضريبة قيمة مضافة أو ضريبة مماثلة مستحقة الدفع ألي سلطة فيما يتعلق
باملعامالت وتشمل ،على سبيل املثال ال الحصر ،أي شكل آخر من أشكال الضرائب التي قد تنطبق على هذه االتفاقية.
 2-1-13تشكل جميع املبالغ املعبر عنها بأنها واجبة الدفع بموجب هذه االتفاقية من قبل "حامل البطاقة" إلى "البنك" مقابل أي
خدمة ألغراض ضريبة القيمة املضافة ،وتعتبر مستثناة من أي ضريبة قيمة مضافة مفروضة على تلك الخدمة ،وبالتالي إذا كانت
ً
هناك ضريبة قيمة مضافة أو أصبح "حامل البطاقة" مسؤوال عن أي خدمة يقدمها "البنك" ويطلب من "البنك" تقديم حساب
بنك المشرق ش.م.ع والمشرق اإلسالمي (قسم الخدمات المصرفية اإلسالمية في بنك المشرق ش.م.ع) مرخصان ويخضعان تحت رقابة
المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
Classification: Internal Use

ً
ملصلحة الضرائب ذات الصلة لضريبة القيمة املضافة على تلك الخدمة ،يجب على "حامل البطاقة" أن يدفع إلى "البنك" مبلغا
ً
مساويا ملبلغ ضريبة القيمة املضافة .يجب على "البنك" تقديم فاتورة ضريبة القيمة املضافة املناسبة على الفور إلى "حامل
البطاقة" حيثما يقتض ي القانون ذلك.
 3-1-13عندما تتطلب هذه االتفاقية من "حامل البطاقة" سداد أو تعويض "البنك" عن أي تكلفة أو مصاريف ،يتعين على "حامل
البطاقة" سداد أو تعويض "البنك" (حسب الحالة) عن املبلغ الكامل لهذه التكلفة أو املصاريف ،بما في ذلك الجزء الذي يمثل
ضريبة القيمة املضافة ،باستثناء الحد الذي يقرر فيه "البنك" بشكل معقول أنه يحق له الحصول على ائتمان أو سداد ما يتعلق
بضريبة القيمة املضافة من مصلحة الضرائب ذات الصلة.
 4-1-13فيما يتعلق بأي خدمة يقدمها "البنك" إلى "حامل البطاقة" بموجب هذه االتفاقية ،إذا طلب "حامل البطاقة" بشكل
معقول ،يجب على "البنك" تزويد "حامل البطاقة" على الفور بتفاصيل تسجيل ضريبة القيمة املضافة "للبنك" واملعلومات األخرى
املطلوبة بشكل معقول فيما يتعلق بمتطلبات اإلبالغ عن ضريبة القيمة املضافة "لحامل البطاقة" فيما يتعلق بهذه الخدمة.

 .14تحذير-االلتزامات الرئيسية للعميل ونتائج حالة عدم الوفاء بنفس الش يء
في حالة اإلخفاق
املسؤولية
ُ
يجب على العميل دفع إجمالي املبلغ املستحق حسب كشف سيفرض على العميل األرباح ورسوم السداد املتأخر ورسوم
ممكنا ً
الحساب أو الحد األدنى املستحق في تاريخ االستحقاق أو تجاوز الحد إذا كان ذلك ً
وفقا لجدول الرسوم.
قبله.
يجب على العميل الدفع بالتقريب إلى أقرب منزلة عشرية .سوف ينعكس أي تأخير في السداد  /التأخير في تقرير مكتب
االئتمان ،مما قد يؤثر ً
سلبا على قدرة العميل على االقتراض
في املستقبل.
في حالة تحويل األموال عبر اإلنترنت من خارج املشرق ،أو في حالة استمرار عدم السداد ،سيستخدم البنك جميع
الدفع بشيك ،يجب على العميل التأكد من أن الدفع قد تم اإلجراءات املتاحة السترداد املبلغ املستحق .قد يشمل ذلك،
على سبيل املثال ال الحصر ،الوصول إلى العميل عبر الهاتف
قبل  3أيام عمل من تاريخ االستحقاق.
أو عبر رسائل البريد اإللكتروني أو عن طريق إجراء زيارات
فعلية ملنزل العميل أو مكان عمله أو تقديم شكوى للشرطة
أو دعوى قضائية في جميع الواليات القضائية ذات الصلة.
يجوز لنا ً
أيضا بيع االلتزام لطرف آخر أو توظيف طرف آخر
(بشكل مباشر أو غير مباشر) لتمكين السداد.
دائما بسداد سيتم احتساب األرباح على العميل ً
اإلنفاق بشكل جاد وفي حدود إمكانياتك .قم ً
وفقا لجدول الرسوم.
الرصيد املستحق بالكامل كل شهر.
في حالة عدم تمكن العمالء من سداد الرصيد ،يرجى التفكير إذا تجاوزت بطاقة العميل الحد املعتمد ،إما بسبب رسوم
أو مصروفات أو ألن العميل حاول إجراء معاملة تم تفويضها
في تحويل املعامالت إلى خطط سداد سهلة.

بنك المشرق ش.م.ع والمشرق اإلسالمي (قسم الخدمات المصرفية اإلسالمية في بنك المشرق ش.م.ع) مرخصان ويخضعان تحت رقابة
المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
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تأكد من تأمين جميع املراسالت مع البنك في جميع األوقات.
يجب على العميل التأكد من مراجعة جميع الكشوف
وإخطارات املعامالت فور استالمها من البنك.

يجب على العميل إبالغ البنك بأي تغييرات في تفاصيل
االتصال أو املعرفات (الهاتف املحمول وعنوان البريد
اإللكتروني والهوية اإلماراتية وجواز السفر وما إلى ذلك).
سيضمن حصول البنك على معلومات محدثة وأنه قادر على
التواصل معك بسهولة إذا لزم األمر.

بما يتجاوز الحد املعتمد ً
وفقا لسياسة املشرق الداخلية،
فسيتم فرض رسوم تجاوز الحد على العميل ،وسيكون
ً
مسؤوال عن سداد مبلغ الشراء.
قد يتم إساءة استخدام التفاصيل املالية الشخصية
للعميل ،إذا تم اختراقها من جانبهم أو من قبل املحتالين.
قد ال يتمكن العميل من تحديد املعامالت غير املصرح بها أو
إساءة استخدام البطاقة .قد يكون االعتراض على الرسوم
بعد وقت طويل من حدوثها عملية طويلة ومرهقة ،مع وجود
فرص كبيرة لرفض الطلب.
قد تعيق املستندات منتهية الصالحية أو التفاصيل القديمة
قدرتنا على معالجة املعامالت أو التواصل معك في وقت
الحاجة.

 .15خيارالشرط
ً
ً
تلبية ملعايير حماية املستهلك الصادرة عن مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي وفقا لالئحة حماية املستهلك (تعميم رقم 8
لسنة  ،)2020نخطركم بموجبه أنه يحق لكم سحب أو إلغاء طلب بطاقة االئتمان الخاصة بكم في غضون  5أيام عمل من تاريخ
قبول عرض املرابحة ("خيار الشرط ").
وفي يوم العمل السادس (أو بعد يوم واحد من انتهاء خيار الشرط) ،يجب إبالغ البنك بقراركم سواء بإلغاء أو سحب طلب بطاقة
ً
االئتمان الخاصة بكم ،وإال سيستمر تطبيق الطلب وسيتم اعتباره مؤكدا من جانبكم.
يوفر لكم البنك خالل خيار الشرط إمكانية الوصول واالستفادة من بطاقة االئتمان الخاصة بكمً ،
بناء على الحصول على نتائج
مرضية لفحوصات "اعرف عميلك" وفحوصات وإجراءات االمتثال املتبعة لدى البنك .إذا اخترت التنازل عن حقك في خيار الشرط
ً
 ،فيجب عليك إخطار و/أو تأكيد هذه النية خطيا للبنك.
وتجدر اإلشارة إلى أنه إذا اخترت إلغاء أو سحب طلب بطاقة االئتمان ،فسوف تتحملون املسؤولية عن دفع جميع التكاليف
والرسوم التي قد تكبدتموها فيما يتعلق بحسابك و بطاقة االئتمان أثناء خيار الشرط وقبل إلغاء طلب بطاقة االئتمان الخاصة
بكم.

بنك المشرق ش.م.ع والمشرق اإلسالمي (قسم الخدمات المصرفية اإلسالمية في بنك المشرق ش.م.ع) مرخصان ويخضعان تحت رقابة
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