بطاقات االئتمان  -شروط وأحكام

Terms and Conditions - Credit Card

شروط وأحكام بطاقات االئتمان وبطاقات الرسم الثابت والبطاقات ُمسبقة الدفع وبطاقات الخصم
تُ طبــق هــذه الشــروط واألحــكام (و ُيشــار إليهــا فيمــا يلــي "بالشــروط واألحــكام") علــى أيــة بطاقــة (بطاقــات)
ُيصدرهــا البنــك وذلــك اعتبــار ًا مــن تاريــخ تفعيــل البطاقــة الــذي يــدل علــى قبــول حامــل البطاقــة لهــذه
الشــروط واألحــكام بشــكل ال يمكــن الرجــوع فيــه وغيــر قابــل لإللغــاء.

Credit Card, Fixed Fee Card, Prepaid Card, and Charge Cards
These terms and conditions (Terms and Conditions) will govern any Card(s) issued
by the Bank and will be effective from the date the Card is activated, which will
signify the Cardholder’s irrevocable and unconditional acceptance of these
Terms and Conditions.

 1.التعاريف والتفسير

1. DEFINITIONS AND INTERPRETATION

والمصطلحات التالية ما يقابلها في هذه الشروط واألحكام-
 1.1.تعني الكلمات
ُ

1.1. In these Terms and Conditions, the following terms shall have the following meanings -

"القبول"

يعنــي قبــول حامــل البطاقــة الرئيســية للعــرض ،الــذي يجــوز ،وفقــ ًا للحريــة
المطلقــة للبنــك ،الحصــول عليــه مــن خــال (أ) مكالمــة هاتفيــة ُمســجلة
ويتــم إشــعار حامــل البطاقــة الرئيســية بــه فــي اإلشــعار تباعــ ًا أو (ب) مــن
خــال قبــول كتابــي ُموقــع مــن قبــل حامــل البطاقــة الرئيســية لعــرض البنــك
المبيــن فــي الجــدول  2بشــكل رئيســي) ،أو (ج) مــن خــال
(وفقــ ًا للنمــوذج ُ
القبــول الضمنــي وفقــ ًا لشــروط الفقــرة .3-4-11

"درهم" و "دراهم"

يعني العملة الرسمية لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

المطبق"
"الخصم ُ

يعنــي فيمــا يتعلــق بــأي مــدة مرابحــة ،مبلــغ إجمالــي يســاوي المبلــغ الــذي
يكــون فيــه رصيــد حســاب وديعــة اســتثمارية قصيــرة األجــل أقــل مــن المبلــغ
المطبقــة.
القائــم فــي كل يــوم خــال مــدة المرابحــة مضروبــ ًا فــي النســبة ُ

means in respect of any Murabaha Period, an aggregate
amount equal to the amount by which on each day during
the Murabaha Period the balance of the STI Account
was less than the Outstanding Amount multiplied by the
Applicable Percentage.

المطبقة"
"النسبة ُ

تعنــي فيمــا يتعلــق بــأي مــدة مرابحــة ،ربــح المرابحــة مقســوم ًا علــى عــدد
األيــام فــي مــدة المرابحــة المعنيــة ،موضحــة كنســبة مئويــة.

means in respect of any Murabaha Period, the Murabaha
Profit divided by the number of days in that Murabaha
Period, expressed as a percentage.

Applicable Percentage

"الطلب"

يعني طلب البطاقة وأي مستندات أو معلومات مقدمة بموجبه.

means the Application for a Card, and any documents
and information submitted pursuant thereto.

Application

"الصراف اآللي"

يعنــي جهــاز صــراف آلــي أو جهــاز تعامــل نقــدي أو أيــة آلــة أو جهــاز يعمــل
بالبطاقــة ســواء كان يخــص البنــك أو البنــوك أو المؤسســات الماليــة
المشــاركة األخــرى التــي يســميها البنــك مــن حيــن آلخــر والــذي يقبــل النقــد
والشــيكات والبطاقــة والــذي يعمــل علــى مــدار  24ســاعة يوميــ ًا.

means an automated teller machine, cash handling
machine or any Card operated machine or device
whether belonging to the Bank or other participating
banks or financial institutions nominated from time to
time by the Bank, which accepts cash, cheques and the
Card and which operates 24 hours a day.

		 ATM

"الرصيد المتوفر"

يعني الرصيد االئتماني لحساب البطاقة المتوفر الستخدام حامل البطاقة.

means the credit balance of the Card Account available
for use by the Cardholder.

Available Balance

"البنك"

يعني نور بنك (مساهمة عامة) أو أي ًا من فروعه أو شركاته التابعة أخلفائه
والمتنازل لهم.

means Noor Bank PJSC or any of its branches, subsidiaries
or its successors and assigns.

		 Bank

"المستفيدون"

يعنــي األشــخاص المقصــود اســتالمهم لألمــوال المحولــة مــن قبــل البنــك
بنــاء علــى تعليمــات حامــل البطاقــة مــن خــال اســتخدامه للبطاقــة.

means the intended recipient of funds as transferred
by the Bank upon the instructions of the Cardholder
through the use of the Card.

Beneficiaries

"الوسيط"

يعني وسيط السلع الذي اشترى البنك السلع منه.

means the commodity broker from whom the Bank has
purchased the Commodities.

		Broker

"يوم عمل"

يعنــي أي يــوم تفتــح فيــه البنــوك أبوابهــا لممارســة أعمالها العامــة في دبي
(ولنــدن فــي حالــة تنفيــذ أي معاملــة ســلع) ،وبالنســبة إلــى أي تاريــخ دفــع أو
شــراء عملــة (غيــر الدرهــم) المركــز المالــي األساســي لدولــة تلــك العملــة.

means a day on which banks in Dubai (and London if a
Commodity trade is being executed) are open for general
business and in relation to any date for payment or
purchase of currency (other than Dirhams) the principal
financial centre of the country of that currency.

Business Day

"البطاقة"

تعنــي أيــة بطاقــة ائتمــان أو بطاقــة خصــم يصدرهــا البنــك إلــى أي حامــل
بطاقــة رئيســية وجميــع البطاقــات الثانويــة أو البطاقــات البديلــة التــي
تصــدر وترتبــط بحســاب بطاقتــه وتجعــل منــه عضــو ًا فــي فيــزا أو ماســتركارد
بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر بطاقــة االئتمــان أو بطاقــة
الخصــم أو بطاقــة الرســم الثابــت أو البطاقــة ُمســبقة الدفــع.

means any credit card or charge card issued by the Bank
to a Primary Cardholder and all Supplementary Cards or
Replacement Cards issued in connection with that Primary
Cardholder’s Card Account, with membership to either Visa
or MasterCard, including but not limited to a Credit Card,
Charge Card, Fixed Fee Card or Pre-Paid Card.

		 Card

"حامل البطاقة"

يعنــي الشــخص أو الجهــة الــذي وقــع الطلــب والــذي أصــدر البنــك أو ســوف
ُيصــدر البطاقــة الســتعماله الخــاص ويشــمل ذلــك حامــل البطاقــة الرئيســية
وأي حامــل بطاقــة ثانويــة.

means the person or entity that signed the Application
and for whose use the Card was, or will be, issued by
the Bank and includes the Primary Cardholder and any
Supplementary Cardholder.

Cardholder

"حساب البطاقة"

يعنــي حســاب البطاقــة الــذي يفتحــه البنــك لحامــل البطاقــة الرئيســية
لغــرض إدخــال جميــع القيــود الدائنــة والمدينــة الناتجــة عــن معامــات
البطاقــة وهــذه الشــروط واألحــكام.

means the card account opened by the Bank for the
Primary Cardholder for the purpose of entering all
credits received and debits incurred in connection with
Card Transactions and these Terms and Conditions.

Card Account

800 6667
noorbank.com

means the Primary Cardholder’s acceptance of the Offer
which may, at the Bank’s discretion, be obtained through:
(a) a recorded telephone conversation and subsequently
)be notified to the Primary Cardholder in the Notice; (b
or through a written acceptance of the Bank’s Offer
executed by the Primary Cardholder (substantially in
the form set out in Schedule 2); or (c) through deemed
acceptance pursuant to the terms of Clause 3.4.11.

Acceptance

means the lawful currency of the UAE.

AED and Dirhams
Applicable Deduction
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"سلع حامل البطاقة"

والمبينــة فــي العــرض والتــي هــي
المحــددة بعينهــا
ُ
تعنــي كميــة الســلع ُ
موضــوع معاملــة المرابحــة.

means the quantity of specifically identified
Commodities set out in the Offer which are the subject
of the Murabaha Transaction.

Cardholder’s
			
Commodities

"رقم البطاقة"

يعنــي الرقــم الفريــد المؤلــف مــن  16عــدد والمطبــوع وجــه البطاقــة والــذي
يميــز حســاب البطاقــة حصريــ ًا.

means the unique 16 digit number embossed on the face
of the Card, which uniquely identifies the Card Account.

Card Number

"معاملة البطاقة"

تعنــي أي ســحب نقــدي يوفــره البنــك أو المبلــغ المخصــوم (أو المقيــد
بخــاف ذلــك كحســاب مديــن علــى البطاقــة) مــن قبــل البنــك أو أي تاجــر
مقابــل أي بضائــع أو خدمــة أو منفعــة أو حجــز (بمــا فــي ذلــك ودون حصــر ،أي
حجــز يجريــه حامــل البطاقــة للســفر بالطائــرة أو القطــار أو الســيارة أو غيرهــا
مــن وســائل النقــل أو حجــز فــي فنــدق أو غيــره مــن أماكــن اإلقامــة أو الســكن
أو تأجيــر أو اســتئجار وســيلة نقــل أخــرى ،ســواء اســتخدم حامــل البطاقــة
ذلــك الحجــز أم لــم يســتخدمه) يتــم الحصــول عليهــا مــن خــال اســتخدام
البطاقــة (البطاقــات) أو رقمهــا (أرقامهــا) أو رقــم التعريــف الشــخصي أو
رقــم التعريــف الهاتفــي أو بأيــة طريقــة أخــرى بمــا فــي ذلــك ودون حصــر،
الطلبــات أو الحجــوزات بواســطة البريــد أو الهاتــف أو الفاكــس أو اإلنترنــت
التــي يخــول بهــا أو يجريهــا حامــل البطاقــة بصــرف النظــر عــن توقيعــه علــى
إيصــال مبيعــات أو إيصــال الســحب النقــدي أو أي إيصــال أو نمــوذج آخــر.

means any Cash Withdrawal made available by the Bank
)or the amount charged (or otherwise debited to the Card
by the Bank or any Merchant for any goods, service,
benefit or reservation (including, without limitation, any
reservation made by the Cardholder for air, rail, motor
or other transportation or hotel or other lodging or
accommodation or other transportation rental or hire,
whether or not utilised by the Cardholder) obtained
by the use of the Card(s) or the Card Number(s) or the
PIN or the TIN or in any other manner including, without
limitation, mail, telephone, facsimile or internet orders
or reservations authorised or made by the Cardholder,
regardless of whether a sales or Cash Withdrawal or
other voucher or form was signed by the Cardholder.

Card Transaction

"السحب النقدي"

يعنــي أي مبلــغ نقــدي يســحبه حامــل البطاقــة مــن البنــك أو مــن أي بنــك
أو مؤسســة ماليــة أخــرى عــن طريــق اســتخدام البطاقــة وتســهيالتها
المتوفــرة لــه.

means any amount withdrawn in cash by the Cardholder
from the Bank or any other bank or financial institution
by utilising the Card and the card facilities made
available to the Cardholder.

Cash Withdrawal

"رسم السحب النقدي"

يعنــي بالنســبة ألي ســحب نقــدي ،الرســم الــذي يحــدده البنــك ويخطــر
حامــل البطاقــة بــه مــن حيــن آلخــر ويحتســب ويقيــد وفــق البنــد .10-3

means, in relation to a Cash Withdrawal, the fee
prescribed and notified to the Cardholder by the Bank
from time to time and as assessed and charged in
accordance with Clause 10.3.

Cash Withdrawal Fee

"بطاقة خصم"

تعنــي أيــة بطاقــة خصــم يصدرهــا البنــك إلــى حامل بطاقــة والتي ســوف تعمل
علــى أســاس القــرض الحســن.

means any charge card issued by the Bank to a
Cardholder which will operate on a Qard Al Hassan basis.

Charge Card

"الرسوم"

تعنــي أي مبلــغ مســتحق الســداد مــن قبــل حامــل البطاقــة الرئيســية ينشــأ
عــن إصــدار أو اســتخدام البطاقــة (البطاقــات) أو رقمهــا أو رقــم التعريــف
الشــخصي أو رقــم التعريــف الهاتفــي أو غيــر ذلــك بموجــب هــذه الشــروط
واألحــكام ويشــمل ذلــك ،دون حصــر ،جميــع الرســوم التــي تفرضهــا
فيــزا وماســتركارد والبنــك لقــاء تســوية معامــات البطاقــة بالنيابــة عــن
حاملهــا باإلضافــة إلــى جميــع األجــور والرســوم والمصاريــف والتعويضــات
والتكاليــف القانونيــة والنفقــات األخــرى النافــذة.

means any amount payable by the Primary Cardholder
arising from the issue or the use of the Card(s) or the Card
Number or the PIN or the TIN or otherwise under these
Terms and Conditions and includes, without limitation, all
charges imposed by Visa, MasterCard and the Bank for
settling Card Transactions on the Cardholder’s behalf,
as well as all other applicable fees, charges, expenses,
damages, legal costs and disbursements.

Charges

"سلعة"

تعنــي أي معــدن (باســتثناء الذهــب أو الفضــة) مــن النــوع الــذي يتــم تداولــه
فــي بورصــة لنــدن للمعــادن أو أيــة بورصــة ســلع معروفــة أخــرى أو أيــة ســلع
أو أصــول متداولــة أخــرى (غيــر العملــة).

means any metal (excluding gold and silver) of a kind
dealt with on the LME or other recognised commodity
exchange, or other tradable commodities or assets
(other than currency).

Commodity

"سعر التكلفة"

يعنــي بالنســبة أليــة ســلع لحامــل البطاقــة كافــة المبالــغ المســتحقة الدفــع
مــن البنــك لغــرض شــراء تلــك الســلع مــن الوســيط وتشــمل كافــة الضرائــب
والتكاليــف المرتبطــة بهــا.

means in relation to the Customer’s Commodities all
sums payable by the Bank for the purchase of such
Commodities from the Broker and includes all taxes and
costs associated thereto.

Cost Price

"بطاقة ائتمان"

تعني أية بطاقة ائتمان يصدرها البنك إلى حامل بطاقة.

means any credit card issued by the Bank to a Cardholder.

Credit Card

"الحد االئتماني"

يعنــي الحــد األقصــى للمبلــغ الكلــي المتوفــر لمعامــات البطاقــة كما يتم
إبالغ حامل البطاقة الرئيسية به من وقت آلخر.

means the maximum aggregate amount available for
Card Transactions as communicated to the Primary
Cardholder from time to time.

Credit Limit

"مبلغ الحد االئتماني"

يعنــي بالنســبة لبطاقــة االئتمــان ،رصيــد االئتمــان فــي حســاب البطاقــة
حتــى الحــد األقصــى للمبلــغ الكلــي للحــد االئتمانــي الــذي يــودع فــي
حســاب وديعــة اســتثمارية قصيــرة األجــل ويمــول مــن األمــوال الخاصــة
لحامــل البطاقــة الرئيســية أو بواســطة معاملــة مرابحــة وفقــ ًا للبنــد ،3
أو بالنســبة لبطاقــة رســم ثابــت أو بطاقــة خصــم ،رصيــد االئتمــان لحســاب
الممــول
البطاقــة حتــى الحــد األقصــى للمبلــغ الكلــي للحــد االئتمانــي ُ
بموجــب القــرض الحســن.

means, in relation to a Credit Card, the credit balance
in the Card Account up to the maximum aggregate
amount of the Credit Limit, being deposited into the STI
Account and funded through the Primary Cardholder’s
own funds or by way of the Murabaha Transaction in
accordance with Clause 3, or in relation to a Fixed Fee
or Charge Card, the credit balance of the Card Account
up to the maximum aggregate amount of the Credit
Limit funded by Al Qard Al Hassan.

Credit Limit Funds

"المدة المؤجلة"

تعنــي المــدة الممتــدة مــن تاريــخ المعاملــة حتــى وبمــا فــي ذلــك تاريــخ الدفــع
المؤجــل النهائــي.

means the period from the Transaction Date up to and
including the final Deferred Payment Date.

Deferral Period

" تاريخ الدفع المؤجل"

يعنــي تاريــخ أو تواريــخ دفــع ســعر البيــع المؤجــل المشــار إليهــا فــي العــرض
والمطبــق علــى معاملــة المرابحــة.

means the date or dates for payment of the Deferred
Sale Price referred to in the Offer applicable to a
Murabaha Transaction.

Deferred Payment Date

"سعر البيع المؤجل"

يعنــي بالنســبة أليــة معاملــة مرابحــة ،المبلــغ اإلجمالــي المســتحق مــن
حامــل البطاقــة بموجبــه لشــراء ســلع حامــل البطاقــة المحــددة فــي العــرض،
ولتجنــب الشــك فإنــه يعنــي مجمــوع ســعر التكلفــة وربــح المرابحــة.

means, in relation to a Murabaha Transaction, the total
sum payable thereunder by the Cardholder for the
purchase of the Cardholder’s Commodities described
in the Offer, and for the avoidance of doubt means
aggregate of the Cost Price and the Murabaha Profit.

Deferred Sale Price

"جهاز إيداع إلكتروني"

يعنــي أي جهــاز إيــداع إلكترونــي يحــدده البنــك (ســواء فــي أحــد فروعــه أو
أي مــكان آخــر) لغــرض إيــداع النقــد أو الشــيكات للقيــد فــي حســاب البطاقــة.

means any electronic deposit machine designated by
the Bank (either at a branch of the Bank or anywhere
else) for the purpose of depositing cash or cheques for
the credit of the Card Account.

		 EDM

800 6667
noorbank.com
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"عبء"

يتــم تفســيره كإشــارة إلــى أي رهــن غيــر حيــازي أو تكليــف أو رهــن حيــازي أو
امتيــاز أو حــق ضمــان آخــر يضمــن التــزام أي شــخص أو أي نــوع مــن الترتيبــات
الممتــازة (بمــا فيهــا ،ولكــن بــدون حصــر ،نقــل الملكيــة وترتيبــات احتجــاز
األمــوال) التــي لهــا أثــر مشــابه.

shall be construed as a reference to a mortgage, charge,
pledge, lien, hypothecation or other security interest
securing any obligation of any person or any other
type of preferential arrangement (including without
)limitation, title transfer and retention arrangements
having a similar effect.

Encumbrance

"حاالت اإلخالل"

تعني أية من الحاالت أو الظروف المحددة في الفقرة .14-1

means any of the events and circumstances described
in Clause 14.1.

Events of Default

"مستندات التمويل"

تعنــي هــذه الشــروط واألحــكام والطلــب والعــرض والقبــول والجــداول
واإلشــعارات والنمــاذج و/أو أي مســتندات ضمــان أو أي مســتند آخــر يشــير
إليــه البنــك كمســتند تمويــل.

means these Terms and Conditions, the Application,
the Offer and Acceptance, the Notice and/or any
Security Documents or other document designated as
a Finance Document by the Bank.

Finance Documents

"بطاقة رسم ثابت"

تعنــي أي بطاقــة رســم ثابــت يصدرهــا البنــك لحامــل البطاقــة حيــث يكــون
ال عــن ســداد رســوم شــهرية ثابتــة بغــض النظــر عــن
حامــل البطاقــة مســؤو ً
اســتخدام البطاقــة.

means any fixed fee card issued by the Bank to the
Cardholder where the Cardholder will be liable for fixed
monthly fees regardless of the utilisation of the card.

Fixed Fee Card

"الشروط واألحكام العامة"

تعنــي الشــروط واألحــكام العامــة للخدمــات المصرفيــة للبنــك كمــا تعــدل أو
تغيــر أو تســتبدل مــن وقــت آلخــر.

means the Bank’s Banking Services General Terms
and Conditions, as amended, varied and replaced from
time to time.

General
		 Terms and
Conditions

"الرد الصوتي التفاعلي"

يعني نظام الرد الصوتي التفاعلي الخاص بالبنك.

means the Bank’s interactive voice response system.

IVR

"بورصة لندن للمعادن"

تعني بورصة لندن للمعادن (أو الشركة التي تخلفها).

means the London Metal Exchange (or its successor
)company

		LME

"تغيير سلبي جسيم"

يعنــي أي تغييــر يكــون لــه أثــر ســلبي جســيم علــى أعمــال حامــل البطاقــة
الرئيســية ووضعــه (المالــي أو غيــر ذلــك) أو عملياتــه والتــي تؤثــر ســلب ًا
فــي قدرتــه علــى الوفــاء بالتزاماتــه بالدفــع أو التنفيــذ المــادي بموجــب
أي مــن مســتندات التمويــل).

Material Adverse Change means any change which would have a material and
adverse effect on the business, condition (financial or
otherwise) or operations of the Primary Cardholder, which
would adversely affect the ability of the Primary Cardholder
to comply with its payment or material performance
obligations under any of the Finance Agreements.

"تاجر"

يعنــي أيــة شــركة أو شــخص أو مؤسســة أخــرى تقــدم بضائــع و/أو خدمــات
وتقبــل البطاقــة كطريقــة للســداد أو الحجــز مــن قبــل حامــل البطاقــة.

means any corporate entity, person or other
establishment supplying goods and/or services who
accepts the Card as a mode of payment or reservation
by the Cardholder.

Merchant

"الحد األدنى"

يعنــي النســبة المئويــة مــن دفعــة الحــد االئتمانــي التــي يجــب علــى حامــل
البطاقــة األساســي ســدادها بموجــب البنــد  9أدنــاه ،وتحتســب هــذه النســبة
مــنرصيــدالكشــفوفقــ ًاللبنــد9-7أدنــاهوتبيــنفــيكشــفالحســابالمعنــي.

means the percentage of the Credit Limit payment
to be made by the Primary Cardholder under Clause
9 hereof, calculated on the Statement Balance in
accordance with Clause 9.7 and as reflected in the
relevant Statement of Account.

Minimum Amount

"تسهيل المرابحة"

يعني تسهيل تمويل المرابحة اإلجمالي لمعاملة المرابحة.

means the total Murabaha finance facility for the
Murabaha Transaction.

Murabaha Facility

"مدة المرابحة"

تعنــي ،بالنســبة لتســهيل المرابحــة ،المــدة مــن تاريــخ ابــرام معاملــة المرابحــة
حتــى وبمــا فــي ذلــك آخــر تاريــخ دفــع مؤجــل لتســهيل المرابحــة.

means, in respect of a Murabaha Facility, the period
from the date the Murabaha Transaction is concluded
to and including the final Deferred Payment Date for
that Murabaha Facility.

Murabaha Period

"ربح المرابحة"

المســتحق الســداد مــن قبــل حامــل البطاقــة الرئيســية إلــى
تعنــي الربــح ُ
البنــك بموجــب معاملــة المرابحــة.

means the profit payable by the Primary Cardholder to
the Bank under the Murabaha Transaction.

Murabaha Profit

"معاملة المرابحة"

تعنــي معاملــة مرابحــة الســلع لتمويــل مبلــغ الحــد االئتمانــي ،والمبرمــة مــن
قبــل حامــل البطاقــة الرئيســية وفقــ ًا للعــرض والقبــول للتســليم الفــوري
لســلع حامــل البطاقــة فــي تاريــخ المعاملــة والســداد علــى أســاس الدفــع
المؤجــل وفقــ ًا لشــروط مســتندات التمويــل.

means the commodity murabaha transaction to finance
the Credit Limit Funds, entered into by the Primary
Cardholder pursuant to the Offer and Acceptance, for
spot delivery of the Cardholder’s Commodities on the
Transaction Date and payment on a deferred payment
basis, subject to the terms of the Finance Documents.

Murabaha Transaction

"اإلشعار"

يعنــي اإلشــعار الــذي يصــدره البنــك لحامــل البطاقــة الرئيســية والــذي
يؤكــد بموجبــه تفاصيــل وشــروط معاملــة المرابحــة أو معاملــة مرابحــة تاليــة،
التــي تــم إبرامهــا مــن خــال محادثــة هاتفيــة مســجلة أو مــن خــال الوســائل
األخــرى المتاحــة للبنــك ،والتــي تكــون ملزمــة لــكال الطرفيــن بعــد إبــرام
معاملــة مرابحــة أو معاملــة مرابحــة تاليــة (كمــا تكــون الحالــة).

means the notice issued to the Primary Cardholder by the
Bank confirming the details of the Murabaha Transaction
or a subsequent Murabaha Transaction that has been
concluded through recorded telephone conversation
or other means made available by the Bank, which shall
be binding on both parties following the conclusion
of a Murabaha Transaction or subsequent Murabaha
Transaction (as the case may be).

		Notice

"العرض"

يعنــي عــرض ُمقــدم مــن البنــك لحامــل البطاقــة الرئيســية بخصــوص بيــع
(ممثلــة فــي أرقــام شــهادات الحيــازة ذات الصلــة)
ســلع ُمحــددة بعينهــا ُ
لحامــل البطاقــة علــى أســاس المرابحــة مــع دفــع مؤجــل وفقــا لهــذه
الشــروط واألحــكام ووفقــ ًا لشــروط العــرض ذا الصلــة الــذي يبلــغ البنــك
لحامــل البطاقــة الرئيســية بــه مــن خــال أي مــن وســائل االتصــال التاليــة
وذلــك وفقــ ًا للحريــة المطلقــة للبنــك

means an offer made by the Bank to the Primary
Cardholder in respect of the sale of identified
)Commodities (represented by holding certificates
to the Cardholder on a Murabaha basis with deferred
payment in accordance with the terms of the relevant
Offer and these Terms and Conditions, made at the
Bank’s sole discretion by

		Offer

أ .عبر الهاتف من خالل خط هاتفي مع تسجيل المكالمات.

800 6667
noorbank.com

;a. telephone on recorded line

			

المبيــن
ب .مــن خــال عــرض كتابــي ُمعــد بشــكل رئيســي وفقــ ًا للنمــوذج ُ
فــي الجــدول ( 2بالنســبة لمعاملــة مرابحــة أوليــة) أو الجــدول ( 3بالنســبة
لمعاملــة مرابحــة تاليــة) أو بخــاف ذلــك بــأي صيغــة أخــرى يحددهــا
البنــك والتــي يمكــن إرســالها عبــر البريــد اإللكترونــي إلــى عنــوان البريــد
المســجل لحامــل البطاقــة الرئيســية ،أو
اإللكترونــي ُ

b. through a written offer, substantially in the form of
Schedule 2 (for an initial Murabaha Transaction) or
)Schedule 3 (for a subsequent Murabaha Transaction
or any other form specified by the Bank, which may
be delivered to the Primary Cardholder by email to the
Primary Cardholder’s registered email address; or

			

ج .ي وســيلة اتصــال يســتخدما البنــك بشــكل معقــول (بمــا فــي ذلــك ودونمــا
حصــر لرســائل النصيــة القصيــرة المصرفيــة التــي يرســلها البنــك إلــى رقــم
المســجل لديــه).
هاتــف العميــل ُ

c. any other form of delivery reasonably adopted by the
Bank (including but not limited to SMS sent by the Bank).
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"مبلغ قائم"

يعنــي ،فــي أي وقــت ،إذا كان تســهيل مرابحــة قائمــ ًا فــي ذلــك الوقــت،
كافــة المبالــغ التــي يديــن بهــا حامــل البطاقــة للبنــك بمــا فــي ذلــك ســعر
التكلفــة وربــح المرابحــة والتكاليــف والرســوم ،ويعنــي إذا لــم يكــن تســهيل
المرابحــة ذلــك قائمــ ًا فــي ذلــك الوقــت ،صفــر.

means, at any time, if a Murabaha Facility is outstanding
at that time, all amounts owing to the Bank by the
Cardholder including the Cost Price, Murabaha Profit,
costs and charges, and if no such Murabaha Facility is
outstanding at that time, zero.

Outstanding Amount

"الطرف" أو "األطراف"

تعني البنك و/أو حامل البطاقة وفق ًا للسياق.

means the Bank and/or the Cardholder as the
context requires.

Party or Parties

"تاريخ االستحقاق"

يعنــي التاريــخ المحــدد فــي كشــف الحســاب الــذي يجــب فيــه ســداد رصيــد
الكشــف أو الحــد األدنــى فــي حســاب البطاقــة.

means the date specified in the Statement of Account by
which the Statement Balance or the Minimum Amount is
to be paid into the Card Account.

Payment Due Date

"رقم التعريف الشخصي"

يعنــي رقــم التعريــف الشــخصي الــذي يصــدره البنــك إلــى حامــل البطاقــة أو
يختــاره حامــل البطاقــة باســتخدام نظــام الــرد الصوتــي التفاعلــي أو الطــرق
األخــرى التــي يتيحهــا البنــك والذي يســمح بدخــول حامل البطاقــة إلى النظام
الحاســوبي الخــاص بالبنــك مــن خــال الخدمات المصرفيــة عبر اإلنترنــت أو أجهزة
الصــراف اآللــي أو غيرهــا مــن الخدمــات اإللكترونيــة التــي يقدمهــا البنــك.

means the personal identification number issued to the
Cardholder by the Bank, or selected by the Cardholder
by using the IVR or other channels made available by the
Bank which allows the Cardholder to access the Bank’s
computer system through internet banking, ATM’s or
other electronic services provided by the Bank.

		 PIN

"حالة إخالل ُمحتملة"

تعنــي أيــة حالــة قــد تصبــح حالــة إخــال (مــع مــرور الزمــن أو بتوجيــه إشــعار أو
اتخــاذ أي قــرار أو أي اجتمــاع ألي منهــا معــ ًا).

Potential Event of Default means any event which may constitute (with the passage
of time, the giving of notice, the making any determination
or any combination thereof) an Event of Default.

"بطاقة ُمسبقة الدفع"

تعني أية بطاقة مسبقة الدفع يصدرها البنك إلى حامل بطاقة.

"البطاقة الرئيسية"

تعني البطاقة الصادرة إلى حامل البطاقة الرئيسية.

means any pre-paid card issued by the Bank to a
Cardholder.

Pre-Paid Card

means a Card issued to the Primary Cardholder.

Primary Card

"حامل البطاقة الرئيسية"

يعنــي الشــخص ،بخــاف حامــل البطاقــة الثانويــة ،الــذي يفتــح حســاب
بطاقــة لــدى البنــك وتصــدر باســمه البطاقــة الرئيســية.

means the person, other than a Supplementary
Cardholder, who opened a Card Account with the Bank
and in whose name the Primary Card is issued.

Primary Cardholder

"بطاقة بديلة"

تعني بطاقة إضافية تصدر إلى حامل بطاقة لتحل محل بطاقة قائمة.

means a further Card issued to a Cardholder to replace
an existing Card.

Replacement Card

"الضمان"

يعني الضمان المشار إليه في المادة  13أدناه.

means the security referred to in Clause 13 below.

Security

"مستندات الضمان"

تعنــي المســتندات التــي تــؤدي إلــى نشــوء ضمــان وأي مســتند آخــر لصالــح
البنــك كضمــان اللتزامــات حامــل البطاقــة الرئيســية بموجــب أي مســتند
تمويــل ويحــرر كل منهــا بالشــكل والمضمــون الــذي يقبلــه البنــك.

means the documents creating Security and any
other document in favour of the Bank as security for
the obligations of the Primary Cardholder under any
Finance Document each in a form and substance
satisfactory to the Bank.

Security Documents

"حساب وديعة استثمارية
قصيرة األجل

"يعنــي حســاب الوديعــة االســتثمارية قصيــرة األجــل الــذي يفتــح وفقـ ًا للبنــد 3
ويخضــع لنصــوص الشــروط واألحــكام العامــة المتعلقــة بمثــل ذلــك الحســاب.

means the short term investment deposit account
established pursuant to Clause 3, and which is subject
to the provisions of the General Terms and Conditions
relating to such account.

STI Account

"ربح حساب وديعة
استثمارية قصيرة األجل

"يعنــي الربــح المســتحق لحامــل البطاقــة الرئيســية علــى صلــة بحســاب وديعــة
اســتثمارية قصيــرة األجــل علــى أســاس األرصــدة الدائنــة فــي حســاب الوديعة
االســتثمارية قصيــرة األجــل.

means the profit payable to the Primary Cardholder in
relation to the STI Account, based on such balances
standing to the credit of the STI Account.

STI Account Profit

"رصيد الكشف"

يعنــي إجمالــي المبلــغ المســتحق مــن حامــل البطاقــة الرئيســية عــن كل مــدة
كشــف كمــا يظهــر فــي كشــف الحســاب المعنــي.

means the total amount due by the Primary Cardholder
for each Statement Period as shown on the relevant
Statement of Account.

Statement Balance

"كشف حساب"

يعنــي كشــوفات الحســاب التــي تصــدر شــهري ًا أو بشــكل دوري آخــر
والتــي ترســل إلــى حامــل البطاقــة الرئيســية أو يتــم إبالغــه بهــا (بمــا فــي
ذلــك االتصــاالت عبــر نظــام الــرد الصوتــي التفاعلــي) وتبيــن تفاصيــل رصيــد
الكشــف ونشــاطات المعامــات األخــرى المتعلقــة بالبطاقــة خــال مــدة
الكشــف والمبالــغ و/أو اإليداعــات واجبــة الســداد إلــى البنــك ،إن وجــدت.

means the monthly or other periodic statements
of account sent or communicated to the Primary
Cardholder (inclusive of IVR communications),
indicating the particulars of the Statement Balance
and other transactional activities relating to the Card
for a Statement Period and, if any, the amounts and/or
deposits payable to the Bank.

Statement of Account

"مدة الكشف"

تعني المدد الشهرية أو الدورية األخرى التي يتعلق بها كشف الحساب.

means the monthly or other periodic intervals to which
a Statement of Account relates.

Statement Period

"بطاقة ثانوية"

يعني بطاقة ثانوية للبطاقة الرئيسية تصدر إلى حامل البطاقة الثانوية.

means a Card which is supplementary to the Primary
Card issued to a Supplementary Cardholder.

Supplementary Card

"حامل البطاقة الثانوية"

يعنــي أي شــخص تصــدر إليــه بطاقــة ثانويــة بنــاء علــى طلــب حامــل
البطاقــة الرئيســية.

Supplementary Cardholder means any person to whom a Supplementary Card is
issued on the request of the Primary Cardholder.

"الضرائب"

تشــمل كافــة الضرائــب الحاليــة والمســتقبلية (بمــا فيهــا رســوم الضريبــة
المركزيــة وضريبــة المبيعــات ولكــن باســتثناء ضريبــة الدخــل التــي تنشــأ علــى
دخــل البنــك) ،أو الجبايــات أو الرســوم أو رســوم الطوابــع أو الغرامــات أو األجــور
مهمــا كانــت طبيعتهــا باإلضافــة إلــى أيــة أعبــاء دفعــات متأخــرة مســتحقة
ة وفقــ ًا لذلــك.
عليهــا وغرامــات متعلقــة بهــا وتفســر كلمــة "فــرض ضريبــ "

include all present and future taxes (including central
excise duty and sales tax and excluding income tax
arising on the income of the Bank), levies, imposts,
duties, stamp duties, penalties, fees or charges of
whatever nature together with delayed payment
charges thereon and penalties in respect thereof and
Taxation shall be construed accordingly.

		Taxes

"رقم التعريف الهاتفي"

يعنــي رقــم التعريــف الهاتفــي الصــادر إلــى حامــل البطاقــة والــذي يمكــن
حامــل البطاقــة مــن تنفيــذ المعامــات أو االطــاع عليهــا عبــر الهاتــف.

means a telephone identification number issued to the
Cardholder which allows a Customer to access or carry
out transactions over the phone.

		 TIN

"تاريخ المعاملة"

يعنــي بالنســبة إلــى أي معاملــة مرابحــة ،التاريــخ الــذي يتــم فيــه إتمــام العرض
و ا لقبــو ل .

in relation to a Murabaha Transaction, means the date
on which the Offer and Acceptance is completed.

Transaction Date

"إ ع م"

تعني دولة اإلمارات العربية المتحدة.

means the United Arab Emirates.

		UAE

800 6667
noorbank.com

نــور بنــك (ش.م.ع) ,ص.ب  8822دبــي ,اإلمــارات العربيــة المتحدة
Noor Bank PJSC P.O. Box 8822, Dubai, United Arab Emirates
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يقتض سياق النص خالف ذلك -
 .1.2تطبق القواعد التالية ما لم
ٍ

1.2. Unless the context requires otherwise, the following rules shall apply -

عندمــا تشــمل عبــارة "حامــل البطاق ـة" شــخصين أو أكثــر فــإن جميــع العهــود واالتفاقــات والتعهــدات
واالشــتراطات وااللتزامــات والشــروط واألحــكام األخــرى الــواردة فــي هــذا المســتند والمســؤولية
بموجبهــا تعتبــر مقدمــة مــن أولئــك األشــخاص وملزمــة لهــم ونافــذة عليهــم بشــكل جماعــي وعلــى
كل منهــم منفــرد ًا كمــا تكــون ملزمــة ونافــذة علــى ممثليهــم الشــخصيين وخلفائهــم و/أو المتنــازل
إليهــم مــن قبلهــم بشــكل جماعــي وعلــى كل منهــم منفــرد ًا.

a. Where two or more persons constitute the expression the 'Cardholder', all
covenants, agreements, undertakings, stipulations, obligations, conditions
and other provisions hereof and their liability herein shall be deemed to be
made by and be binding and applicable respectively on them jointly and each
of them severally and shall also be binding on and applicable to his personal
representatives, successors and/or assigns jointly and severally.

ب .تشــمل اإلشــارة إلــى أي شــخص بمــا فــي ذلــك حامــل البطاقــة والبنــك و/أو أي أشــخاص آخريــن و/أو
الشــخصيات االعتباريــة ممثليــه الشــخصيين وخلفائــه و/أو المتنــازل إليهــم مــن قبلــه.

b. Reference to any person including the Cardholder, the Bank and/or any other
persons and/or legal entities shall include the personal representatives,
successors and/or assigns of the person.

ج .تشــمل اإلشــارة إلــى أي شــخص أيــة شــركة أو مكتــب أو شــراكة أو جمعيــة أو اتحــاد أو هيئــة أو وكالــة
قانونيــة ســواء كانــت محليــة أم أجنبيــة.

c. Reference to any person shall include any corporation, firm, partnership,
society, association, statutory body and agency, whether local or foreign.

اســتخدمت عناويــن البنــود والعناويــن األخــرى فــي هــذا المســتند لســهولة الرجــوع فقــط ولــن تؤثــر
علــى تفســير أي مــن األحــكام الــواردة فيــه.

d. The clauses and other headings herein are for ease of reference only and shall
not affect the interpretation of any provision hereof.

هـ .تتضمــن اإلشــارة إلــى نــص قانونــي إشــارة إلــى أي تعديــل عليــه أو تضميــن أو إعــادة ســن لــه تكــون
نافــذة فــي حينــه وجميــع المســتندات واألوامــر القانونيــة الصــادرة بموجبــه.

e. Reference to a statutory provision includes reference to any modification,
consolidation or re-enactment of it for the time being in force, and all statutory
instruments or orders made pursuant to it.

أ.

د.

و.

صيغة المفرد تشمل الجمع والعكس بالعكس حيثما يسمح سياق النص بذلك.

ز.

تشمل اإلشارة إلى أحد الجنسين الجنس اآلخر.

ح .عندما تعرف كلمة أو عبارة تحمل جميع أشكالها اللغوية المعنى المقابل لها.

f.		 Words importing the singular meaning shall where the context admits include
the plural and vice-versa.
g. Words for a gender include all genders.
h. Where a word or phrase is defined, its other grammatical forms have
a corresponding meaning.

ط .تعني اإلشارة إلى الشهر إشارة إلى شهر ميالدي.
المرفقة بهذه الشروط واألحكام جزء ًا ال يتجزأ منها.
ط .تعتبر الجداول والنماذج واإلشعارات ُ

 .1.3تعتبــر الشــروط واألحــكام العامــة للبنــك مدرجــة فــي هــذا المســتند باإلشــارة إليهــا وذلــك إلــى الحــد
الــذي تكــون معــه ذات صلــة بموضــوع هــذه الشــروط واألحــكام وال تتعــارض معهــا ويؤكــد حامــل البطاقــة
بموجبــه أنــه اســتلم الشــروط واألحــكام العامــة وقرأهــا ووافــق بشــكل غيــر مشــروط علــى أنهــا تشــكل جــزء ًا
مــن هــذه الشــروط واألحــكام.

i.		 References to 'month' shall mean references to a Gregorian month.
j.		 The schedules to these Terms and Conditions shall be considered as an
integral part of these Terms and Conditions.
1.3. To the extent they relate to the subject matter of, and do not conflict with,
these Terms and Conditions, the General Terms and Conditions are incorporated
herein by reference and the Cardholder hereby confirms having read the General
Terms and Conditions and that they are unconditionally accepted to form part of
these Terms and Conditions.

2. APPLICATION

 2.الطلب
 2.1يتقــدم حامــل البطاقــة الرئيســية للحصــول علــى البطاقــة بموجــب تقديــم طلــب معبــأ بالشــكل
المحــدد مــن قبــل البنــك.

2.1. The Primary Cardholder shall apply for a Card by submitting a completed
Application in the form specified by the Bank.

بنــاء علــى الشــروط
 2.2يحــق للبنــك ،وفقــ ًا لحريتــه المطلقــة ،قبــول أو رفــض الطلــب أو قبــول الطلــب
ً
واألحــكام التــي يــرى بأنهــا مناســبة وفقــ ًا لحريتــه المطلقــة.

2.2. The Bank has the right, at its sole discretion, to accept or reject the Application,
or accept the Application subject to such terms and conditions as it, in its sole
discretion, sees fit.

 2.3يقوم البنك ،وفق ًا لحريته المطلقة ،بتحديد ومراجعة الحد االئتماني كما قد ينطبق ذلك من وقت آلخر.

2.3. The Bank shall at its sole discretion establish and revise the Credit Limit as may
be applicable from time to time.

 3.بطاقة االئتمان

3. CREDIT CARD
3.1. Structure

 3.1.الهيكل

The structure and mechanism of the Credit Card is based on the following -

يقوم هيكل بطاقة االئتمان وآليتها على ما يلي -
يلتــزم حامــل البطاقــة الرئيســية بــأن يــودع فــي حســاب الوديعــة االســتثمارية قصيــرة األجــل مبلغــ ًا
يعــادل الحــد االئتمانــي الموافــق عليــه (أي مبلــغ الحــد االئتمانــي)؛

a. the Primary Cardholder shall deposit in the STI Account an amount which is
;)equivalent to the approved Credit Limit (i.e. the Credit Limit Funds

ب .مــع مراعــاة أحــكام البنــد (3-1أ) ،يضمــن البنــك التزامــات حامــل البطاقــة ويســدد المبالــغ المســتحقة
إلــى المســتفيدين بنــاء علــى اســتخدام حامــل البطاقــة لبطاقــة االئتمــان ،علــى أن تمــول أيــة دفعــة
يســددها البنــك بهــذا الشــكل مــن مبلــغ الحــد االئتمانــي (الــذي يحتفــظ بــه فــي حســاب الوديعــة
االســتثمارية قصيــرة األجــل)؛ و

b. subject to 3.1(a), the Bank will guarantee the obligations of the Cardholder and
pay amounts due to Beneficiaries pursuant to the Cardholder’s utilisation of
the Credit Card, with any such payment by the Bank being funded from the
Credit Limit Funds (held in the STI Account); and

ج .تمــول أيــة دفعــات مــن مبلــغ الحــد االئتمانــي مــن حســاب الوديعــة االســتثمارية قصيــرة األجــل ويتــم
إعــادة تمويــل حســاب الوديعــة االســتثمارية قصيــرة األجــل كل شــهر مــن خــال الدفعــات التــي يجــب
علــى حامــل البطاقــة الرئيســية ســدادها بموجــب البنــد .9

c. any payments funded from the Credit Limit Funds will be funded by the STI
Account and the STI Account will then be refunded each month through the
Primary Cardholder’s payments required under Clause 9.

أ.

3.2. Credit Limit Funds

 3.2.مبلغ الحد االئتماني

The Primary Cardholder may provide the Credit Limit Funds -

يجوز لحامل البطاقة الرئيسية توفير مبلغ الحد االئتماني بإحدى الطرق التالية -
أ.

من أمواله الخاصة وفق ًا للبند 3.3؛ أو

ب .من خالل إبرام معاملة مرابحة مع البنك وفق ًا للبند .3.4

a. from his/her own funds in accordance with Clause 3.3; or
b. by entering into a Murabaha Transaction with the Bank in accordance with Clause 3.4

 3.3.التمويل من أموا+ل حامل البطاقة
إذا اختار حامل البطاقة الرئيسية توفير مبلغ الحد االئتماني من أمواله الخاصة فإنه يلتزم بما يلي -
أ.

3.3. Funding from Cardholder
If the Primary Cardholder chooses to provide the Credit Limit Funds from his own
funds, the Primary Cardholder shall -

إيــداع مبلــغ الحــد االئتمانــي فــي حســاب الوديعــة االســتثمارية قصيــرة األجــل الــذي سيســمح البنــك
لحامــل البطاقــة باســتخدامه مــن خــال اســتخدام بطاقــة االئتمــان؛ و

a. deposit the Credit Limit Funds in the STI Account, which the Bank will allow the
Cardholder to utilise through use of the Credit Card; and

ب .توقيــع اتفاقيــة خدمــات خاصــة وفــق النمــوذج الــذي يقدمــه البنــك للســماح لحامــل البطاقــة باســتخدام
بطاقــة االئتمــان مــن خــال فيــزا أو ماســتركارد.

b. sign a special services agreement in the form provided by the Bank to allow
the Cardholder to use the Credit Card through Visa or MasterCard.

800 6667
noorbank.com

نــور بنــك (ش.م.ع) ,ص.ب  8822دبــي ,اإلمــارات العربيــة المتحدة
Noor Bank PJSC P.O. Box 8822, Dubai, United Arab Emirates

5 of 21

 3.4.التمويل من خالل معاملة المرابحة
 3.4.1.إذا اختــار حامــل البطاقــة الرئيســية عــدم توفيــر مبلــغ الحــد االئتمانــي مــن أموالــه الخاصــة ،يقــوم حيــن
ذلــك بإبــرام معاملــة مرابحــة مــع البنــك والتــي يتــم إبرامهــا بــأي مــن الطــرق التاليــة:

3.4. Funding from Murabaha Transaction
3.4.1. If the Primary Cardholder chooses not to provide the Credit Limit Funds from
his/her own funds, the Primary Cardholder will enter into a Murabaha Transaction
with the Bank which shall be concluded in any of the following ways -

يقــوم البنــك باالتصــال بحامــل البطاقــة الرئيســية علــى خــط هاتــف مــع تســجيل المكالمــات لتســجيل
عرضــه وقبــول حامــل البطاقــة الرئيســية لــه ،ويعتبــر بعدهــا إنــه قــد تــم إبــرام معاملــة المرابحــة .ثــم يقــوم
البنــك بعــد المكالمــة الهاتفيــة بإصــدار إشــعار لحامــل البطاقــة الرئيســية يؤكــد فيــه تفاصيــل معاملــة
المرابحــة والتــي ســتكون ملزمــة لــكال الطرفيــن .أو

a. The Bank shall contact the Primary Cardholder on a recorded telephone line to
record its Offer and the Primary Cardholder’s Acceptance thereof upon which
a Murabaha Transaction is concluded. Following such a telephone call the
Bank shall issue a Notice to the Primary Cardholder confirming the details of
the Murabaha Transaction which shall be binding on both parties; or

ب .يصــدر البنــك عــرض كتابــي لحامــل البطاقــة الرئيســية وعنــد اســتالم البنــك لنمــوذج قبــول معاملــة
المرابحــة الموقــع مــن قبــل حامــل البطاقــة ،تعتبــر معاملــة المرابحــة قــد تــم إبرامهــا.

b. The Bank shall issue a written Offer to the Primary Cardholder and upon the
Bank's receipt of the Primary Cardholder’s execution of a written Acceptance,
a Murabaha Transaction is concluded.

أ.

 3.4.2.يقــوم البنــك ،قبــل عمــل العــرض ،بتخصيــص الســلع التــي يعتــزم بيعهــا لحامــل البطاقــة الرئيســية مــن
ســلعه األخــرى مــن خــال تحديــد النــوع والكميــة وكذلــك رقــم شــهادة الحيــازة الخاصــة بالســلع التــي ســيتم
بيعهــا لحامــل البطاقــة الرئيســية .ال يقــدم البنــك أي ضمــان أو تصريــح أيـ ًا كان على صلة بالســلع ســواء الناشــئة
ضمنيــ ًا أو بموجــب القانــون أو بخــاف ذلــك ،وبــدون اإلخــال بعموميــة الســالف ذكــره فــإن أي ضمانــات أو
تصريحــات مســتبعدة صراحــة بموجبــه إلــى الدرجــة التــي يســمح بهــا القانــون ووفقـ ًا لقواعــد ومبادئ الشــريعة.

3.4.2. Before the Offer is made, the Bank shall allocate the intended Commodities
to be sold to the Primary Cardholder from its other Commodities by identifying
the type and quantity as well as the holding certificates of the Commodities to
be sold to the Primary Cardholder. The Bank does not provide any warranty or
representation whatsoever in relation to the Commodities, by implication, law
or otherwise, and without prejudice to the generality of the foregoing any such
warranty or representation is hereby expressly excluded to the extent permitted by
law and in accordance with the rules and principles of Shari’a.

 3.4.3.بعد قبول حامل البطاقة الرئيسية -

3.4.3. Upon the Primary Cardholder’s Acceptance -

يقــوم البنــك بتحديــث ســجالته لتعكــس تخصيــص الســلع لحامــل البطاقــة الرئيســية وفق ـ ًا لمعاملــة
المرابحــة وسيشــارك حامــل البطاقــة الرئيســية فــي ملكيــة الســلع مــع البنــك بالتناســب مــع حصــص
المشــترين اآلخريــن ("شــراكة ملــك")؛ و

a. the Bank shall update its records to reflect the allocation of Commodities to
the Primary Cardholder pursuant to the Murabaha Transaction and the Primary
Cardholder will participate in ownership of the Commodities with the Bank in
proportion with those of other purchasers of the Commodities ('sharikat milk'); and

ب .يتحمــل حامــل البطاقــة الرئيســية مــع المالكيــن األخريــن للســلع مســؤولية المخاطــر المرتبطــة بتلــك
الســلع (بمــا فــي ذلــك المخاطــر المتعلقــة بالســعر) وذلــك بالتناســب مــع حصــص كل منهــم فيهــا.

b. Each owner of the Commodities, (including the Primary Cardholder), will bear
the risk in the Commodities (including price risk) pro rata in accordance with
each owner’s relevant share in the Commodities.

أ.

 3.4.4.بعد شراء حامل البطاقة الرئيسية لحصة في السلع من البنك وفق ًا لمعاملة المرابحة -

أ.

3.4.4. After the Primary Cardholder purchases a share of the Commodities from the
Bank pursuant to a Murabaha Transaction -

كمراســل غيــر ُمعلــن لبيــع ســلع حامــل البطاقــة
يجــوز لحامــل البطاقــة الرئيســية تعييــن وتفويــض البنــك ُ
"بالمشــتري") ،كمــا يوافــق حامــل البطاقــة الرئيســية علــى أنــه يحــق
للغيــر (ويشــار إليهــم فيمــا يلــي
ُ
للبنــك تعييــن وتفويــض ُمراســل غيــر ُمعلــن مــن الغيــر ،وفقـ ًا لحريتــه المطلقــة ،وذلــك للقيــام بــأي مــن
كمراســل غيــر ُمعلــن
المراســلة ذات الصلــة .وفــي حــال تعييــن حامــل البطاقــة الرئيســية البنــك ُ
خدمــات ُ
لبيــع ســلع حامــل البطاقــة بالنيابــة عنــه ،يقــوم البنــك بتحصيــل متحصــات البيــع مــن المشــتري (ويشــار
إليهــا فيمــا يلــي "بســعر البي ـع") وإذا لــم يقــم حامــل البطاقــة الرئيســية بإيــداع الجــزء الكامــل مــن مبلــغ
الحــد االئتمانــي فــي حســاب الوديعــة االســتثمارية قصيــرة األجــل ،يقــوم البنــك بإيــداع ســعر البيــع فــي
حســاب الوديعــة االســتثمارية قصيــرة األجــل .وإذا مــا تــم إيــداع الجــزء الكامــل مــن مبلــغ الحــد االئتمانــي
فــي حســاب الوديعــة االســتثمارية قصيــرة األجــل ،ســوف يتــم إيــداع ســعر البيــع فــي أي مــن حســابات
حامــل البطاقــة الرئيســية لــدى البنــك (وإذا لــم يكــن هنــاك مثــل هــذه الحســابات ،يتــم دفعهــا إلــى
حامــل البطاقــة الرئيســية بالطريقــة التــي يحددهــا البنــك) ،أو

a. The Primary Cardholder may appoint the Bank as his undisclosed agent to sell
the Cardholder’s Commodities to a third party (the Purchaser) and the Primary
Cardholder authorises the Bank to appoint any sub-agent at its discretion to
perform any of the applicable agency services. The Bank will collect the sale
proceeds from the Purchaser (the Sale Price) and if the Primary Cardholder
has not deposited the entire portion of the Credit Limit Funds into the STI
Account, the Bank will deposit the Sale Price into the STI Account. If the entire
portion of the Credit Limit Funds has been deposited in the STI Account, the
Sale Price will be deposited in any one of the Primary Cardholder’s accounts
with the Bank (or, if there are no such accounts, disbursed to the Primary
Cardholder in the manner determined by the Bank); or

ب .فــي حالــة عــدم قيــام حامــل البطاقــة الرئيســية بتعييــن ُمراســل غيــر ُمعلــن لبيــع الســلع كمــا هــو
ـاو لســعر البيــع فــي حســاب
ُمبيــن أعــاه ،ســوف ُيط َلــب مــن حامــل البطاقــة الرئيســية إيــداع مبلــغ مسـ ٍ
الوديعــة االســتثمارية قصيــرة األجــل كضمــان لدفــع ســعر البيــع المؤجــل.

b. where Primary Cardholder does not appoint an agent as described above, the
Primary Cardholder will be required to deposit an amount equal to the Sale
Price in the STI Account as Security for payment of the Deferred Sale Price.

 3.4.5.يلتــزم البنــك ببيــع الســلع موضــوع معاملــة المرابحــة إلــى حامــل البطاقــة الرئيســية بنفــس الشــروط
التــي كانــت نافــذة علــى بيعهــا مــن قبــل الوســيط إلــى البنــك.

3.4.5. The Commodities which are the subject of a Murabaha Transaction shall be
sold by the Bank to the Primary Cardholder upon the like terms as are applicable to
the sale thereof by the Broker to the Bank.

 3.4.6.عنــد إبــرام معاملــة المرابحــة وشــريطة االلتــزام بهــذه الشــروط واألحــكام وإيــداع ســعر البيــع فــي حســاب
الوديعــة االســتثمارية قصيــرة األجــل ،ســوف يســمح البنــك لحامــل البطاقــة باســتخدام مبلــغ الحــد االئتمانــي
مــن خــال اســتخدام بطاقــة االئتمــان ،شــريطة أن يقــوم حامــل البطاقــة الرئيســية شــهري ًا بإعــادة إيــداع لــدى
البنــك مبلــغ محــدد مــن األمــوال المســتخدمة مــن قبــل حامــل البطاقــة كمــا يحــدده ويطلبــه البنــك مــن وقــت
آلخــر كضمــان لدفــع ســعر البيــع المؤجــل.

3.4.6. Upon execution of a Murabaha Transaction and subject to compliance with these
Terms and Conditions, and to the Sale Price being credited to the STI Account, the Bank
will allow the Cardholder to utilise the Credit Limit Funds through use of the Credit Card,
provided that the Primary Cardholder re-deposits with the bank each month a certain
amount of the funds utilised by the Cardholder, as specified and required by the Bank
from time to time as Security for payment of the Deferred Sale Price.

 3.4.7.يحــق للبنــك إلغــاء كل أو جــزء مــن تســهيالت المرابحــة فــي أي وقــت ألي اســباب قانونيــة أو تنظيميــة
أو تتعلــق بااللتــزام أو االئتمــان أو وفقـ ًا لشــروط مســتندات التمويــل ،وفــي هــذه الحالــة يصبــح المبلــغ القائــم
وأيــة تكاليــف مطبقــة ،مســتحقة وواجبــة الســداد فــور ًا مــن قبــل حامــل البطاقــة الرئيســية للبنــك عنــد أول
طلــب للبنــك لهــا.

3.4.7. The Bank is entitled to cancel all or part of the Murabaha Facility at any time
for legal, regulatory, compliance or credit reasons or pursuant to the terms of the
Finance Documents, in which event, the Outstanding Amount, together with other
applicable charges shall immediately become due and payable by the Primary
Cardholder to the Bank upon the Bank’s first demand.

 3.4.8.يقــر حامــل البطاقــة الرئيســية ويوافــق بــأن معاملــة المرابحــة ســوف يخضــع علــى نحــو صــارم لتقديــم
حامــل البطاقــة الرئيســية للبنــك جميــع المســتندات التــي يطلبهــا البنــك بشــكل معقــول ويحــرر كل منهــا
بالشــكل والمضمــون الــذي يقبلــه البنــك ،وتعتبــر جميــع هــذه المســتندات لصالــح البنــك ويجــوز للبنــك التنــازل
أو تأجيــل تســليم أي مــن تلــك المســتندات المقدمــة مــن قبــل حامــل البطاقــة الرئيســية وال يحــق لحامــل
البطاقــة الرئيســية االدعــاء بأنــه غيــر ملــزم بهــذه الشــروط واألحــكام نتيجــة ذلــك التنــازل أو التأجيــل.

3.4.8. The Primary Cardholder acknowledges and agrees that the Murabaha
Transaction will be strictly subject to the Primary Cardholder’s submission to the Bank
of all documents reasonably requested by the Bank, each of which is to be satisfactory
to the Bank in form and substance. All such documents are for the benefit of the Bank
and the Bank may waive or defer the delivery of any such documents by the Primary
Cardholder, and the Primary Cardholder shall not be entitled to claim that it is not
bound by these Terms and Conditions because of such waiver or deferment.

 3.4.9.يجــوز للبنــك ،بــدون المســاس بــأي مــن حقوقــه أو صالحياتــه أو امتيازاتــه أو إجراءاتــه التصحيحيــة
الــواردة فــي هــذه الشــروط واألحــكام ،أن يباشــر معاملــة المرابحــة وفــق خيــاره المطلــق وبموجــب الشــروط
ووفــق األحــكام التــي يراهــا البنــك مناســبة ،علــى الرغــم مــن عــدم الوفــاء بــأي واحــد أو أكثــر مــن المســتندات
أو المعلومــات التــي طلبهــا.

3.4.9. The Bank may, without prejudice to any and all of its rights, powers, privileges
or remedies contained herein at its absolute discretion and upon such terms and
subject to such conditions as the Bank deems fit, proceed with the Murabaha
Transaction notwithstanding that any one or more of the documents or information
required by it have not been satisfied.

 3.4.10.يحتفــظ البنــك بحــق االنســحاب مــن معاملــة المرابحــة فــي أو قبــل تاريــخ المعاملــة أو إلغــاء معاملــة
المرابحــة بعــد ذلــك فــي حالــة رفــض البنــك للطلــب.

3.4.10. The Bank reserves the right to withdraw from the Murabaha Transaction on
or before the Transaction Date or to rescind the Murabaha Transaction thereafter, if
the Bank declines the Application.
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 3.4.11.يجــوز للبنــك االتصــال بحامــل البطاقــة الرئيســية ،فــي أي وقــت خــال مــدة معاملــة المرابحــة أو مــع
اقتــراب تاريــخ انتهائهــا ،إلبــرام معاملــة مرابحــة تاليــة .ويجــوز أن يتــم صياغــة عــرض بيــع الســلع ذا الصلــة وفقـ ًا
للنمــوذج المرفــق فــي الجــدول  3أو أي صيغــة أخــرى يحددهــا البنــك .ومــا لــم ُيقــدم حامــل البطاقــة طلب ـ ًا
كتابيــ ًا للبنــك بخــاف ذلــك خــال المــدة الزمنيــة المحــددة مــن قبــل البنــك ،يعتبــر البنــك وحامــل البطاقــة
قــد أبرمــا معاملــة مرابحــة تاليــة علــى الفــور ويعتبــر حامــل البطاقــة بأنــه قــد قبــل عــرض البنــك إلبــرام معاملــة
مرابحــة تاليــة وفقــ ًا لشــروط هــذه الفقــرة ودون الحاجــة للحصــول علــى موافقــة أو مصادقــة أو قبــول
إضافــي مــن حامــل البطاقــة الرئيســية .وبعــد إتمــام معاملــة المرابحــة التاليــة ،يقــوم البنــك بإرســال إشــعار ًا
لحامــل البطاقــة الرئيســية ُيعــد بشــكل رئيســي وفق ـ ًا للنمــوذج المبيــن فــي الجــدول  4أو أي صيغــة أخــرى
المبرمــة .مــن جهــة أخــرى وعنــد
يحددهــا البنــك ،يؤكــد فيــه تفاصيــل وشــروط معاملــة المرابحــة التاليــة ُ
انتهــاء معاملــة المرابحــة وفــي حالــة تقديــم حامــل البطاقــة الرئيســية للبنــك إشــعار ًا خــال المــدة المحــددة
بأنــه ال يرغــب فــي إبــرام معاملــة مرابحــة تاليــة ،يصبــح ســعر البيــع المؤجــل لمعاملــة المرابحــة المنتهيــة وأي
رســوم أو تكاليــف قائمــة علــى صلــة بالبطاقــة المعنيــة مســتحق وواجــب الســداد فــي تاريــخ الدفــع المؤجــل
لمعاملــة المرابحــة المنتهيــة ويتــم إنهــاء البطاقــة.

3.4.11. During the term of a Murabaha Transaction or upon its expiry, the Bank may
contact the Primary Cardholder to enter into a subsequent Murabaha Transaction (such
Offer may be in the form set out in Schedule 3 or any other format specified by the Bank).
Unless the Primary Cardholder specifically provides otherwise in writing within the time
period specified by the Bank, the Bank and the Primary Cardholder will immediately enter
into a subsequent Murabaha Transaction and the Primary Cardholder shall be deemed
to have accepted the Bank’s Offer to enter into a subsequent Murabaha Transaction
subject to the provisions of this Clause and without the need to obtain any further
consent, approval or acceptance from the Primary Cardholder. Upon conclusion of the
subsequent Murabaha Transaction, the Bank will send a Notice substantially in the form
set out in Schedule 4 hereto (or any other format specified by the Bank) to the Primary
Cardholder confirming the details and terms of the concluded subsequent Murabaha
Transaction. Upon the expiry of a Murabaha Transaction,and if the Primary Cardholder
has notified the Bank within the specified period that he/she does not wish to enter into
a subsequent Murabaha Transaction, the Deferred Sale Price of the expiring Murabaha
Transaction and any outstanding fees and charges in relation to the relevant Card shall
become due and payable upon the expiring Murabaha Transaction’s Deferred Payment
Date and the Card shall be terminated.
3.5. Murabaha Profit and Cost Price

 3.5.ربح المرابحة وسعر التكلفة
مع مراعاة البند  ،9-6يلتزم حامل البطاقة الرئيسية بأن يسدد إلى البنك ربح المرابحة المحتسب كما يلي -

أ.

Subject to Clause 9.6, the Primary Cardholder shall pay the Murabaha Profit to the
Bank calculated as follows -

إذا أبــرم حامــل البطاقــة الرئيســية معاملــة مرابحــة مــع البنــك ،فــإن الربــح واجــب الســداد هــو الفــرق بيــن
الربــح واجــب الســداد مــن حامــل البطاقــة الرئيســية بموجــب معاملــة المرابحــة (الــذي يعــادل إجمالــي
ربــح المرابحــة مقســم ًا علــى عــدد شــهور مــدة المرابحــة) والربــح المســتحق لحامــل البطاقــة الرئيســية
بموجــب حســاب البطاقــة (وفق ـ ًا للبنــد  )6-1عــن مــدة الكشــف المعنيــة؛

a. if the Primary Cardholder has concluded a Murabaha Transaction with the
Bank, the profit payable shall be the difference between the profit payable
by the Primary Cardholder under the Murabaha Transaction (equivalent to
the total Murabaha Profit divided by the number of months of the Murabaha
Period) less the profit due to the Primary Cardholder under the Card Account
;(pursuant to Clause 6.1) for the relevant Statement Period

ب .إلحاقــ ًا للبنــد الفرعــي (3-5أ) ،إذا كان الربــح واجــب الســداد بموجــب معاملــة المرابحــة أقــل مــن الربــح
المســتحق إلــى حامــل البطاقــة الرئيســية بموجــب حســاب البطاقــة عــن مــدة الكشــف المعنيــة ،ال
يســتحق ســداد أي ربــح مــن حامــل البطاقــة الرئيســية عــن مــدة الكشــف المعنيــة؛

b. further to Clause 3.5(a), if the profit payable under the Murabaha Transaction
is less than the profit due to the Primary Cardholder under the Card Account
for the relevant Statement Period, no profit shall be payable by the Primary
;Cardholder for the relevant Statement Period

ج .إذا لــم يكــن حامــل البطاقــة الرئيســية قــد أبــرم معاملــة مرابحــة ،ال يســتحق ســداد أي ربــح عــن مــدة
الكشــف تلــك؛ و

c. if the Primary Cardholder has not entered into a Murabaha Transaction, no
Murabaha Profit is payable; and

علــى الرغــم مــن أي نــص آخــر فــي هــذا البنــد  ،3.5يتحمــل حامــل البطاقــة الرئيســية مســؤولية ســداد
جميــع األجــور والرســوم بموجــب البنــد .9

d. notwithstanding any provision in this Clause 3.5, the Primary Cardholder shall
be liable to pay all fees and charges under Clause 9.

مــع مراعــاة أحــكام البنــد  ،9-6فــإن الجــزء مــن ســعر البيــع المؤجــل الــذي يعــادل ســعر التكلفــة ســوف
يصبــح مســتحق الســداد فــي تاريــخ اســتحقاق مــدة المرابحــة.

Subject to Clause 9.6, the portion of the Deferred Sale Price that is equivalent to the
Cost Price shall become due upon maturity of the Murabaha Period.

د.

3.6. No current account

 3.6.حساب البطاقة ليس حساب ًا جاري ًا
تجنبـ ًا ألي لبــس ،إن حســاب البطاقــة ليــس حســاب ًا جاريـ ًا وال شــيء فــي هــذه الشــروط واألحــكام يلــزم حامــل
البطاقــة الرئيســية بتوفيــر قــرض إلــى البنــك مقابــل قيــام البنــك بتقديــم الضمــان المبيــن فــي الفقــرة (ب)
مــن البنــد 3. 1.

For the avoidance of doubt, the Card Account is not a current account, and nothing
in these Terms and Conditions shall be deemed to oblige the Primary Cardholder to
provide a Financing to the Bank in return for the Bank providing the guarantee set
out in Clause 3.1(b).
3.7. Excess Funds

 .3.7فائض األموال
ال تدخــل أيــة أمــوال مودعــة فــي حســاب الوديعــة االســتثمارية قصيــرة األجــل بمــا يزيــد عــن الحــد االئتمانــي
فــي أي احتســاب للربــح واجــب الســداد بموجــب مســتندات التمويــل.

Any funds deposited into the STI Account in excess of the Credit Limit shall not
be included in any calculation of the profit payable under the Finance Documents.

 4.بطاقة الخصم وبطاقة الرسم الثابت
يدفــع البنــك المبالــغ المســتحقة للمســتفيدين حتــى الحــد االئتمانــي المعتمــد وفقــ ًا الســتخدام حامــل
البطاقــة لبطاقــة الخصــم أو بطاقــة الرســم الثابــت.

4. CHARGE CARD AND FIXED FEE CARD
The Bank will pay amounts due to the Beneficiaries up to the approved Credit Limit
pursuant to the Cardholder’s utilisation of the Charge Card or Fixed Fee Card.

 5.البطاقة ُمسبقة الدفع
يدفــع البنــك المبالــغ المســتحقة للمســتفيدين حتــى الرصيــد الدائــن المتوفــر فــي حســاب البطاقــة المعنيــة
المرتبطــة بــه البطاقــة مســبقة الدفــع.

5. PREPAID CARD
The Bank will pay amounts due to the Beneficiaries up to the available credit balance
in the relevant Card Account to which the Prepaid Card is linked.

6. PROFIT ON THE CARD ACCOUNT

 6.الربح على حساب البطاقة
 6.1.بالنســبة لبطاقــة ائتمــان ،يســتثمر البنــك الرصيــد الحالــي لحســاب البطاقــة مــن وقــت آلخــر علــى أســاس
مضاربــة غيــر مقيــدة مــن خــال حســاب وديعــة اســتثمارية قصيــرة األجــل فــي مجموعــة االســتثمارات
المشــتركة فيمــا بيــن المودعيــن لــدى البنــك وتــوزع األربــاح الصافيــة المحققــة مــن مجموعــة االســتثمارات
المشــتركة فيمــا بيــن المودعيــن حســب حصــص كل منهــم وفقــ ًا لطريقــة توزيــع أربــاح يتفــق عليهــا
وتعتمدهــا لجنــة الرقابــة الشــرعية للبنــك .وفقـ ًا للبنــد  ،1-3تعتبــر الشــروط واألحــكام العامــة للبنــك المتعلقــة
بحســابات المضاربــة غيــر المقيــدة مدرجــة فــي هــذه الشــروط واألحــكام ،بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال
الحصــر األحــكام المتعلقــة بتوزيعــات األربــاح علــى حســابات المضاربــة.

6.1. In relation to a Credit Card, the current balance of the Card Account from time to
time shall be invested by the Bank on an unrestricted Mudaraba basis through the STI
Account in the common investing pool between the depositors of the Bank and the
realised net profits from the common investment pool shall be distributed between
the depositors according to their respective shares in accordance with an agreed
profit distribution methodology as approved by the Bank’s Shari’a Supervisory
Committee. Pursuant to Clause 1.3, the Bank’s General Terms and Conditions as
they relate to unrestricted Mudaraba accounts are incorporated herein, including
but not limited to provisions relating to profit distributions on Mudaraba accounts.

 6.2.إن حســابات البطاقــة المتعلقــة بجميــع البطاقــات األخــرى (بخــاف بطاقــة االئتمــان) ال يترتــب عنهــا وال
تســتحق ربح ـ ًا علــى الرصيــد الحالــي لحســاب البطاقــة المعنيــة.

6.2. Card Accounts relating to all other Cards (other than the Credit Card) shall not
attract or be entitled to profit on the current balance of the relevant Card Account.
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7. THE CARD

 7.البطاقة
 7.1.يجــوز أن يحضــر حامــل البطاقــة الســتالمها أو أن ترســل إليــه علــى مســؤوليته بالبريــد أو البريــد الســريع
علــى العنــوان الــذي أخطــر بــه البنــك.

7.1. The Card may be collected by the Cardholder or sent by post or courier to the
address notified to the Bank by the Cardholder at the risk of the Cardholder.

 7.2.يلتزم حامل البطاقة عند استالمها بما يلي -
أ .االتصال بالبنك أو إخطاره بالطريقة التي يحددها البنك لتأكيد استالم البطاقة وتفعيلها؛ و

 7.2. Upon receipt of the Card the Cardholder shalla. contact or notify the Bank in the manner specified by the Bank to confirm
receipt of and activate the Card; and

ب .توقيع البطاقة في الحال،

b. shall sign the Card immediately,

ويشــكل تأكيــد اســتالم البطاقــة أو توقيعهــا أو اســتخدامها أو تفعيلهــا إثباتـ ًا قاطعـ ًا وملزمـ ًا لتأكيــد حامــل
البطاقــة علــى التزامــه بمســتندات التمويــل (بمــا فــي ذلــك هــذه الشــروط واألحــكام) بصــرف النظــر عــن عــدم
إخطــار البنــك باســتالم حامــل البطاقــة للبطاقــة.

and such confirmation of receipt, signature, use or activation of the Card shall
constitute binding and conclusive evidence of the confirmation of the Cardholder
to be bound by the Finance Documents (including these Terms and Conditions),
notwithstanding that the Bank is not notified of the Cardholder’s receipt of the Card.

 7.3.فــي حالــة عــدم رغبــة حامــل البطاقــة بااللتــزام بهــذه الشــروط واألحــكام فعليــه قــص البطاقــة إلــى
نصفيــن وإعادتهمــا إلــى البنــك ،ويســري عندئــذ البنــد .15

7.3. In the event that the Cardholder does not wish to be bound by these Terms and
Conditions, the Cardholder shall cut the Card in half and return both halves to the
Bank and Clause 15 shall apply.

 7.4.تكــون البطاقــة فــي جميــع األوقــات ملــك ًا للبنــك وتســلم إليــه فــي الحــال بنــاء علــى طلــب منــه أو مــن
وكيلــه المفــوض حســب األصــول .يحتفــظ البنــك بحــق ســحب البطاقــة وفــق خيــاره المطلــق و/او إنهائهــا
بإشــعار مســبق أو دون إشــعار مســبق فــي أيــة ظــروف يراهــا مناســبة.

7.4. The Card is and will be, at all times, the property of the Bank and shall be
surrendered to the Bank immediately upon request by the Bank or its duly
authorised agent. The Bank reserves the right to withdraw the Card at its absolute
discretion and/or terminate the Card with or without prior notice and in whatever
circumstances it deems fit.

 7.5.البطاقــة غيــر قابلــة للتحويــل ويجــب اســتخدامها حصري ـ ًا مــن قبــل حامــل البطاقــة الــذي يوافــق علــى
عــدم الكشــف عــن رقــم التعريــف الشــخصي أو رقــم التعريــف الهاتفــي إلــى أي طــرف مــن الغيــر .ال يجــوز
لحامــل البطاقــة رهنهــا كضمــان ألي غــرض كان.

7.5. The Card is not transferable and shall be used exclusively by the Cardholder
and the Cardholder agrees not to disclose the ATM PIN or TIN to any third party. The
Card may not be pledged by the Cardholder as security for any purpose whatsoever.

8. USE OF THE CARD

 8.استخدام البطاقة
 8.1.تصــدر البطاقــة لالســتخدام فيمــا يتعلــق بتســهيالت البطاقــة التــي يوفرهــا البنــك مــن وقــت آلخــر وفــق
خيــاره المطلــق ويجــوز اســتخدامها لمعامــات البطاقــة علــى النحــو التالــي -

أ.

8.1. The Card is issued for use in connection with the card facilities made available
by the Bank from time to time at its absolute discretion and may be used for Card
 Transactions;a. within the Credit Limit notified by the Bank to the Primary Cardholder

ضمن الحد االئتماني الذي يبلغه البنك إلى حامل البطاقة الرئيسية؛

b. until the expiry date embossed on the face of the Card; and

ب .حتى تاريخ انتهاء الصالحية المطبوع على وجه البطاقة؛ و

c. otherwise in accordance with these Terms and Conditions.

ج .بخالف ذلك ،وفق ًا لهذه الشروط واألحكام.
 8.2.يتعهــد حامــل البطاقــة بالتصــرف بحســن نيــة فــي جميــع األوقــات فيمــا يتعلــق بجميــع المعامــات
بالبطاقــة ومــع البنــك.

8.2. The Cardholder undertakes to act in good faith at all times in relation to all
dealings with the Card and the Bank.

 8.3.علــى الرغــم مــن عــدم اســتخدام كامــل الحــد االئتمانــي ،يجــوز للبنــك فــي أي وقــت ســحب وتقييــد حــق
حامــل البطاقــة فــي اســتخدام البطاقــة ورفــض التصريــح بــأي معاملــة عليهــا دون توجيــه إشــعار مســبق بذلك
ودون إعطــاء أي مبــرر أو تحمــل أيــة مســؤولية تجــاه حامــل البطاقــة .إذا مــا كان أي مــن تلــك اإلجــراءات دائــم،
يجــوز للبنــك أن يطلــب مــن حامــل البطاقــة الرئيســية تقديــم ضمــان جديــد و/أو إصــدار بطاقــة جديــدة لحامــل
البطاقــة لتعكــس الحــد االئتمانــي الجديــد.

8.3. Notwithstanding that the Credit Limit has not been exhausted, the Bank may, at
any time and without prior notice and without giving any reason and without liability
towards the Cardholder, withdraw and restrict the Cardholder’s right to use the Card
or to refuse to authorise any Card Transaction. If any such measure is permanent,
the Bank may request the Primary Cardholder to provide new Security, and/or issue
a new Card to the Cardholder to reflect the new Credit Limit.

 8.4.ال يجــوز لحامــل البطاقــة اســتخدامها أليــة أغــراض قــد تعتبــر غيــر مشــروعة أو غيــر متوافقــة مــع الشــريعة
أو مكروهــة وفق ـ ًا لقواعــد ومبــادئ الشــريعة اإلســامية ،ويحتفــظ البنــك (مــع مراعــاة أي قانــون نافــذ) بحــق
رفــض تســوية أي معاملــة بطاقــة بالنيابــة عــن حامــل البطاقــة إذا رأى البنــك بشــكل معقــول أن معاملــة
البطاقــة المعنيــة تخــص بضائــع و/أو خدمــات يعتبرهــا البنــك غيــر متوافقــة مــع الشــريعة .وال يتحمــل البنــك
أيــة مســؤولية فــي ضمــان التــزام حامــل البطاقــة بأحــكام هــذا البنــد رقــم .8-4

8.4. A Cardholder shall not be allowed to use the Card for any purposes that may
be considered as illegal, non-Shari’a compliant or repugnant under the rules and
)principles of Shari’a and the Bank reserves the right (subject to any applicable law
to refuse settlement of any Card Transaction on a Cardholder’s behalf if the Bank
is of the reasonable opinion that the Card Transaction concerned is for goods and/
or services which it considers as non-Shari’a compliant. The Bank shall have no
responsibility to ensure that the Cardholder abides by the provisions of this Clause

 8.5.عندمــا تتضمــن البطاقــة تســهيل صــراف آلــي فــإن حامــل البطاقــة يتحمــل مســؤولية جميــع معامــات
البطاقــة ســواء تمــت بمعرفتــه أو بتفويــض صريــح أو ضمنــي منــه .يفــوض حامــل البطاقــة الرئيســية البنــك ألن
يخصــم مــن حســاب البطاقــة مبلــغ أي ســحب وفقـ ًا للســجل اإللكترونــي للمعاملــة فــي جهــاز الصــرف اآللــي
أو لــدى البنــك أو المؤسســة الماليــة المعنيــة .ويقبــل حامــل البطاقــة ذلــك الســجل اإللكترونــي للمعاملــة
باعتبــاره إثبات ـ ًا قطعي ـ ًا وملزم ـ ًا لجميــع األغــراض.

8.5. Where an ATM facility has been incorporated in the Card, the Cardholder shall
be responsible for all Card Transactions whether processed with the Cardholder’s
knowledge or by way of express or implied authority. The Primary Cardholder hereby
authorises the Bank to debit the Card Account with the amount of any withdrawal in
accordance with the ATM or relevant bank or financial institution’s electronic record
of the transaction. The Cardholder accepts such electronic record of transaction as
conclusive and binding for all purposes.

 9.السداد

9. PAYMENT

 9.1.يوافق حامل البطاقة الرئيسية على أن يسدد إلى البنك بناء على طلبه ما يلي -

9.1. The Primary Cardholder agrees to pay to the Bank, upon the request of the Bank -

أ .الرســم الســنوي للعضويــة (كمــا يحــدده البنــك) مقابــل اســتخدام البطاقــة الرئيســية وكل بطاقــة
ثانويــة عنــد إصدارهــا أو تجديدهــا؛

a. an annual membership fee (as prescribed by the Bank) for the use of the
;Primary Card and each Supplementary Card when issued or renewed

ب رسم استبدال البطاقة (كما يحدده البنك) مقابل إصدار بطاقة بديلة؛

;b. a card replacement fee (as prescribed by the Bank) for the issue of a Replacement Card

ج .رســوم ًا إضافيــة (كمــا يحددهــا البنــك) لقــاء تقديــم نســخ مــن إيصــاالت المبيعات/الســلف النقديــة وأيــة
خدمــات إضافيــة يقدمهــا البنــك مــن وقــت آلخــر؛ و

c. additional charges (as prescribed by the Bank) for the provision of copies of
sales/cash advance drafts and any further services the Bank may provide from
time to time; and

د .األجور والرسوم األخرى التي يشعر بها البنك من وقت آلخر.

d. such other fees or charges notified by the Bank from time to time.

 9.2.يجــوز للبنــك مــن وقــت آلخــر ،بموجــب إشــعار يوجهــه إلــى حامــل البطاقــة الرئيســية ،تغييــر مبلــغ األجــور أو
9.2. The Bank may, from time to time, by giving notice to the Primary Cardholder,
الرســوم الواجبــة علــى حامــل البطاقــة الرئيســية بموجــب مســتندات التمويــل والمــدة التــي يســتحق خاللهــا
change the amount of fees or charges payable by the Cardholder under the Finance
ســداد األجــور أو الرســوم مــن قبــل حامــل البطاقــة بموجــب مســتندات التمويــل .وتســري تلــك التغييــرات
Documents and the period of time within which the fees or charges are payable by
اعتبــار ًا مــن تاريــخ النفــاذ الــذي يحــدده البنــك.
the Primary Cardholder under the Finance Documents. Such changes shall apply
from the effective date specified by the Bank.
نــور بنــك (ش.م.ع) ,ص.ب  8822دبــي ,اإلمــارات العربيــة المتحدة
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 9.3.يتعهد حامل البطاقة بما يلي -
أ.

9.3. The Cardholder undertakes to -

البقــاء ضمــن الحــد االئتمانــي الــذي حــدده البنــك لحامــل البطاقــة مــا لــم يحصــل حامــل البطاقــة علــى
موافقــة مســبقة مــن البنــك علــى تجــاوز هــذا الحــد االئتمانــي؛ و

a. stay within the prescribed Credit Limit assigned/established by the Bank for
the Cardholder unless prior approval to exceed this Credit Limit is obtained by
the Cardholder from the Bank; and

ب .عــدم القيــام بأيــة مشــتريات أو معامــات تجعــل الرصيــد اإلجمالــي اللتزامــات حامــل البطاقــة تجــاه البنــك
بموجــب جميــع تلــك المشــتريات والمعامــات إلــى جانــب الرســوم تتجــاوز الحــد االئتمانــي المحــدد.

b. to effect no purchases or transactions which may cause the aggregate
outstanding balance of the Cardholder’s obligations to the Bank under all such
purchases and transactions along with charges to exceed such Credit Limit.

إذا تجــاوز حامــل البطاقــة الرئيســية الحــد االئتمانــي فإنــه يلتــزم بــأن يســدد إلــى البنــك علــى الفــور بنــاء علــى
طلبــه ،باإلضافــة إلــى المبالــغ واجبــة الســداد بموجــب هــذا البنــد  ،9مــا يلــي -

أ.

If the Cardholder exceeds the Credit Limit, the Primary Cardholder shall, in addition
to the amounts payable under this Clause 9, immediately pay to the Bank, upon
demand by the Bank -

كامل مبلغ تجاوز الحد االئتماني؛ و

ب .رســم تجــاوز الحــد االئتمانــي (كمــا يحــدده البنــك) مقابــل قيــام البنــك بــدور الضامــن وضمــان مبلــغ تجــاوز
الحــد االئتمانــي (لصالــح التجــار أو المســتفيدين المعنييــن).

a. the full sum by which the Credit Limit is exceeded; and
b. an over limit fee (as prescribed by the Bank) in consideration of the Bank
acting as guarantor and guaranteeing (in favour of the relevant Merchants or
Beneficiaries) the sum by which the Credit Limit is exceeded.

فــي حالــة إخفــاق حامــل البطاقــة الرئيســية فــي ســداد كامــل المبلــغ المطلــوب إلــى البنــك ،يصبــح الرصيــد
القائــم علــى حســاب البطاقــة مســتحق ًا وواجــب الســداد بالكامــل فــي الحــال وتســري أحــكام البنــد .15-6

In the event of a failure by the Primary Cardholder to pay to the Bank the full sum
demanded the whole outstanding balance on the Cardholder’s Account shall
become immediately due and payable and the provisions of Clause 15.6 shall apply.

 9.4.يجــب أن تكــون جميــع الدفعــات التــي يســددها حامــل البطاقــة الرئيســية بعملــة فواتيــر حســاب البطاقــة.
إذا تــم الســداد بأيــة عملــة أخــرى ،يلتــزم حامــل البطاقــة الرئيســية بــأن يســدد إلــى البنــك جميــع رســوم الصــرف
والعمــوالت والرســوم والخســائر األخــرى التــي يتكبدهــا البنــك فــي تحويــل تلــك الدفعــة إلــى عملــة الفواتيــر.
وينفــذ ذلــك التحويــل وفــق ســعر الصــرف الــذي يحــدده البنــك بشــكل نهائــي فــي تاريــخ تســجيل الدفعــة
فــي حســاب البطاقــة .تقيــد أيــة دفعــة يســددها حامــل البطاقــة الرئيســية إلــى البنــك بعملــة فواتيــر حســاب
البطاقــة فــي حســاب البطاقــة فــي تاريــخ تســجيل البنــك للمبلــغ فــي حســاب البطاقــة فــي دبــي ،وعندمــا
تســدد الدفعــة بأيــة عملــة أخــرى غيــر عملــة الفواتيــر ،فإنهــا تقيــد فــي تاريــخ تحويلهــا إلــى عملــة الفواتيــر أو
عندمــا يســتلم البنــك فــي دبــي األمــوال المعنيــة بقيمتهــا ويخصصهــا لحســاب البطاقــة.

9.4. All payments to be made by the Primary Cardholder shall be in the billing
currency of the Card Account. If payment is made in any other currency, the Primary
Cardholder shall pay the Bank all exchange, commission and other charges or
losses charged or incurred by the Bank in converting such payment to the billing
currency. Such conversion shall be effected at such rate of exchange as may be
conclusively determined by the Bank as at the date that it is recorded in the Card
Account. Any payment made to the Bank by the Primary Cardholder in the billing
currency of the Card Account will be credited to the Card Account only on the date
of the Bank’s posting of the funds to the Card Account in Dubai and where payment
is made in any currency other than the billing currency, such payment shall be
credited after the date when such payment is converted into the billing currency
or when the relevant funds have been received for value by the Bank in Dubai and
assigned to the Card Account.

 9.5.يحــق للبنــك معاملــة األمــور التاليــة علــى أنهــا إثبــات اللتــزام صحيــح نشــأ علــى حامــل البطاقــة ويجــب
قيــده علــى حســاب البطاقــة كمبلــغ مديــن -

9.5. The Bank shall be entitled to treat the following as evidence of an obligation
properly incurred by the Cardholder to be debited to the Card Account -

أي إيصــال مبيعــات أو ســجل معاملــة (مــن خــال أي جهــاز طرفــي) أو إيصــال قيــد دائــن أو إيصــال إنفــاق
نقــدي و/أو ســجل الخصومــات األخــرى التــي تحمــل نســخة مــن المعلومــات الموســومة والمطبوعــة
علــى البطاقــة وتــم إكمالهــا حســب األصــول؛ و/أو

a. any sales draft, transaction record (through any terminal), credit voucher, cash
disbursement draft and/or other charge record bearing the imprint or other
;reproduction of embossed information printed on the Card and duly completed
and/or

ب .ســجل البنــك بخصــوص الســحوبات النقديــة أو أيــة معامــات أخــرى تمــت باســتخدام البطاقــة بمــا فــي
ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر المعامــات المنفــذة عبــر األوامــر بالبريــد أو الهاتــف أو اإلنترنــت.

b. the Bank’s record of Cash Withdrawals or of any other transactions effected by
the use of the Card including but not limited to transactions effected via mail
order, telephone or the internet.

 9.6.يوافــق حامــل البطاقــة الرئيســية علــى ســداد إجمالــي المبلــغ المســتحق الــوارد فــي كشــف الحســاب
فــي تاريــخ االســتحقاق أو قبلــه.

9.6. The Primary Cardholder agrees to pay the total amount described in the
Statement of Account on or before the Payment Due Date.

 .9.7باســتثناء بطاقــة الخصــم التــي يجــب تســويتها بشــكل كامــل فــي كل تاريــخ اســتحقاق ،إذا اختــار حامــل
البطاقــة الرئيســية عــدم تســوية المبلــغ الكلــي المســتحق المحــدد فــي كشــف الحســاب وفق ـ ًا للبنــد ،9-6
فيجــب عليــه ســداد الحــد األدنــى المحــدد فــي كشــف الحســاب فــي تاريــخ االســتحقاق أو قبلــه .الحــد األدنــى
هــو مجمــوع المبالــغ التاليــة -

9.7. Except for the Charge Card, which must be settled in full on each Payment Due
Date, if the Primary Cardholder chooses not to pay the total amount specified in the
Statement of Account in accordance with Clause 9.6, the Cardholder must pay the
Minimum Amount as specified on the Statement of Account on or prior to the Payment
Due Date. The Minimum Amount will be the aggregate of the following amounts -

أ.

أ.

 5%من المبلغ األساسي لرصيد الكشف؛

;a. 5% of the principal amount of the Statement Balance

ب .أي مبلغ تجاوز للحد االئتماني قيد على البطاقة بما يتجاوز الحد االئتماني؛

;b. any over-limit amount debited to the Card in excess of the Credit Limit

ج .جميع األجور والرسوم واجبة السداد من حامل البطاقة؛
د.

;c. all fees and Charges payable by the Cardholder

الربح واجب السداد من حامل البطاقة؛

هـ .الحد األدنى المتبقي (إن وجد) من أي كشف حساب سابق.

d. the profit payable by the Cardholder; and
e. the Minimum Amount (if any) outstanding from any previous Statement of Account.

ال لكامــل المبلــغ المترصــد بموجــب
ا للتطبيــق ،فــإن الحــد األدنــى يكــون معــاد ً
\إذا كان البنــد  15-6قابــ ً
مســتندات التمويــل (بمــا فــي ذلــك هــذه الشــروط واألحــكام) كمــا يبينــه البنــك.

If clause 15.6 is applicable, the Minimum Amount will be equal to the full amount
outstanding under the Finance Documents (including these Terms and Conditions),
as certified by the Bank.

 9.8.بالنســبة للبطاقــة اإلســامية المغطــاة ،دون الحــد مــن الخيــار المطلــق للبنــك بموجــب البنــد ،9-21
يقــر حامــل البطاقــة الرئيســية بأنــه إذا ســددت الدفعــات بعــد تاريــخ االســتحقاق أو إذا لــم يســدد الحــد
األدنــى بكاملــه فيحــق للبنــك ممارســة خيــاره فــي عــدم إعــان أو ســداد مبلــغ المكافــأة االختياريــة وفق ـ ًا
ألحــكام البنــد .9-21

9.8. In relation to the Credit Card, without limiting the Bank’s absolute discretion
under Clause 9.21, the Primary Cardholder acknowledges that if payments are
made after a relevant Payment Due Date, or if the Minimum Amount is not paid in full,
the Bank may exercise its discretion not to declare or pay the discretionary bonus
amount as per the provisions of Clause 9.21.

 9.9.إذا كان الرصيــد الحالــي لحســاب البطاقــة فــي أي وقــت يتجــاوز الحــد االئتمانــي أو مبلــغ رصيــد الكشــف
(أيهمــا أعلــى) ،يحتفــظ البنــك عندهــا بحــق عــدم قبــول أيــة دفعــات مــن حامــل البطاقــة الرئيســية وإعادتهــا
إليــه .كمــا يحتفــظ البنــك فــي تلــك الحالــة وفقــ ًا لمــا يــراه ضروريــ ًا بحــق االتصــال بحامــل البطاقــة الرئيســية
للتحقــق مــن ســبب تلــك الدفعــات اإلضافيــة.

9.9. If the current balance of the Card Account is at any time in excess of the Credit
Limit or the amount of the Statement Balance (whichever is higher), then the Bank
retains the right not to process any payments by the Primary Cardholder and to
return such payments to the Primary Cardholder. The Bank also retains the right,
in such cases as it deems necessary, to call such Primary Cardholder to verify the
reason for such excess payments.

 9.10.تقيــد جميــع دفعــات مشــتريات البضائــع و/أو الخدمــات والســحوبات النقديــة المنفــذة باســتخدام
البطاقــة وجميــع الرســوم والرســوم الســنوية ورســوم اســتبدال البطاقــة والرســوم واألربــاح اإلضافيــة علــى
حســاب البطاقــة بعملــة الفواتيــر وتظهــر فــي كشــف الحســاب.

9.10. All payments for purchases of goods and/or services and Cash Withdrawals
effected by the use of the Card and all Charges, annual fees, card replacement fees,
additional charges and profit shall be debited to the Card Account in the billing
currency and shall be reflected in the Statement of Account.
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 9.11.دون المســاس بحقــوق البنــك فــي أي وقــت فــي اتخــاذ اإلجــراء القانونــي المناســب ،ســيفرض البنــك
رســم خدمــة لقــاء أيــة شــيكات مرتجعــة يحررهــا حامــل البطاقــة الرئيســية فــي محاولــة لســداد الدفعــات فيمــا
يتعلــق بهــذه الشــروط واألحــكام و/أو محاولــة اإليــداع فــي حســاب البطاقــة.

9.11. Without prejudice to the Bank’s rights at any time to take the appropriate
legal action, the Bank will charge a service fee for any returned unpaid cheques
drawn by the Primary Cardholder in connection with attempted payments made in
connection with these Terms and Conditions and/or deposits attempted to be made
to the Card Account.

 9.12.إذا نــازع حامــل البطاقــة فــي صحــة معاملــة بطاقــة وثبــت الحقــ ًا أن تلــك المعاملــة نفــذت مــن قبلــه،
يحتفــظ البنــك بحــق إعــادة قيــد مبلــغ تلــك المعاملــة اعتبــار ًا مــن تاريــخ حدوثهــا وتقاضــي األربــاح وأيــة رســوم
ومصاريــف إضافيــة يتكبدهــا فــي التحقيــق بذلــك الشــأن.

9.12. If a Card Transaction disputed by the Cardholder is subsequently proven
to have been originated by the Cardholder, the Bank retains the right to chargeback, as from the date when the Card Transaction took place, the Card Transaction
amount along with the profit and any additional fees and expenses incurred by the
Bank in the investigation thereof.

 9.13.إن قبــول البنــك للدفعــات المتأخــرة أو الدفعــات الجزئيــة أو الشــيكات أو أوامــر تحويــل األمــوال المبيــن
ا أو غيــر ذلــك لحســاب البطاقــة أو أي تســاهل يقدمــه البنــك فــي عــدم
عليهــا أنهــا تمثــل ســداد ًا كامــ ً
تحصيــل المبالــغ المســتحقة مــن حامــل البطاقــة الرئيســية عندمــا يحــق لــه ذلــك بموجــب هــذه الشــروط
ال مــن جانــب البنــك وال يــؤدي إلــى تعديــل هــذه الشــروط واألحــكام مــن أيــة ناحيــة
واألحــكام ال يشــكل تنــاز ً
وال يحــول دون قيــام البنــك الحقــ ًا بتنفيــذ أي مــن حقوقــه بموجــب هــذه الشــروط واألحــكام مــن أجــل
تحصيــل المبالــغ المســتحقة بموجبهــا.

9.13. The Bank’s acceptance of late payments or partial payments or cheques
or money orders marked as constituting payment in full or otherwise of the Card
Account or any indulgence granted by the Bank in the failure to collect the amounts
due from the Primary Cardholder as and when they are so entitled under these Terms
and Conditions shall not operate as a waiver by the Bank nor modify these Terms
and Conditions in any respect nor prevent the Bank from later enforcing any of its
rights under these Terms and Conditions to collect the amounts due hereunder.

 9.14.مــع مراعــاة القوانيــن واللوائــح المعمــول بهــا مــن وقــت آلخــر ،يجــوز للبنــك وفــق خيــاره المطلــق أن يطلــب
كشــرط للموافقــة علــى أي طلــب للحصــول علــى بطاقــة قيــام مقــدم الطلــب بإيــداع شــيك و/أو ســند ًا إذنيـ ًا
و/أو رهــن ضمــان نقــدي لصالــح البنــك بــأي مبلــغ يطلبــه البنــك .يجــوز للبنــك أن يطلــب مــن حامــل البطاقــة
الرئيســية فــي أي وقــت إيــداع شــيك و/أو ســند ًا إذنيـ ًا لصالــح البنــك بالمبلــغ الــذي يطلبــه البنــك حتــى لــو لــم
يكــن ذلــك الشــيك أو الســند اإلذنــي و/أو رهــن الضمــان النقــدي مطلوب ـ ًا عنــد إصــدار البطاقــة إلــى حاملهــا.
صــرح حامــل البطاقــة الرئيســية للبنــك بوضــع تاريــخ علــى الشــيك المذكــور وتقديمــه للتحصيــل فــي التاريــخ
المحــدد عليــه بخصــوص أي مبلــغ مســتحق إلــى البنــك.

9.14. Subject to applicable laws and regulations from time to time, the Bank may in
its absolute discretion, demand as a condition for the approval of any application to
obtain a Card, that the applicant deposits a cheque, promissory note and/or pledges
cash collateral in favour of the Bank for any amount which the Bank may require. The
Bank may, at any time, demand that the Primary Cardholder deposits a cheque and/
or promissory note in favour of the Bank for the amount which the Bank may require
even where such a cheque, promissory note and/or pledge of cash collateral was
not demanded when the Card was issued to the Cardholder. The Primary Cardholder
has authorised the Bank to insert the date of the said cheque and to present it for
payment on the inserted date against any amount due to the Bank.

 9.15.أية إيداعات أو دفعات تتم عن طريق -
أ.

السداد النقدي ،ال تعتبر مستلمة من قبل البنك إال عند إيداعها في حساب البطاقة؛

 9.15. Any deposits or payments which area. cash, may only be regarded as received by the Bank upon the same being
;credited to the Card Account

ب .الشــيكات ،تقــدم للتحصيــل وال يصبــح مبلغهــا متاح ـ ًا إال عندمــا تتــم مقاصــة الشــيك ويســدد مبلغــه
مــن البنــك الدافــع إلــى البنــك؛ و

b. cheques, shall be accepted for collection and the proceeds shall not be available
until the cheque has been cleared and the proceeds paid to the Bank by the
paying bank; and

ج .إيــداع النقــد أو الشــيكات فــي أي مــن أجهــزة الصــراف اآللــي أو أجهــزة اإليــداع اإللكترونــي (أو أي مــن
الطــرق األخــرى المتاحــة) التــي حددهــا البنــك ال ينشــأ عنهــا أيــة مســؤولية علــى البنــك بســبب فقــدان
تلــك الدفعــة أو تأخيرهــا .ال تقيــد الشــيكات المودعــة فــي جهــاز الصــراف اآللــي أو جهــاز اإليــداع
اإللكترونــي (أو أي مــن الطــرق األخــرى المتاحــة) فــي حســاب البطاقــة إال بعــد تحقــق البنــك منهــا
(ويعتبــر ذلــك التحقــق قطعيــ ًا وملزمــ ًا لحامــل البطاقــة الرئيســية) وال يشــكل أي إيصــال يصــدر عنــد
اإليــداع ســوى مــا يدعــي حامــل البطاقــة الرئيســية أنــه أودعــه دون أن يكــون ملزم ـ ًا للبنــك بــأي شــكل
مــن األشــكال مــن ناحيــة صحتــه.

c. made by depositing cash or cheques in any of the ATM or EDM (or by other
available channels) designated by the Bank shall not give rise to any liability for
the Bank due to the loss or delay of such payment. Cheques deposited at the
ATM or EDM (or by other available channels) shall only be credited to the Card
Account after verification by the Bank (which verification shall be conclusive and
binding against the Primary Cardholder) and any statement issued on making
a deposit shall only represent what the Primary Cardholder purports to have
deposited and shall in no way bind the Bank as to its correctness.

 9.16.يوافــق حامــل البطاقــة الرئيســية علــى أن ســجالت البنــك بخصــوص أي معاملــة بطاقــة ينفــذ باســتخدام
ا قطعيـ ًا وملزمـ ًا لحامــل البطاقــة لجميــع األغــراض.
البطاقــة تشــكل دليـ ً

9.16. The Primary Cardholder agrees that the records of the Bank of any Card
Transaction effected by the use of the Card shall be conclusive and binding on the
Cardholder for all purposes.

 9.17.ال يســمح لحامــل البطاقــة الرئيســية تحويــل األمــوال مــن حســاب بطاقــة إلــى حســاب بطاقــة أخــرى
لتســوية مســتحقات حســابات البطاقــات األخــرى لــدى البنــك.

9.17. A Primary Cardholder will not be allowed to transfer funds from one Card Account
to another to settle dues in respect of other Card Accounts held with the Bank.

 9.18.علــى حاملــي البطاقــات الرئيســية الذيــن لديهــم حســابات مــع البنــك أن يحــددوا للبنــك النســبة
المئويــة مــن رصيــد الكشــف التــي يجــب خصمهــا تلقائي ـ ًا مــن حســابهم المحــدد لــدى البنــك .إذا لــم يتلـ َ
ـق
البنــك تعليمــات محــددة مــن حامــل البطاقــة الرئيســية يجــوز لــه أن يخصــم تلقائيـ ًا فــي كل شــهر مــن أي مــن
حســابات حامــل البطاقــة الرئيســية لــدى البنــك مبلغــ ًا يعــادل الحــد األدنــى علــى األقــل (أو رصيــد الكشــف
بالنســبة لبطاقــة الخصــم) .وعلــى حامــل البطاقــة الرئيســية التأكــد مــن وجــود أمــوال كافيــة فــي الحســاب أو
تنفيــذ الســداد المباشــر فــي الموعــد المحــدد لــه.

9.18. Primary Cardholders having accounts with the Bank will specify to the Bank the
percentage of the Statement Balance that should be automatically debited from the
Primary Cardholder's designated account with the Bank. If no specific instructions
are received from the Primary Cardholder then the Bank may automatically debit
any of the Primary Cardholder's accounts with the Bank every month for at least
the Minimum Amount (or the Statement Balance in respect of the Charge Card). The
Primary Cardholder must ensure that sufficient funds are available in the account or
that a direct payment has been effected on time.

 9.19.عنــد تنفيــذ تعليمــات الســداد عــن طريــق الخصــم التلقائــي المبينــة فــي البنــد  ،9.18.إذا كان مبلــغ
األمــوال فــي الحســاب المصرفــي المحــدد يقــل ألي ســبب مــن األســباب عــن المبلــغ الــذي يجــب خصمــه وفقـ ًا
لتعليمــات حامــل البطاقــة الرئيســية ،يخصــم البنــك عندهــا المبلــغ المتوفــر فــي الحســاب المحــدد لــدى البنــك.
وإلــى جانــب ذلــك ،يحتفــظ البنــك بحقــه فــي أن يخصــم مــن الحســاب المصرفــي مبلغــ ًا أعلــى مــن النســبة
المئويــة التــي حددهــا حامــل البطاقــة الرئيســية.

9.19. While executing the automatic debit payment instruction as outlined in Clause
9.18 above, if for any reason whatsoever, the amount of funds in the designated
bank account is less than the amount to be debited as per the Primary Cardholder’s
instruction, then the Bank will debit whatever amount is available in the designated
account with the Bank. Additionally, the Bank retains the right to debit the bank account
for an amount higher than the specified percentage by the Primary Cardholder.

 9.20.يوافــق حامــل البطاقــة الرئيســية بموجبــه صراحــة علــى أنــه إذا كانــت أيــة مبالــغ مســتحقة منــه إلــى
البنــك فــي أي وقــت بموجــب معاملــة المرابحــة أو حســاب البطاقــة أو إذا كان هنــاك أي التــزام علــى حامــل
البطاقــة الرئيســية تجــاه البنــك بخصــوص أي حســاب مصرفــي أو أي حســاب آخــر بــأي شــكل مــن األشــكال أو
فــي حالــة حــدوث أي إخــال مــن جانــب حامــل البطاقــة الرئيســية بخصــوص تلــك الحســابات أو أيــة تســهيالت
مصرفيــة أخــرى يمنحهــا البنــك إلــى حامــل البطاقــة الرئيســية ،فــإن جميــع المبالــغ المســتحقة بموجبــه
وبموجــب معاملــة المرابحــة تصبــح عندهــا مســتحقة وواجبــة الســداد فــي الحــال وتســري أحــكام البنــد .15-6

9.20. The Primary Cardholder hereby expressly agrees that if any sums shall be
due from the Primary Cardholder to the Bank at any time under the Murabaha
Transaction or the Card Account, or if the Primary Cardholder shall be liable to the
Bank on any banking account or any other account in any manner whatsoever, or
if default is made by the Primary Cardholder in relation to such accounts or any
other banking facilities granted by the Bank to the Primary Cardholder, then and in
such event all amounts due hereunder and the Murabaha Transaction shall become
immediately due and payable and the provisions of Clause 15.6 shall apply.

 9.21.يجــوز للبنــك مــن وقــت آلخــر تطبيــق برنامــج مكافــآت اختياريــة حيــث تقــدم مكافــآت إلــى حاملــي
البطاقــات الذيــن يســددون رصيــد الكشــف بكاملــه فــي تاريــخ االســتحقاق أو إلــى حاملــي البطاقــات الذيــن
لــم يســتخدموا البطاقــة أثنــاء مــدة الكشــف المعنــي .إذا عــرض البنــك هــذا البرنامــج وفــق خيــاره المطلــق
فإنــه يخضــع للشــروط واألحــكام التــي يحددهــا البنــك مــن وقــت آلخــر .ويجــوز لبنــك تعديــل أو إيقــاف
البرنامــج مــن وقــت آلخــر وفــق خيــاره الحصــري.

9.21. The Bank may from time to time operate a discretionary bonus scheme
whereby bonuses are awarded to Cardholders who pay or repay the Statement
Balance in full on the relevant Payment Due Date or to Cardholders who have not
utilised the Card during the relevant Statement Period. Such a scheme, if offered
by the Bank it its sole discretion, will be subject to terms and conditions as the Bank
may specify from time to time. The Bank may modify or discontinue the scheme
from time to time at its sole discretion.

 9.22.يجــوز للبنــك إصــدار البطاقــات بحيــث تخضــع لألحــكام المحــددة والقيــود والرســوم والشــروط األخــرى
التــي يحددهــا البنــك مــن وقــت آلخــر.

9.22. The Bank may issue the Cards subject to such specific terms, limitations, fees
or other conditions as the Bank may specify from time to time.
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10. CASH WITHDRAWALS

 10.السحوبات النقدية
 10.1.مــع مراعــاة ألي شــروط معمــول بهــا ،يجــوز لحامــل البطاقــة الحصــول علــى ســحوبات نقديــة بالمبلــغ
الــذي يقبلــه البنــك مــن وقــت آلخــر وفــق خيــاره المطلــق وذلــك مــن خــال إحــدى الطــرق التاليــة -

10.1. Subject to any applicable conditions, the Cardholder may obtain Cash
Withdrawals in such amount as may be acceptable to the Bank, from time to time at
its absolute discretion, by the following means -

تقديــم البطاقــة إلــى أي مكتــب أو مؤسســة عضــو فــي ماســتركارد أو فيــزا انترناشــيونال تقــدم
ذلــك التســهيل مــع إثبــات شــخصي وتوقيــع حامــل البطاقــة علــى ســجالت المعامــات الضروريــة أو
المســتندات األخــرى المطلوبــة؛ أو

a. presenting the Card at any office of any member institution of MasterCard
or Visa International which offers such facility together with evidence of his
identity and subject to the Cardholder signing the necessary transaction
records or other requisite documentation; or

ب .اســتخدام البطاقــة فــي أي جهــاز صــراف آلــي للبنــك أو فــي أي بنــك أو مؤسســة ماليــة أخــرى
أبــرم البنــك ترتيبــ ًا معهــا الســتخدام الصــراف اآللــي للبنــك أو المؤسســة المذكــورة ،وفــي تلــك
الحالــة يخضــع مبلــغ كل ســلفة نقديــة لحــد الســحب اليومــي مــن الصــراف اآللــي المعمــول بــه .يعتبــر
اســتخدام حامــل البطاقــة للبطاقــة مــن أجــل الحصــول علــى ســحب نقــدي موافقــة مــن جانبــه علــى
ســداد رســم الســحب النقــدي.

b. use of the Card at any ATM of the Bank or at any other bank or financial
institution with whom the Bank has an arrangement(s) for the use of the ATM
of the said bank or institution in which case the amount of each advance will
be further subject to the applicable daily withdrawal limit of the ATM. The use
of the Card by the Cardholder to obtain a Cash Withdrawal shall be deemed to
constitute the agreement of the Cardholder to pay the Cash Withdrawal Fee.

أ.

 10.2.تخضــع أيــة عمليــات ســحب نقــدي تنفــذ باســتخدام البطاقــة فــي أي صراف آلــي ركبه البنك للتحقق من قبل
البنك ويعتبر المبلغ الذي يجري التحقق منه هو المبلغ الصحيح للســحب المنفذ بذلك الشــكل.

10.2. Any cash withdrawals effected through the use of the Card on any ATM
installed or approved by the Bank shall be subject to verification by the Bank, and
the amount so verified shall be deemed to be the correct amount of the withdrawal
so affected.

 10.3.يحتســب رســم الســحب النقــدي علــى مبلــغ كل ســحب (مــع مراعــاة الحــد األدنــى للرســم الــذي يفرضــه
البنــك) ويخصــم مــن حســاب البطاقــة.

10.3. The Cash Withdrawal Fee shall be assessed on the amount of each Cash
Withdrawal (subject to the Bank’s minimum charge) and charged to the Card Account.

 11.البطاقة الثانوية وحاملي البطاقات الثانوية

11. SUPPLEMENTARY CARD AND CARDHOLDERS

 11.1.يجــوز للبنــك وفــق خيــاره المطلــق إصــدار بطاقــة ثانويــة إلــى شــخص يســميه حامــل البطاقــة الرئيســية.
ويخضــع إصــدار البطاقــات الثانويــة للشــروط واألحــكام التــي يعتبرهــا البنــك ضروريــة.

11.1. The Bank may in its absolute discretion issue a Supplementary Card to a
)person nominated by the Primary Cardholder. The issue of Supplementary Card(s
shall be subject to such terms and conditions which the Bank may deem necessary.

 11.2.تســري جميــع الشــروط واألحــكام المطبقــة علــى حامــل البطاقــة بموجــب هــذا المســتند علــى حامــل
ال بالتكافــل
البطاقــة الثانويــة (مــع إجــراء التغييــرات الضروريــة) .يكــون كل حامــل بطاقــة ثانويــة مســؤو ً
والتضامــن مــع حامــل البطاقــة الرئيســية عــن جميــع التكاليــف والبضائــع والخدمــات والســحوبات النقديــة
التــي يتــم الحصــول عليهــا وجميــع معامــات البطاقــة المنفــذة باســتخدام البطاقــة باإلضافــة إلــى البطاقــة
(البطاقــات) الثانويــة .ويجــوز للبنــك وفــق خيــاره المطلــق مباشــرة دعــوى أو إجــراءات قضائيــة ضــد حامــل
البطاقــة الرئيســية أو حامــل البطاقــة الثانويــة أو كليهمــا.

11.2. All the terms and conditions applicable herein to the Cardholder shall
apply mutatis mutandis (i.e. with the necessary changes) to the Supplementary
Cardholder. Every Supplementary Cardholder shall be jointly and severally liable
with the Primary Cardholder for all costs, goods, services and Cash Withdrawals
obtained and all Card Transactions generated by the use of the Card as well as
the Supplementary Card(s). The Bank may in its absolute discretion commence
an action or proceedings against the Primary Cardholder or the Supplementary
Cardholder or both.

 11.3.ال تتأثــر تعهــدات ومســؤوليات والتزامــات حامــل البطاقــة الرئيســية وحامــل البطاقــة الثانويــة تجــاه
البنــك وحقــوق البنــك بــأي شــكل مــن األشــكال بــأي نــزاع أو مطالبــة مقابلــة أو حــق مقاصــة قــد يكــون لحامــل
البطاقــة الرئيســية أو حامــل البطاقــة الثانويــة ضــد بعضهمــا البعــض.

11.3. The undertakings, liabilities and obligations of the Primary Cardholder and
Supplementary Cardholder to the Bank and the Bank's rights shall not be affected
in any way by any dispute or counterclaim or right of set-off which the Primary
Cardholder and the Supplementary Cardholder may have against each other.

 11.4.يتحمــل حامــل البطاقــة الرئيســية مســؤولية كاملــة تجــاه البنــك عــن جميــع الرســوم وااللتزامــات األخــرى
التــي يتكبدهــا حامــل البطاقــة الرئيســية وحامــل البطاقــة الثانويــة بصــرف النظــر عــن أي فقــدان حامــل
البطاقــة الرئيســية ألهليتــه القانونيــة أو قدراتــه العقليــة ،ويلتــزم حامــل البطاقــة الرئيســية بتعويــض البنــك
عــن أيــة خســارة أو ضــرر أو مســؤولية أو تكاليــف ومصاريــف ســواء كانــت قانونيــة أو غيــر ذلــك يتكبدهــا البنــك
أو يتحملهــا بســبب أي إخــال بهــذه الشــروط واألحــكام مــن جانــب حامــل البطاقــة الثانويــة.

11.4. The Primary Cardholder shall be fully liable to the Bank for all Charges and other
liabilities incurred by the Primary Cardholder and the Supplementary Cardholder
notwithstanding any legal disability or incapacity of the Supplementary Cardholder,
and the Primary Cardholder shall indemnify the Bank against any loss, damage,
liability, costs and expenses, whether legal or otherwise, incurred or suffered by the
Bank by reason of any breach of these Terms and Conditions by the Supplementary
Cardholder.

 11.5.يشــمل الحــد االئتمانــي المخصــص لحامــل البطاقــة الرئيســية الحــد االئتمانــي لحامــل البطاقــة الثانويــة
ويلتــزم حامــل البطاقــة الرئيســية وحامــل البطاقــة الثانويــة بعــدم الســماح بــأن يتجــاوز إجمالي الرســوم المتكبدة
مــن خــال بطاقــة كل منهــم الحــد االئتمانــي .وإذا خصــص لحامــل البطاقــة الثانويــة حــد معيــن فإنــه يشــكل الحــد
األقصــى لإلنفــاق علــى البطاقــة الثانويــة .إال أن هــذا ال يعفــي حامــل البطاقــة الرئيســية بــأي شــكل من األشــكال
مــن مســؤوليته الكاملــة تجــاه البنــك عــن جميــع الديــون التــي يتكبدهــا حامــل البطاقــة الثانويــة.

11.5. The Credit Limit assigned to the Primary Cardholder is inclusive of the Credit
Limit of the Supplementary Cardholder and the Primary Cardholder and the
Supplementary Cardholder shall not permit the total Charges incurred through their
respective Cards to exceed the Credit Limit. If the Supplementary Cardholder has
been assigned a specific limit that shall constitute the maximum spending limit on the
Supplementary Card. However, this in no way absolves the Primary Cardholder from
being fully liable to the Bank for all debts incurred by the Supplementary Cardholder.

 11.6.تعتمــد صالحيــة البطاقــة الثانويــة علــى صالحيــة البطاقــة الرئيســية .وعنــد إنهــاء اســتخدام البطاقــة
الرئيســية ألي ســبب فــإن البطاقــة (البطاقــات) الثانويــة تنتهــي أيض ـ ًا.

11.6. The validity of the Supplementary Card is dependent upon the validity of the
Primary Card. Upon termination of the use of the Primary Card for whatever reason,
the Supplementary Cards(s) shall also be terminated.

 11.7.إذا طلــب حامــل البطاقــة الرئيســية تطبيــق حــد ائتمانــي أقصــى علــى البطاقــة الثانويــة فــإن ذلــك
الطلــب يعامــل علــى أنــه تفضيــل فقــط ،وإذا تجــاوز حامــل البطاقــة الثانويــة ذلــك الحــد ألي ســبب من األســباب
ال عــن اإلنفــاق اإلضافــي حتــى كامــل الرصيــد غيــر المدفــوع.
فــإن حامــل البطاقــة الرئيســية يبقــى مســؤو ً

11.7. In the event that the Primary Cardholder requests a maximum credit limit to
be applicable to the Supplementary Card, any such request shall be treated as a
preference only and should, for whatever reason, the Supplementary Cardholder
exceed such limit, the Primary Cardholder shall remain liable for the additional
spending to the full extent of the outstanding balance.

 11.8.يجوز للبنك ،وفق ًا لحريته المطلقة ،إنهاء أي بطاقة/بطاقات ثانوية في أي وقت دون تقديم إشعار.

11.8. The Bank may, at its sole discretion, terminate any Supplementary Card(s) at
any time without notice.

 12.فقدان البطاقة/الكشف عن رقم التعريف الشخصي

12. LOSS OF CARD/ DISCLOSURE OF PIN

 12.1.يجــوز للبنــك إصــدار رقــم تعريــف شــخصي أو رقــم تعريــف هاتفــي إلــى حامــل البطاقــة (أو يجــوز أن يختــار
حامــل البطاقــة رقــم تعريــف شــخصي/رقم تعريــف هاتفــي عبــر الهاتــف عــن طريــق االتصــال بمركــز اتصــال البنــك
أو نظــام الــرد الصوتــي التفاعلــي أو مــن خــال أيــة خدمــة أخــرى يوفرهــا البنــك) لالســتخدام فــي أي جهــاز
صــراف آلــي يقبــل البطاقــة أو فــي أي مــكان آخــر يقبــل فيــه رقــم التعريــف الشــخصي/رقم التعريــف الهاتفــي.

12.1. The Bank may issue a PIN or TIN to the Cardholder (or the Cardholder may
select a PIN/TIN via the phone by calling the Bank’s contact centre, IVR or through
any other service made available by the Bank) for use at any ATM which will accept
the Card, telephone banking or anywhere the PIN/TIN is accepted.

 12.2.يوافــق حامــل البطاقــة علــى جــواز إرســال رقــم التعريــف الشــخصي أو رقــم التعريــف الهاتفــي إليــه
بالبريــد علــى مســؤوليته .يتحمــل حامــل البطاقــة مســؤولية كاملــة تجــاه البنــك عــن جميــع معامــات البطاقــة
المنفــذة باســتخدام رقــم التعريــف الشــخصي أو رقــم التعريــف الهاتفــي ســواء تــم ذلــك بعلمــه أو دون علمــه.

12.2. The Cardholder agrees that the PIN or TIN may be sent by post to him/her at his/
her own risk. The Cardholder shall be fully liable to the Bank for all Card Transactions
made with the PIN or TIN whether with or without the knowledge of the Cardholder.

 12.3.يلتــزم حامــل البطاقــة باتخــاذ جميــع التدابيــر االحتياطيــة المعقولــة لمنــع فقــدان البطاقــة أو ســرقتها
وبعــدم الكشــف عــن رقــم التعريــف الشــخصي أو رقــم التعريــف الهاتفــي إلــى أي طــرف.

12.3. The Cardholder shall take all reasonable precautions to prevent the loss or
theft of the Card and shall not disclose the PIN or TIN to any party.
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 12.4.فــي حالــة فقــدان البطاقــة أو ســرقتها أو الكشــف عــن رقــم التعريــف الشــخصي أو رقــم التعريــف
الهاتفــي إلــى أي طــرف آخــر ،يلتــزم حامــل البطاقــة بإبــاغ البنــك عــن ذلــك الفقــدان أو الســرقة أو الكشــف
مــع تقديــم تفاصيــل البطاقــة ومــن ثــم يقــدم بالغـ ًا بذلــك الشــأن فــي أقــرب مركــز شــرطة إلــى المــكان الــذي
حــدث فيــه الفقــدان أو الســرقة أو الكشــف .عنــد اإلبــاغ عــن الفقــدان أو الســرقة أو فــي حالــة وجــود أيــة
معامــات علــى البطاقــة غيــر قانونيــة أو مثيــرة للشــكوك ،يجــوز للبنــك تعليــق اســتخدام البطاقــة دون
الحاجــة لتوجيــه إشــعار إضافــي إلــى حاملهــا.

12.4. In the event that the Card is lost or stolen or that the PIN or TIN is disclosed
to any other party, the Cardholder shall immediately report the said loss, theft or
disclosure, together with the particulars of the Card, to the Bank and subsequently
report the loss, theft or disclosure to the nearest police station where such loss or
theft or disclosure occurred. Upon notification of such loss or theft, or in the event
of any illegal or suspicious Card Transactions, the Bank may, without further notice
to the Cardholder, suspend the use of the Card.

ال بشــكل كامــل عــن الســداد إلــى البنــك بخصــوص أي
 12.5.يكــون حامــل البطاقــة الرئيســية ويبقــى مســؤو ً
مبلــغ مديــن فــي حســاب البطاقــة ينشــأ عــن أيــة معامــات علــى البطاقــة أو بضائــع أو خدمــات يقدمهــا تجــار أو
ســحوبات نقديــة أو معامــات صــراف آلــي تنفــذ مــن خــال اســتخدام البطاقــة مــن قبــل أي شــخص ســواء تــم
ذلــك بعلــم حامــل البطاقــة أو دون علمــه وبصــرف النظــر عمــا إذا كان صــرح بهــا أم ال.

12.5. The Primary Cardholder shall be and shall remain to be fully liable for the
payments to the Bank for any debit to the Card Account arising from any Card
Transactions, good or services supplied by Merchants, Cash Withdrawals, internet
purchases or ATM transactions effected through the use of the Card by any person
whether with or without the knowledge of the Cardholder and irrespective of
whether they were authorised by the Cardholder or not.

 12.6.يجــوز للبنــك وفــق خيــاره المطلــق إصــدار بطاقــة بديلــة عوضــ ًا عــن أيــة بطاقــة مفقــودة أو مســروقة
أو إصــدار رقــم تعريــف شــخصي أو رقــم تعريــف هاتفــي جديــد وفــق هــذه الشــروط واألحــكام أو أيــة شــروط
وأحــكام أخــرى يراهــا البنــك مناســبة.

12.6. The Bank may at its absolute discretion issue a Replacement Card for any lost
or stolen Card or new PIN or TIN on these Terms and Conditions or such other terms
and conditions as the Bank may deem fit.

 12.7.إذا اســتعاد حامــل البطاقــة المفقــودة أو المســروقة فإنــه يلتــزم بإعادتهــا إلــى البنــك علــى الفــور بعــد
قصهــا إلــى نصفيــن دون اســتخدامها .يلتــزم حامــل البطاقــة بعــدم اســتخدام رقــم التعريــف الشــخصي أو
رقــم التعريــف الهاتفــي بعــد إبــاغ البنــك عــن الكشــف عنــه.

12.7. In the event that the Cardholder recovers the lost or stolen Card, he shall
return the same cut in half immediately to the Bank without using it. The Cardholder
shall not use the PIN or TIN after reporting the disclosure thereof to the Bank.

 12.8.تخضــع جميــع المعامــات التــي تتــم باســتخدام رقــم التعريــف الشــخصي/رقم التعريــف الهاتفــي
لقيــود المســؤولية المفروضــة مــن قبــل الحكومــة أو البنــك المركــزي التــي يجــب علــى البنــك مراعاتهــا وتؤثــر
علــى اســتخدام البطاقــة.

12.8. All PIN/TIN based transactions will be subject to the government or
Central Bank liability limits, which the Bank must comply with and may affect
use of the Card.

 12.9.تبقى أية بطاقات وأرقام تعريف شخصي/أرقام تعريف هاتفي يصدرها البنك ملك ًا له.

12.9. Any cards and PINs/TINs issued will remain the property of the Bank.

 13.الضمان

13. SECURITY

 13.1.يقــر حامــل البطاقــة الرئيســية بــأن أي أمــوال فــي حســاب الوديعــة االســتثمارية قصيــرة األجــل مرهونــة
للبنــك لضمــان التزامــات حامــل البطاقــة بموجــب مســتندات التمويــل.

13.1. The Primary Cardholder acknowledges that any funds in the STI Account are
immediately pledged to the Bank in order to secure the Cardholder’s obligations
under the Finance Documents.

 13.2.يلتــزم حامــل البطاقــة بتوقيــع المســتندات التــي يطلبهــا البنــك بالشــكل والمضمــون الــذي يحــدده
البنــك كضمــان ألداء حامــل البطاقــة اللتزاماتــه بموجبــه.

13.2. As security for the performance of the Cardholder’s obligations hereunder, the
Cardholder shall execute such documents as stipulated by the Bank, in such form
and substance as shall be prescribed by the Bank, and:

توقيــع المســتندات والســندات األخــرى حســبما يطلبهــا البنــك مــن وقــت آلخــر بهــدف تأميــن الضمــان
بالكامــل و/أو إتمــام الضمــان المنشــأ أو إنشــائه لصالــح البنــك ؛ و

a. execute such further deeds and documents as may from time to time be
requested by the Bank for the purpose of more fully securing and/or perfecting
the Security created or to be created in favour of the Bank; and

ب .إنشــاء الضمانــات األخــرى لضمــان التزامــات حامــل البطاقــة بموجــب مســتندات التمويــل حســبما يطلــب
البنــك مــن حامــل البطاقــة تقديمهــا مــن وقــت آلخــر.

b. create such other Security to secure the Cardholder’s obligations under the Finance
Documents as the Bank may require the Cardholder to provide from time to time.

أ.

 14.حاالت اإلخالل

14. EVENTS OF DEFAULT
14.1. If -

 14.1.في حال حدوث أية حالة مما يلي -
أ .إذا تخلــف حامــل البطاقــة الرئيســية عــن دفــع أي مبلــغ مســتحق منــه بموجــب مســتندات التمويــل
فــي تاريــخ اســتحقاقه؛ أو
		

a. the Primary Cardholder fails to pay any sum due under the Finance Documents
on its due date; or

ب .إذا ثبــت أن أي تصريــح أو إقــرار ،يتــم أو يعتبــر أنــه تــم فــي أي مــن مســتندات التمويــل أو فــي أي إشــعار
أو مســتند أو شــهادة أو كشــف آخــر يتــم تســليمه مــن قبلــه بموجــب هــذه الشــروط واألحــكام أو فيمــا
يتعلــق بهــا ،غيــر صحيــح أو مضلــل مــن أيــة ناحيــة ماديــة ،حســبما يحــدده البنــك ،عندمــا يتــم تقديمــه أو
يعتبــر أنــه تــم تقديمــه؛ أو

b. any representation or statement made or deemed to be made in the Finance
Documents or in any notice or other document, certificate or statement
delivered by him pursuant hereto or in connection herewith, is or proves to
have been incorrect or misleading in any material respect, as determined by
the Bank, when made or deemed to have been made; or

ال بأيــة التزامــات (غيــر االلتزامــات المشــار إليهــا فــي الفقــرة
ج .إذا لــم ينفــذ حامــل البطاقــة أو يلتــزم أصــو ً
(أ) أعــاه) يصــرح حامــل البطاقــة بتوليهــا فــي أي مــن مســتندات التمويــل وإمــا أن يكــون ذلــك اإلخــال
بــرأي البنــك المعقــول ممكــن التصحيــح ولــم يتــم تصحيحــه خــال  7أيــام يومـ ًا بعــد تاريــخ اإلشــعار الــذي
يطلــب فيــه البنــك إجــراء ذلــك التصحيــح أو أول تاريــخ يصبــح فيــه حامــل البطاقــة علــى علــم بذلــك
ال؛ أو
اإلخــال ،أيهمــا يأتــي أو ً

c. the Cardholder fails duly to perform or comply with any of the obligations
(other than those referred to in paragraph (a) above) expressed to be assumed
by him in the Finance Documents and either such breach is in the reasonable
opinion of the Bank capable of remedy and is not remedied within 7 days after
the earlier of the date of notice by the Bank requiring such remedy, or the date
on which the Cardholder first becomes aware of the breach; or

د .إذا لــم يتــم دفــع أيــة مديونيــة ماليــة علــى حامــل البطاقــة الرئيســية فــي تاريــخ اســتحقاقها أو
خــال أيــة فتــرة ســماح نافــذة أو أصبحــت أيــة مديونيــة ماليــة علــى حامــل البطاقــة الرئيســية قابلــة
للتصريــح بهــا أو تــم التصريــح بأنهــا مســتحقة قبــل تاريــخ اســتحقاقها فــي حــال حــدوث إخــال أو
حالــة دفــع مســبق إلزامــي (مهمــا كان وصفهــا) أو إذا تــم إلغــاء أو إبطــال أي التــزام بموجــب أي
تســهيل متوفــر لحامــل البطاقــة الرئيســية بســبب حــدوث أيــة حالــة إخــال أو حالــة دفــع مســبق
إلزامــي (مهمــا كان وصفهــا)؛ أو
		

d. any financial indebtedness of the Primary Cardholder is not paid when due
or within any applicable grace period, or any financial indebtedness of the
Primary Cardholder becomes capable of being declared to be or is declared to
be due and payable prior to its specified maturity by reason of the occurrence
of a default or a mandatory prepayment event (howsoever described), or
commitment under any facility available to the Primary Cardholder is cancelled
by reason of the occurrence of any such default or mandatory prepayment
event (howsoever described); or

هـ .إذا لــم يتمكــن حامــل البطاقــة الرئيســية مــن دفــع ديونــه عنــد اســتحقاقها وباشــر المفاوضــات مــع
واحــد أو أكثــر مــن دائنيــه بخصــوص إعــادة تســوية عامــة أو إعــادة جدولــة ديونــه الماليــة أو يبــرم تنــازل
عــام لمصلحــة دائنيــه أو يبــرم صلح ـ ًا معهــم أو إذا تــم إعــان تأجيــل دفــع أي مــن ديونــه؛ أو
		

e. the Primary Cardholder is unable to pay his debts as they fall due, commences
negotiations with any one or more of his creditors with a view to the general
readjustment or rescheduling of his indebtedness or makes a general
assignment for the benefit of or a composition with his creditors or a moratorium
is declared in respect of any indebtedness of the Primary Cardholder; or

		

		

و .إذا تم اتخاذ أية خطوات إلعالن إفالس حامل البطاقة الرئيسية؛ أو
		
ز .إذا تخلف حامل البطاقة الرئيسية عن الدفع بموجب أي حكم نهائي أو أمر محكمة عند استحقاقه؛ أو
ح .إذا تــم فــرض أي أمــر تنفيــذي أو حجــز ضــد حامــل البطاقــة الرئيســية أو إذا قــام أي صاحــب رهــن بحيــازة
كافــة ممتلــكات أو تعهــدات أو أصــول حامــل البطاقــة أو أي جــزء منهــا؛ أو
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f.		 any steps are taken to declare the Primary Cardholder bankrupt; or
g. the Primary Cardholder fails to pay any final judgment or court order when due; or
h. any execution or distress is levied against, or an encumbrancer takes
possession of the whole or any part of the property, undertakings or assets of
the Primary Cardholder; or
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ط .إذا لــم يعــد صاحــب البطاقــة الرئيســية موظفـ ًا أو توقــف عــن ممارســة أعمالــه (كمــا ينطبــق ذلــك) لــدى
نفــس صاحــب العمــل أو نفــس األعمــال كمــا كان الوضــع فــي تاريــخ تقديــم الطلــب ولــم يتــم إشــعار
البنــك بمثــل ذلــك التغييــر ولــم يوافــق البنــك عليــه؛ أو

i.		 the Primary Cardholder ceases to be employed, or carry on his business
(whichever may be applicable) with the same employer or same business
as was the case at the date of submission of the Application, and any such
;change has not been notified and approved by the Bank

ي .إذا لــم يتــم فــي أي وقــت إجــراء أو تنفيــذ أو أداء أي تصــرف أو شــرط أو شــيء مطلــوب القيــام
بــه أو تنفيــذه أو أداؤه مــن أجــل ( )1تمكيــن حامــل البطاقــة الرئيســية مــن القيــام بشــكل قانونــي
مــن إبــرام وممارســة حقوقــه وتنفيــذ التزاماتــه التــي صــرح حامــل البطاقــة الرئيســية بتوليهــا فــي
مســتندات التمويــل )2( ،ضمــان أن االلتزامــات التــي صــرح حامــل البطاقــة الرئيســية بتوليهــا فــي
مســتندات التمويــل هــي قانونيــة وصحيحــة وملزمــة أو ( )3جعــل مســتندات التمويــل مســموحة
كدليــل فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة؛ أو

j.		 at any time any act, condition or thing required to be done, fulfilled or performed
in order: (i) to enable the Primary Cardholder to lawfully enter into, exercise his
rights under and perform the obligations expressed to be assumed by the Primary
Cardholder in the Finance Documents to which he/she is a party, (ii) to ensure that
the obligations expressed to be assumed by the Primary Cardholder in the Finance
Documents are legal, valid and binding, or (iii) to make the Finance Documents
admissible in evidence in the UAE, is not done, fulfilled or performed; or

ك .إذا كان أو أصبــح مــن غيــر القانونــي فــي أي وقــت لحامــل البطاقــة الرئيســية أن ينفــذ أو يتقيــد بكافــة
التزاماتــه بموجــب مســتندات التمويــل أو إذا كان أي مــن التزاماتــه بموجبهــا غيــر قانونــي أو صحيــح أو
ملــزم أو توقــف عــن كونــه قانونــي أو صحيــح أو ملــزم؛ أو
		

k. at any time it is or becomes unlawful for the Primary Cardholder to perform or
comply with any or all of its obligations under the Finance Documents or any
of the obligations of the Primary Cardholder thereunder are not or cease to be
legal, valid and binding; or

ل .إذا باشــر حامــل البطاقــة الرئيســية أو أي شــخص آخــر إجــراءات قانونيــة أو رفــع أيــة دعــوى أخــرى
لنقــض صحــة أي مــن التزاماتــه أو أي مــن حقــوق البنــك بموجــب مســتندات التمويــل؛ أو
		

l.		 the Primary Cardholder or any other person commences proceedings or takes
any other action challenging the validity of any of his obligations or any of the
Bank’s rights under the Finance Documents; or

م .إذا حدثــت أيــة حالــة أخــرى أو مجموعــة مــن الحــاالت تــؤدي بحســب رأي البنــك المعقــول إلــى تغييــر
ســلبي جوهــري فــي الوضــع المالــي لحامــل البطاقــة.

m. any other event or series of events occurs which, in the reasonable opinion of
the Bank, may result in a Material Adverse Change,

		

		

المشــار إليهــا أعــاه ،وفــي أي وقــت بعــد تاريــخ وقوعهــا،
وفــي حــال وقــوع أي حالــة مــن حــاالت اإلخــال ُ
يجــوز للبنــك بموجــب إشــعار خطــي موجــه إلــى حامــل البطاقــة الرئيســية ،أن يعلــن أن كافــة وأيــة مــن المبالــغ
غيــر المدفوعــة والمســتحقة بموجــب مســتندات التمويــل ،مســتحقة وواجبــة الدفــع فــور ًا (وعليــه تصبــح
واجبــة الدفــع مــع أيــة مبالــغ أخــرى مســتحقة مــن حامــل البطاقــة بموجبــه) أو يعلــن أن كافــة أو أيــة مبالــغ
غيــر مدفوعــة بموجــب مســتندات التمويــل قــد أصبحــت مســتحقة وواجبــة الدفــع عنــد طلــب البنــك ذلــك.

then, and in any such case, at any time thereafter, the Bank may, by written notice
to the Primary Cardholder, declare all or any unpaid amounts due under the Finance
Documents, to be immediately due and payable (whereupon the same shall become
)so payable together with any other sums then owed by the Cardholder hereunder
or declare that all or any unpaid amounts under the Finance Documents be due and
payable on demand of the Bank.

15. TERMINATION

 15.اإلنهاء
 15.1.يجــوز لحامــل البطاقــة الرئيســية فــي أي وقــت إشــعار البنــك بنيتــه إغــاق حســاب البطاقــة وإنهــاء
اســتخدام جميــع البطاقــات عــن طريــق توجيــه إشــعار خطــي وإعــادة جميــع البطاقــات إلــى البنــك بعــد قصهــا
إلــى نصفيــن .ال يغلــق حســاب البطاقــة وحســاب الوديعــة االســتثمارية قصيــرة األجــل (إن وجــدت) إال بعــد
اســتالم البنــك لجميــع البطاقــات مقصوصــة إلــى نصفيــن والســداد الكامــل لجميــع الرســوم وااللتزامــات
بموجــب حســاب البطاقــة ومعاملــة المرابحــة.

15.1. The Primary Cardholder may at any time notify the Bank of his/her intention to
close the Card Account and terminate the use of all Cards by giving notice in writing
and returning all the Cards, cut in half, to the Bank. The Card Account and the STI
Account (where applicable) shall be closed only after the receipt by the Bank of all
the Cards, cut in half, and the full payment of all Charges and liabilities under the
Card Account and the Murabaha Transaction.

 15.2.يجــوز لحامــل البطاقــة الرئيســية أو أي حامــل لبطاقــة ثانويــة إنهــاء اســتخدام البطاقــة الثانويــة فــي
أي وقــت عــن طريــق توجيــه إشــعار خطــي (أو بأيــة وســيلة أخــرى يقبــل بهــا البنــك مــن وقــت آلخــر) إلــى
البنــك وإعــادة البطاقــة الثانويــة إلــى البنــك بعــد قصهــا إلــى نصفيــن .وفــي تلــك الحالــة يبقــى جميــع حاملــي
البطاقــات ،بمــن فيهــم حامــل البطاقــة الثانويــة الــذي أنهــي اســتخدامه للبطاقــة ،مســؤولين بالتضامــن
والتكافــل تجــاه البنــك عــن جميــع الرســوم والمســؤوليات األخــرى وفقــ ًا لهــذه الشــروط واألحــكام ،إال أن
حامــل البطاقــة الثانويــة الــذي أنهــي اســتخدامه للبطاقــة ال يتحمــل مســؤولية الرســوم والمســؤوليات
األخــرى التــي يتكبدهــا حامــل البطاقــة الرئيســية وأي حاملــي بطاقــات ثانويــة آخريــن (إن وجــدوا) بعــد
اســتالم البنــك للبطاقــة الثانويــة المقصوصــة.

15.2. The Primary Cardholder or any Supplementary Cardholder may at any
time terminate the use of the Supplementary Card by giving notice in writing (or
by such other means acceptable to the Bank from time to time) to the Bank and
by returning the Supplementary Card, cut in half, to the Bank. In such event, all
Cardholders, including the Supplementary Cardholder whose use of the Card has
been terminated, shall be and shall continue to be jointly and severally liable to
the Bank for all Charges and other liabilities in accordance with these Terms and
Conditions provided that the Supplementary Cardholder, whose use of the Card
has been terminated, shall not be liable for Charges and other liabilities incurred by
the Primary Cardholder and any other Supplementary Cardholders (if any) after the
Bank's receipt of the cut Supplementary Card.

 15.3.يجــوز للبنــك فــي أي وقــت طلــب اســتعادة جميــع البطاقــات أو أي منهــا مــع أو دون توجيــه إشــعار
مســبق إلــى حامــل البطاقــة .ويلتــزم حامــل البطاقــة بعــد اســتالم ذلــك الطلــب بإعــادة تلــك البطاقــة
(البطاقــات) مقصوصــة إلــى نصفيــن إلــى البنــك والســداد الكامــل لجميــع الرســوم وااللتزامــات بموجــب
حســاب البطاقــة ومعاملــة المرابحــة.

15.3. The Bank may at any time recall all or any of the Card(s) with or without giving
prior notice to the Cardholder. The Cardholder shall immediately after such recall,
return such Card(s) cut in half to the Bank and make full payment or repayment of
all Charges and liabilities under the Card Account and the Murabaha Transaction.

 15.4.يجــوز للبنــك إنهــاء اســتخدام البطاقــة دون إشــعار فــي حالــة وفــاة حامــل البطاقــة الرئيســية أو إفالســه
ال بالنســبة للبنــك ألي ســبب ال يعــزى إلــى البنــك.
أو إعســاره أو عندمــا يصبــح مكانــه مجهــو ً

15.4. The Bank shall terminate the use of the Card without notice upon the death,
bankruptcy or insolvency of the Primary Cardholder or when the whereabouts of the
Primary Cardholder becomes unknown to the Bank due to any cause not attributed
to the Bank.

 15.5.فــي حالــة إفــاس حامــل البطاقــة الرئيســية أو وفاتــه أو إعســاره يلتــزم حاملــو البطاقــات الثانويــة
بالتوقــف عــن اســتخدام البطاقــة (البطاقــات) وإعادتهــا إلــى البنــك علــى الفــور.

15.5. In the event of the Primary Cardholder's bankruptcy, death, or insolvency, the
holder(s) of Supplementary Card(s) will immediately cease the use of the Card(s) and
return them to the Bank.

 15.6.بصــرف النظــر عــن تواريــخ االســتحقاق المبينــة فــي كشــف حســاب حامــل البطاقــة الرئيســية ،يصبــح
كامــل رصيــد الكشــف باإلضافــة إلــى أي مبلــغ ترتــب علــى اســتخدام البطاقــة ولكنــه لــم يقيــد بعــد فــي
حســاب بطاقــة حامــل البطاقــة الرئيســية وجميــع الرســوم واألربــاح مســتحقة وواجبــة الســداد إلــى البنــك
علــى الفــور عنــد إنهــاء هــذه الشــروط واألحــكام ألحــد األســباب التاليــة -

15.6. Notwithstanding the due dates specified in the Primary Cardholder's Statement
of Account, the whole of the Statement Balance, together with any outstanding amount
incurred by the use of the Card but not charged to the Primary Cardholder's Card Account
and all Charges and profit shall become immediately due and payable to the Bank on -

أ.

إنهاء استخدام البطاقة أو إغالق حسابها من قبل البنك أو حامل البطاقة؛

a. termination of use or closure of the Card or Card Account by the Bank or
;the Cardholder

ب .وفاة حامل البطاقة الرئيسية أو إفالسه أو إعساره؛ أو
ج .وفق ًا لخيار البنك إذا كان حامل البطاقة الرئيسية في حالة إخالل بهذه الشروط،
وعندهــا تقــع علــى حامــل البطاقــة الرئيســية و/أو ممتلكاتــه مســؤولية تســوية المبالــغ المترصــدة علــى
حســاب البطاقــة وتعويــض البنــك عــن جميــع التكاليــف (بمــا فيهــا األتعــاب القانونيــة) والمصاريــف التــي
تكبدهــا فــي تحصيــل تلــك المبالــغ.

b. or on the death, Bankruptcy or insolvency of the Primary Cardholder; or
c. at the Banks discretion, if the Primary Cardholder is in breach of these conditions,
and the Primary Cardholder and/or his/her estate will be responsible for the settling
of outstanding balances on the Card Account and shall keep the Bank indemnified
for all costs (including legal fees) and expense incurred in recovering such
outstanding balances.

 15.7.يوافــق بموجبــه صراحــة كل مــن حامــل البطاقــة والبنــك علــى أن جميــع األحــكام الــواردة فــي هــذا
15.7. It is hereby expressly agreed by the Cardholder and the Bank that all the
المســتند تبقــى ســارية ونافــذة بشــكل كامــل بصــرف النظــر عــن إنهــاء اســتخدام البطاقــة وفق ـ ًا لبنــود هــذه
provisions contained herein shall continue in full force and effect notwithstanding
الشــروط واألحــكام .تصبــح جميــع المبالــغ اإلضافيــة المقيــدة علــى حســاب البطاقــة بعــد إنهــاء اســتخدامها
the termination of the use of the Card in accordance with the terms of these Terms
مســتحقة وواجبــة الســداد فــور قيدهــا علــى حســاب البطاقــة كمــا يحــب علــى الفــور ســداد جميــع الرســوم
and Conditions. All further monies debited to the Card Account after termination
واألربــاح ،ويجــوز للبنــك اتخــاذ جميــع اإلجــراءات الضروريــة لتنفيــذ حقوقــه بموجــب هــذه الشــروط واألحــكام.
of the use of the Card shall become immediately due and payable upon their entry
into the Card Account and all Charges and profit shall also be immediately payable,
and the Bank may take all necessary legal action to enforce its rights under these
نــور بنــك (ش.م.ع) ,ص.ب  8822دبــي ,اإلمــارات العربيــة المتحدة
800 6667
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 15.8.فــي حالــة احتفــاظ البنــك بــأي ضمــان مقابــل إصــدار البطاقــة ،يحتفــظ البنــك بحــق االحتفــاظ بذلــك
الضمــان لمــدة  45يومـ ًا علــى األقــل (أو مــدة أقصــر يقبــل بهــا البنــك وتســمح لــه بقيــد جميــع معامــات البطاقــة
والرســوم القائمــة علــى حســاب البطاقــة) بعــد إلغــاء البطاقــة وإعادتهــا إلــى البنــك ،ســواء تــم اإللغــاء مــن
قبــل حامــل البطاقــة الرئيســية أو مــن قبــل البنــك ألي ســبب مــن األســباب.

15.8. In the event that any security is held by the Bank as collateral for the issuance
of the Card, the Bank reserves the right to retain such security for a period of at
least 45 days (or such shorter period acceptable to the Bank which allows the Bank
)to charge all outstanding Card Transactions and Charges to the Card Account
following the Card being cancelled and being returned to the Bank, whether
cancelled by the Primary Cardholder or the Bank for whatever reason.

 15.9.ال يقــع علــى البنــك أي التــزام بإعــادة الرســم الســنوي للعضويــة أو أي جــزء منــه فــي حالــة إنهــاء
اســتخدام جميــع البطاقــات أو أي منهــا.

15.9. The Bank shall not be liable to refund the annual membership fee or any part
thereof in the event of the termination of the use of any or all of the Card(s).

16. EXCLUSION OF LIABILITY

 16.االستثناء من المسؤولية
 16.1.ال يتحمــل البنــك مســؤولية أيــة خســارة أو ضــرر يتكبدهــا أو يتعــرض لهــا حامــل البطاقــة بســبب رفــض
البنــك أو أي تاجــر أو بنــك آخــر أو مؤسســة ماليــة أخــرى أو أي جهــاز صــراف آلــي أو أي طــرف آخــر الســماح
بإجــراء معاملــة علــى البطاقــة أو قبــول البطاقــة أو رقــم البطاقــة أو رقــم التعريــف الشــخصي/رقم التعريــف
الهاتفــي أو تقديــم أو توفيــر الســحوبات النقديــة.

16.1. The Bank shall not be liable for any loss or damage howsoever incurred or suffered
by the Cardholder by reason of the Bank or a Merchant or other bank or financial
institution or any ATM or other party refusing to allow a Card Transaction or accept the
Card or the Card Number or the PIN/TIN or to extend or provide Cash Withdrawals.

 16.2.ال يتحمــل البنــك أيــة مســؤولية عــن رفــض أيــة تاجــر أو مؤسســة عضــو فــي فيزا/ماســتركارد انترناشــيونال
قبــول البطاقــة أو أي نقــص أو عيــب فــي البضائــع أو الخدمــة المقدمــة إلــى حامــل البطاقــة مــن قبــل أي تاجــر
أو عــن أي إخــال مــن جانــب تاجــر بمعامــات البطاقــة أو عــدم أدائهــا ،حســب الحالــة.

16.2. The Bank shall not be responsible for the refusal of any Merchant or member
institution of Visa/MasterCard International to honour or accept the Card or for
any defect or deficiency in the goods or service supplied to the Cardholder by any
Merchant or, where applicable, for any breach or non-performance by a Merchant
of Card Transactions.

 16.3.فــي حالــة أي نــزاع بيــن حامــل البطاقــة وأي تاجــر أو بنــك أو مؤسســة ماليــة أو أي شــخص آخــر ،ال تتأثــر
مســؤولية حامــل البطاقــة تجــاه البنــك بــأي شــكل مــن األشــكال بذلــك النــزاع أو بأيــة مطالبــة مقابلــة أو حــق
مقاصــة قــد يكــون لحامــل البطاقــة ضــد ذلــك التاجــر أو البنــك أو المؤسســة الماليــة أو الشــخص.

16.3. In the event of any dispute between the Cardholder and any Merchant, bank,
financial institution or any other person, the Cardholder's liability to the Bank shall not
in any way be affected by such dispute or any counterclaim or right of set-off which
the Cardholder may have against such Merchant, bank or financial institution or person.

 16.4.ال يقيــد البنــك فــي حســاب البطاقــة أي مبلــغ مرتجــع إال عنــد اســتالم إيصــال قيــد دائــن (أو إشــعار
إلكتروني/ســجل آخــر) صــادر حســب األصــول مــن مؤسســة التاجــر.

16.4. The Bank will credit the Card Account with the amount of any refund only upon
receipt of a properly issued credit voucher (or other electronic notice/record) from
the Merchant establishment.

 16.5.ال يتحمــل البنــك أيــة مســؤولية بــأي شــكل مــن األشــكال تجــاه حامــل البطاقــة عــن أيــة خســارة أو ضــرر
مهمــا كانــت طبيعتــه يعــزى إلــى أو ينشــأ عــن أي انقطــاع أو عطــل أو عيــب فــي أي صــراف آلــي أو جهــاز آخــر
أو نظــام اتصــاالت أو منشــآت أو نظــام معالجــة بيانــات أو وصلــة إرســال أو أي نــزاع صناعــي أو نــزاع آخــر أو أي
شــيء أو ســبب ســواء كان خارجـ ًا عــن نطــاق ســيطرة البنــك أو غيــر ذلــك.

16.5. The Bank shall not be liable in any way to the Cardholder for any loss or damage
of whatever nature due to or arising from any disruption or failure or defect in any
ATM or other machine or communication system or facilities or data processing
system or transmission link or any industrial or other dispute or anything or cause,
whether beyond the control of the Bank or otherwise.

17. DISCLOSURE OF INFORMATION

 17.الكشف عن المعلومات
 17.1.يخــول حامــل البطاقــة البنــك ويســمح لــه بشــكل غيــر قابــل لإللغــاء ليقــوم وفق ـ ًا لمــا يــراه مناســب ًا ودون
الحصــول علــى أيــة موافقــة خطيــة باإلفصــاح عــن وتقديــم المعلومــات ،بمــا فــي ذلــك المعلومــات الماليــة،
المتعلقــة بحامــل البطاقــة وشــؤونه ،ويشــمل ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر حســاب حامــل البطاقة بموجب
هــذه الشــروط واألحــكام ،وذلــك إلــى الشــركات التابعــة للبنــك أو المرتبطــة بــه أو الشــريكة له أو فروعــه أو وكالئه
أو المتنــازل إليهــم مــن قبلــه أو األطــراف اآلخريــن المصــرح لهــم مــن قبــل البنــك لتمكيــن البنك من تنفيــذ التزامات
حامــل البطاقــة بموجــب هــذه الشــروط واألحــكام ســواء فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة أو خارجهــا.

17.1. The Cardholder, irrevocably authorises and permits the Bank, as it deems fit, and
without any written consent whatsoever, to disclose and furnish such information,
including financial information, concerning the Cardholder and its affairs, including,
but not limited to, the account of the Cardholder under these Terms and Conditions
to the Bank's subsidiaries, affiliates, associates, branches, assignees, agents or
other parties authorised by the Bank to enable the Bank to enforce the Cardholder’s
obligations under these Terms and Conditions, both in the UAE and outside.

 17.2.يحــق للبنــك التحــري عــن الوضــع االئتمانــي ألي شــخص قــدم طلبـ ًا للحصــول علــى البطاقــة و/أو التحري
عــن الوضــع االئتمانــي لحامــل البطاقــة فــي أي وقــت يــراه البنــك مناســب ًا دون الرجــوع إلــى صاحــب العالقة.

17.2. The Bank shall have the right to check the credit standing of an applicant for
the Card and/or check the credit standing of the Cardholder at any time as and when
the Bank deems fit without reference to him/her.

 18.التعهد بالتعويض

18. INDEMNITY

 18.1.يتعهــد حامــل البطاقــة ويوافــق علــى تعويــض البنــك وحمايتــه ضــد أيــة خســارة أو ضــرر أو مســؤولية
أو تكاليــف أو مصاريــف ،ســواء كانــت قانونيــة أم غيــر ذلــك ،ولكــن بخــاف تكلفــة التمويــل أو خســارة الفــرص،
والتــي قــد يتكبدهــا البنــك بســبب مســتندات التمويــل أو هــذه الشــروط واألحــكام أو أي إخــال بهــا أو تنفيــذ
البنــك لحقوقــه المنصــوص عليهــا فيهــا .يجــوز قيــد جميــع التكاليــف والمصاريــف ،بمــا فيهــا التكاليــف
والنفقــات القانونيــة ،التــي يتكبدهــا البنــك فــي تنفيــذ والســعي لتنفيــذ مســتندات التمويــل وهــذه الشــروط
واألحــكام أو غيــر ذلــك علــى حســاب البطاقــة ويجــب ســدادها مــن قبــل حامــل البطاقــة.

18.1. The Cardholder undertakes and agrees to indemnify the Bank and hold it
harmless against any loss, damage, liability, costs and expenses, whether legal or
otherwise but other than cost of funding or opportunity loss, which the Bank may
incur by reason of the Finance Documents or these Terms and Conditions or any
breach thereof or the enforcement of the Bank's rights as therein provided. All
costs and expenses, including legal costs and disbursements, incurred by the Bank
in enforcing and seeking to enforce the Finance Documents and these Terms and
Conditions or otherwise, may be debited to the Card Account and shall be payable
by the Cardholder.

 18.2.يتعهــد حامــل البطاقــة ويوافــق علــى تعويــض وحمايــة البنــك ومســؤوليه وموظفيــه و/أو وكالئــه
ضــد أيــة خســارة أو ضــرر أو مســؤولية أو تكاليــف أو مصاريــف( ،ولكــن بخــاف تكلفــة التمويــل أو خســارة
الفــرص) ،والتــي قــد يتكبدوهــا أو يتكبدهــا أي منهــم (بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر) نتيجــة قيــام البنــك أو أي
مــن هــؤالء المســؤولين أو الموظفيــن أو الــوكالء التابعيــن لــه بالتصــرف بنــاء علــى أو التأخــر أو االمتنــاع عــن
التصــرف بنــاء علــى تعليمــات حامــل البطاقــة أو التــي يزعــم بأنهــا مــن حامــل البطاقــة أو التــي يعتقــد البنــك
بأنهــا صــادرة مــن قبــل أو لحامــل البطاقــة.

18.2. The Cardholder shall hold harmless and indemnify the Bank, its officers,
employees and/or agents, against any loss, cost, damage, expense or liability (but
other than cost of funding or opportunity loss) which they or any of them may incur
(direct or indirect) as a result of the Bank or any such officer, employee or agent
acting upon, delaying or refraining from acting upon instructions of the Cardholder
or purporting to be from the Cardholder or which the Bank believes to have been
issued by or for the Cardholder.

 19.حق الحجز والمقاصة
يجــوز للبنــك فــي أي وقــت تأكيــد تمتعــه بحــق الحجــز فــي أيــة أمــوال أو أســهم أو أوراق ماليــة أو مســتندات أو
أصــول وممتلــكات أخــرى مهمــا كانــت طبيعتهــا محفوظــة باســم حامــل البطاقــة الرئيســية فــي أي حســاب
أو ترتيــب تمويــل و/أو أي فــرع للبنــك .يجــوز للبنــك فــي أي وقــت اســتخدام جميــع أو أي جــزء مــن األمــوال أو
األســهم أو األوراق الماليــة أو المســتندات أو األصــول والممتلــكات األخــرى مــن أيــة طبيعــة كانــت المحفوظــة
باســم حامــل البطاقــة الرئيســية فــي أي حســاب و/أو فــي أي فــرع للبنــك (بمــا فــي ذلــك قبــل تاريــخ اســتحقاق
وديعــة ثابتــة ،إن وجــدت) لتســوية أيــة مديونيــة أو مبالــغ مســتحقة بموجــب أي معاملــة ماليــة ،كيفمــا نشــأت
وســواء كانــت فعليــة أو محتملــة ،مــن حامــل البطاقــة الرئيســية إلــى البنــك (بمــا فــي ذلــك حســاب مشــترك
مــع حامــل بطاقــة ثانويــة) وســواء كانــت بنفــس عملــة الحســاب أم بعملــة أخــرى .يجــوز للبنــك إجــراء أي تحويــل

800 6667
noorbank.com

19. LIEN AND SET OFF
The Bank may, at any time assert a lien over any money, shares, securities,
documents or other assets and property of whatever nature which are held in the
Primary Cardholder’s name in any account or financing arrangement and/or at any
branch of the Bank. The Bank may at any time, apply all or part of the money, shares,
securities, documents or other assets and property of whatever nature which are
held in the Primary Cardholder’s name in any account and/or at any branch of the
Bank (including, if applicable, before the maturity of a fixed deposit) towards any
indebtedness or amounts due under any financial transaction, howsoever incurred
and whether actual or contingent, of the Primary Cardholder to the Bank (including
a joint account with a Supplementary Cardholder) and whether in the same currency
as the account or not. The Bank may effect any necessary conversions at the rate
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ضــروري للعمــات وفــق ســعر الصــرف الــذي يتمكــن البنــك مــن أن يشــتري بــه عملــة التزامــات حامــل البطاقــة
الرئيســية أو ســعر الصــرف الســائد لديــه والمعــروض فــي فروعــه وفقـ ًا لمــا يختــاره البنــك وفــق خيــاره المطلــق.
تكــون جميــع التكاليــف ،باســتثناء الفائــدة ،التــي يتكبدهــا البنــك فــي ممارســة حــق االمتيــاز المذكــور
والتســوية علــى حســاب حامــل البطاقــة ويجــب ســدادها عنــد الطلــب.

of exchange at which the Bank is able to purchase the currency of the Cardholder’s
obligations or at the Bank’s own prevailing rate of exchange displayed at the Bank’s
counters, as the Bank may select at its absolute discretion. All costs incurred by the
Bank in respect of the exercise of the said right of lien and reconciliation shall be for
the account of the Primary Cardholder and payable on demand.

 20.اإلشعارات

20. NOTICES

 20.1.يجــب علــى حامــل البطاقــة الرئيســية إشــعار البنــك خطيـ ًا خــال ( )3ثالثــة أيــام عمــل بأيــة تغييــرات فــي
وظيفتــه أو أعمالــه أو عنوانــه (عنــوان المكتــب أو الســكن) أو إذا كان ينــوي مغــادرة دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة ألكثــر مــن شــهر.

)20.1. The Primary Cardholder must notify the Bank in writing within three (3
Business Days of any proposed changes in employment or business or address
(office or residential) or if the Primary Cardholder intends to be absent from the
United Arab Emirates for more than one month.

 20.2.عندمــا يتــم إحاطــة البنــك بــأي ظــروف مشــار إليهــا فــي الفقــرة  ،20-1يحــق للبنــك ،وفقــ ًا لحريتــه
المطلقــة ،إعــان حالــة مــن حــاالت اإلخــال وفقـ ًا للبنــد  .14ويجــوز للبنــك ،وفقـ ًا لحريتــه المطلقــة ،التنــازل عــن
حقــه فــي إعــان حالــة مــن حــاالت اإلخــال بموجــب هــذه الظــروف ،إذا مــا تســلم التفاصيــل الكاملــة لصاحــب
العمــل الجديــد لحامــل البطاقــة الرئيســية أو أعمالــه الجديــدة والراتب/الدخــل المقتــرح الــذي ســوف يتســلمه
حامــل البطاقــة منــه.

20.2. Where the Bank is made aware of any circumstances referred to in Clause
20.1, the Bank shall, at its sole discretion, have the right to declare an Event of
Default in accordance with Clause 14. The Bank may, in its sole discretion, waive
its right to declare an Event of Default under these circumstances, if it receives full
details of the Primary Cardholder’s new employer or business and the proposed
salary/income the Primary Cardholder will receive from this.

 20.3.إذا كان حامــل البطاقــة الرئيســية ينــوي مغــادرة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بشــكل نهائــي أو لمــدة
زمنيــة طويلــة فيجــب عليــه إعــادة البطاقــة والبطاقــة (البطاقــات) الثانويــة إلــى البنــك قبــل  45يومــ ًا مــن
مغادرتــه (أو مــدة أقصــر يقبــل بهــا البنــك وتســمح لــه بقيــد جميــع معامــات البطاقــة والرســوم المتبقيــة
علــى حســاب البطاقــة) ويعتبــر أن اســتخدام البطاقــة والبطاقــات الثانويــة قــد أنهــي ويســري البنــد .10-6

20.3. If the Primary Cardholder intends to leave the United Arab Emirates
permanently or for any extended period of time, the Card and Supplementary
Card(s) shall be returned to the Bank 45 days (or such shorter period acceptable
to the Bank which allows the Bank to charge all outstanding Card Transactions and
Charges to the Card Account) prior to the Primary Cardholder's departure and the
use of the Card and Supplementary Card(s) shall be deemed to be terminated and
Clause 15.6 shall apply.

 20.4.يجــوز تســليم جميــع البطاقــات وأرقــام التعريــف الشــخصي/أرقام التعريــف الهاتفــي واإلشــعارات
وكشــوف الحســاب والطلبــات وأيــة مراســات أخــرى بموجــب هــذه الشــروط واألحــكام (يشــار إليهــا مجتمعــة
"بالمراســات") بشــكل شــخصي أو إرســالها بالبريــد العــادي أو بالوســائل اإللكترونيــة إلــى آخــر عنــوان
فيمــا يلــي
ُ
لتســليم الفواتيــر أو عنــوان آخــر معــروف لحامــل البطاقــة الرئيســية وتعتبــر تلــك المراســات بانــه قــد ســلمت
إلــى حامــل البطاقــة الرئيســية فــي تاريــخ التســليم إذا ســلمت باليــد وفــي يــوم العمــل التالــي إلرســالها فــي
حالــة إرســالها بالبريــد أو فــي وقــت إرســالها إذا مــا تــم إرســالها بالبريــد اإللكترونــي .تعتبــر جميــع المراســات
المرســلة إلــى حامــل البطاقــة الرئيســية أو إلــى حامــل البطاقــة الثانويــة بموجــب هــذه الشــروط واألحــكام
مراســات مرســلة إليهمــا مع ـ ًا.

20.4. All Cards, PIN/TIN, Notices, Statements of Account, demands or any other
communication under these Terms and Conditions (hereinafter collectively called
"Communications") may be delivered personally or sent by ordinary post or by
electronic means to the last known billing or other address of the Primary Cardholder
and such Communications shall be deemed to be served on the Primary Cardholder
on the day of delivery, if delivered by hand, on the next business day after posting if
sent by post, or the time sent if sent by electronic email. All Communications under
these Terms and Conditions sent to the Primary Cardholder or to the Supplementary
Cardholder shall be deemed to be Communications sent to both.

 20.5.تعتبــر أيــة تعليمــات يوجههــا حامــل البطاقــة مــن خــال مركــز اتصــال البنــك و/أو نظــام الــرد الصوتــي
التفاعلــي و/أو أي مــن فــروع البنــك أو نقــاط االتصــال الخاصــة بــه تعليمــات صحيحــة .ويحــق للبنــك
تســجيل جميــع التعليمــات الهاتفيــة والعمــل بنــاء عليهــا واســتخدام تلــك التســجيالت كإثبــات فــي
حالــة النزاعات/الشــكاوي أو فــي المحكمــة أو فــي اإلجــراءات القانونيــة األخــرى .ويوافــق حامــل البطاقــة
علــى ذلــك التســجيل واســتخدامه مــن قبــل البنــك ويفهــم أن نطــاق الخدمــات المقدمــة عبــر مركــز االتصــال
قــد يتغيــر مــن وقــت آلخــر.

20.5. Any instructions conveyed by the Cardholder through the Bank’s contact
centre and/or the IVR and/or any of the Bank branches or contact points shall be
deemed valid. The Bank has the right to record all such telephonic instructions and
may act upon and use such records as evidence in the case of disputes/complaints
or in a court of law or other legal proceedings. The Cardholder consents to such
recording and use of the same by the Bank and understands that the range of
services provided through the contact centre may change from time to time.

 20.6.تعتبــر التعليمــات المرســلة مــن حامــل البطاقــة إلــى البنــك عبــر الفاكــس تعليمــات صحيحــة وملزمــة
لحامــل البطاقــة ويجــوز للبنــك العمــل بنــاء علــى التعليمــات المرســلة بهــذه الطريقــة .ويجــوز للبنــك اســتخدام
نســخ مــن الرســائل المرســلة بالفاكــس فــي أيــة محكمــة.

20.6. Instructions sent by the Cardholder to the Bank through facsimile communication
shall be considered valid and binding on the Cardholder and the Bank may act upon
instructions conveyed through this method. The Bank may use copies of facsimile
transmissions in any court of law.

 20.7.مــع االلتــزام دائمــ ًا بــأي قانــون معمــول بــه ،عندمــا يتوجــب علــى البنــك توجيــه إشــعار إلــى حامــل
البطاقــة الرئيســية بموجــب هــذه الشــروط واألحــكام فــإن ذلــك اإلشــعار يعتبــر صحيحـ ًا وملزمـ ًا لحامــل البطاقــة
الرئيســية ومســتلم ًا مــن قبلــه عندمــا يعــرض فــي فــروع البنــك أو علــى موقعــه علــى اإلنترنــت أو يرســل بالبريــد
أو الرســائل النصيــة القصيــرة أو الفاكــس أو يبلــغ بخــاف ذلــك إلــى حامــل البطاقــة الرئيســية علــى كشــف
الحســاب أو مــن خــال الوســائل اإللكترونيــة.

20.7. Subject always to any applicable law, where the Bank is required to give notice
to the Primary Cardholder under these Terms and Conditions, such notice shall
be considered valid and binding on, and deemed to be received by, the Primary
Cardholder if it is displayed at the Bank’s branches or on its website, sent by post,
SMS or facsimile or otherwise notified to the Primary Cardholder on the Statement
of Account or through other electronic means.

 21.أحكام عامة

21. MISCELLANEOUS

 21.1.يتعهد حامل البطاقة بتوقيع المستندات اإلضافية التي يطلبها البنك من وقت آلخر.

21.1. The Cardholder undertakes to sign such further documents as may be
requested by the Bank from time to time.

 21.2.جميع األجور والرسوم الناشئة عن هذه الشروط واألحكام أو فيما يتعلق بها غير قابلة لالسترداد.

21.2. All fees and charges pursuant to or in connection with these Terms and
Conditions are non-refundable.

 21.3.يجــوز للبنــك مــن وقــت آلخــر اســتخدام بيانــات االتصــال الخاصــة بحامــل البطاقــة ومعلومــات حســابه غيــر
الماليــة لحمــات التســويق الداخليــة أو الخارجيــة.

21.3. The Bank may from time to time, use the Cardholders contact details and nonfinancial account information for internal or external marketing campaigns.

 21.4.يحــق للبنــك فــي أي وقــت ودون الحصــول علــى موافقــة حامــل البطاقــة التنــازل عــن كامــل حقوقــه
أو التزاماتــه بموجــب هــذه الشــروط واألحــكام أو أي جــزء منهــا مــع أو دون توجيــه إشــعار بذلــك إلــى
حامــل البطاقــة.

21.4. The Bank shall be entitled at any time without the consent of the Cardholder
to assign the whole or any part of its rights, or obligations under these Terms and
Conditions with or without notice to the Cardholder.

 21.5.تكــون مســتندات التمويــل ملزمــة وتــؤول لمنفعــة خلفــاء كل مــن حامــل البطاقــة الرئيســية والبنــك
فــي الملكيــة والمتنــازل إليهــم مــن قبلهــم ،علــى أنــه ال يحــق لحامــل البطاقــة الرئيســية التنــازل عــن حقوقــه
والتزاماتــه بموجبهــا.

21.5. The Finance Documents shall be binding upon and inure to the benefit of the
respective successors in title and assigns of the Primary Cardholder and the Bank
provided that the Cardholder shall not assign his rights and obligation hereunder.

 21.6.يجــوز للبنــك تعييــن وكيــل لتحصيــل جميــع المبالــغ المســتحقة إلــى البنــك مــن حامــل البطاقة الرئيســية
بموجــب هــذه الشــروط واألحكام.

21.6. The Bank may appoint an agent to collect all sums due to the Bank from
the Primary Cardholder under these Terms and Conditions.
21.7. From time to time and at its sole discretion the Bank may offer -

 21.7.يجوز أن يعرض البنك من وقت آلخر ووفق خياره المطلق ما يلي -
أ.

أنواع ـ ًا مختلفــة مــن البطاقــات (مثــل البطاقــات الكالســيكية والكالســيكية بــاس والذهبيــة) تتمتــع
بخصائــص وخدمــات ومزايــا وحــدود تمويــل وأســعار مختلفــة وقــد تخضــع تلــك البطاقــات لمتطلبــات
تأهيــل أو اســتخدام وقيــود وفقــ ًا لمــا يــراه البنــك مناســب ًا؛ و

800 6667
noorbank.com

a. different types of Cards (for example, Classic, Classic Plus, Gold) which will
have different features, services, benefits, financing limits and pricing, and
such Cards may be subject to such qualification or use requirements and
restrictions as the Bank deems fit; and
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ب .مزايــا وخدمــات إضافيــة تتعلــق بالبطاقــات مثــل التأميــن علــى الســفر وحمايــة المشــتريات والمســاعدة
فــي الســفر وغيرهــا .تقــدم تلــك الخدمــات علــى أســاس بــذل أفضــل الجهــود وال يتحمــل البنــك أيــة
مســؤولية عــن األضــرار المباشــرة أو غيــر المباشــرة أو العرضيــة أو التبعيــة فــي حالــة عــدم تقديمهــا.
ويجــوز للبنــك تعديــل أو تعليــق و/أو فــرض رســوم علــى تلــك الخدمــات وفق ـ ًا لمــا يقــرره مــن وقــت آلخــر
وفــق تقديــره الحصــري.

b. additional benefits and services relating to the Card(s) such as travel insurance,
purchase protection, travel assistance etc. Such services are offered on a best
effort basis and the Bank shall have no responsibility for direct, indirect, special,
incidental or consequential damages in the event that they are not provided.
The Bank may modify or discontinue, and/or impose such charges for these
services, as it shall determine from time to time and at its sole discretion.

 22.تعديل الشروط واألحكام

22. VARIATION OF TERMS

 22.1.يجــوز للبنــك ،ضمــن نطــاق الشــريعة اإلســامية ،أن يقــوم مــن وقــت آلخــر بتغييــر هــذه الشــروط
واألحــكام ،بمــا فــي ذلــك وعلــى ســبيل المثــال ال الحصــر ،شــروط الدفــع مــن قبــل حامــل البطاقــة الرئيســية
مــن خــال الرســوم الســنوية ورســوم تســيير المعامــات والرســوم اإلضافيــة والحــد األدنــى المحــدد .وســوف
يقــدم البنــك لحامــل البطاقــة إشــعار ًا بمثــل هــذه التغييــرات مدتــه ( )7أيــام علــى األقــل وفق ـ ًا للفقــرة .20-7

22.1. The Bank may, within Shari’a limits, from time to time change these Terms
and Conditions including, but not limited to, the terms of payment by the Primary
Cardholder by way of annual fees, handling charges, additional charges and the
specified Minimum Amount. The Bank shall provide the Cardholder at least seven
(7) days’ notice of such changes in accordance with Clause 20.7.

 22.2.يشــكل االحتفــاظ بالبطاقــة أو اســتخدامها بعــد تاريــخ نفــاذ أي تغييــر فــي الشــروط واألحــكام بموجــب
ال لتلــك التغييــرات مــن جانــب حامــل البطاقــة دون أي تحفــظ .إذا لــم يقبــل حامــل
البنــد  22-1أعــاه قبــو ً
البطاقــة التغييــر المقتــرح فيجــب عليــه إنهــاء اســتخدام البطاقــة عــن طريــق توجيــه إشــعار خطــي مســبق
إلــى البنــك وإعــادة البطاقــة إليــه بعــد قصهــا إلــى نصفيــن قبــل تاريــخ النفــاذ ويطبــق عندهــا البنــد  .15-6ال
يســترد الرســم الســنوي المدفــوع عنــد حــدوث هــذا اإلنهــاء.

22.2. Retention or use of the Card after the effective date of any change of Terms
and Conditions pursuant to Clause 22.1 hereof shall be deemed to constitute
acceptance of such changes without reservation by the Cardholder. If the
Cardholder does not accept the proposed change, the Cardholder must terminate
the use of the Card by giving prior written notice to the Bank and return the Card cut
in half to the Bank prior to the effective date and Clause 15.6 shall apply. Upon such
termination the annual fee paid is not refundable.

 23.اإلفصاح

23. DISCLOSURE

 23.1.يوافــق حامــل البطاقــة بشــكل غيــر قابــل لإللغــاء علــى أنــه يجــوز للبنــك وفــق تقديــره وألي غــرض
(بمــا فــي ذلــك لغــرض منــع االحتيــال وألغــراض التدقيــق وتحصيــل الديــون أو عندمــا تطلــب ذلــك أيــة جهــة
حكوميــة أو تنظيميــة معنيــة) تبــادل أيــة معلومــات أو تفاصيــل أو بيانــات تتعلــق بحامــل البطاقــة و/أو حســاب
البطاقــة و/أو معامــات حامــل البطاقــة مــع البنــك أو الشــركات التابعــة لــه أو فروعــه.

23.1. The Cardholder irrevocably agrees that the Bank may at its discretion and
for any purpose (including for the purpose of fraud prevention, audit and debt
collection, or if required by any competent government or regulatory body) share
any information, details or data relating to the Cardholder and/or the Card Account
and/or the Cardholder’s transactions with the Bank or its affiliates and branches.

 23.2.يوافــق حامــل البطاقــة بشــكل غيــر قابــل لإللغــاء علــى أنــه يجــوز للبنــك تحويــل أو التعاقــد مــن الباطــن
لتقديــم أي جــزء مــن الخدمــات المقدمــة إلــى حامــل البطاقــة الرئيســية إلــى أي طــرف مــن الغيــر .ويبقــى
ال تجــاه حامــل البطاقــة عــن أيــة خســارة أو ضــرر قابــل لإلصــاح يتكبــده حامــل البطاقــة أو يلحــق
البنــك مســؤو ً
بــه نتيجــة أي إهمــال أو إخــال أو تقصيــر مــن جانــب ذلــك الطــرف مــن الغيــر وسيشــترط علــى ذلــك الطــرف
المحافظــة علــى نفــس الدرجــة مــن ســرية المعلومــات التــي يحافــظ عليهــا البنــك.

23.2. The Cardholder irrevocably agrees that the Bank may transfer or sub-contract
the provision of any part of the services provided to the Cardholder to any third
party. The Bank shall remain liable to the Primary Cardholder for any recoverable
loss or damage incurred or suffered by the Cardholder as a result of the negligence,
breach or default of any such third party, and will require that any such third party
maintains the confidentiality of any such information to the same extent as the Bank.

24. WAIVER

 24.التخلي عن الحقوق
إذا لــم يقــم البنــك فــي أي وقــت بالتنفيــذ الكامــل ألي بنــد أو التــزام ورد فــي هــذه الشــروط واألحــكام أو إذا
ال عــن حقــه أو تخلــي عــن التنفيــذ الكامــل فــي أي وقــت الحــق.
تأخــر فــي تنفيــذه فــإن ذلــك لــن يعتبــر تنــاز ً

If the Bank does not at any time exercise the full implementation of any clause
or obligation set out in these Terms and Conditions, or if the Bank delays the
implementation thereof, the same shall not be considered to be a waiver of its right
or abandonment of the full implementation at a subsequent time.

25. SEVERANCE

 25.فصل األحكام
ا بشــكل كامــل عــن غيــره وإذا كان أي منهــا أو أصبــح فــي أي
يعتبــر كل مــن هــذه الشــروط واألحــكام منفصـ ً
ا أو مخالف ـ ًا للقانــون أو غيــر قابــل للتطبيــق فــإن ذلــك لــن يعطــل أو يؤثــر علــى صالحيــة األحــكام
وقــت باط ـ ً
المتبقيــة أو مطابقتهــا للقانــون أو قابليــة تطبيقهــا.

Each of these Terms and Conditions shall be severally distinct from one another and
if at any time anyone or more of such Terms and Conditions is or becomes invalid,
illegal or unenforceable, the validity, legality or enforce¬ability of the remaining
provisions shall not in any way be affected or impaired thereby.

26. NO PAYMENT OF INTEREST

 26.عدم سداد فائدة
مــا مــن شــيء فــي هــذه الشــروط واألحــكام يلــزم البنــك أو حامــل البطاقــة بســداد أو اســتالم فائــدة علــى أي
مبلــغ واجــب الســداد بشــكل يخالــف أحــكام الشــريعة اإلســامية أو فعــل أي شــيء غيــر مقبــول بموجبهــا.

Nothing in these Terms and Conditions shall oblige the Bank or the Cardholder to
pay interest or to receive any interest on any amount payable in violation of the
Islamic Shari’a or to do anything that is unacceptable under the Islamic Shari’a.

 27.القانون النافذ واالختصاص القضائي

27. GOVERNING LAW AND JURISDICTION

 27.1.تخضــع هــذه الشــروط واألحــكام وتفســر مــن جميــع النواحــي وفقــ ًا لقوانيــن إمــارة دبــي والقوانيــن
االتحاديــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة كمــا تطبقهــا إمــارة دبــي إلــى الدرجــة التــي تكــون فيهــا متوافقــة
مــع قواعــد ومبــادئ الشــريعة كمــا تفســرها لجنــة الرقابــة الشــرعية للبنــك.

27.1. These Terms and Conditions shall be governed by and construed in all respects
in accordance with the laws of the Emirate of Dubai and the federal laws of the UAE as
applied in the Emirate of Dubai to the extent that it is consistent with Shari’a rules and
principles as interpreted by the Shari’a Supervisory Committee of the Bank.

 27.2.يوافــق حامــل البطاقــة الرئيســية لمنفعــة البنــك وبشــكل غيــر قابــل لإللغــاء علــى أن محاكــم دبــي
تتمتــع باالختصــاص القضائــي لنظــر والفصــل فــي أيــة دعــوى أو إجــراء قضائــي وتســوية أيــة نزاعــات تنشــأ
عــن هــذه الشــروط واألحــكام أو فيمــا يتعلــق بهــا ،ولتلــك األغــراض يخضــع حامــل البطاقــة بشــكل غيــر قابــل
لإللغــاء لالختصــاص القضائــي للمحاكــم المذكــورة.

27.2. The Primary Cardholder irrevocably agrees for the benefit of the Bank that
the Dubai courts shall have jurisdiction to hear and determine any suit, action or
proceeding, and to settle any disputes which may arise out of or in connection with
these Terms and Conditions and, for such purposes, irrevocably submits to the
jurisdiction of such courts.

 27.3.يتنــازل حامــل البطاقــة الرئيســية بشــكل غيــر قابــل لإللغــاء عــن أي اعتــراض قــد يكــون لديــه اآلن أو فيمــا
المشــار إليهــا فــي هــذا البنــد رقــم  27والمحــددة كمــكان لنظــر والفصــل فــي أيــة دعــوى أو
بعــد علــى المحاكــم ُ
إجــراء قضائــي وتســوية أيــة نزاعــات تنشــأ عــن هــذه الشــروط واألحــكام أو فيمــا يتعلــق بهــا ويوافــق علــى عــدم
الدفــع بــأن أيـ ًا مــن تلــك المحاكــم ليســت مكانـ ًا مالئمـ ًا أو مناســب ًا.

27.3. The Primary Cardholder irrevocably waives any objection which it might now
or hereafter have to the courts referred to in this Clause 27 being nominated as
the forum to hear and determine any suit, action or proceeding and to settle any
disputes which may arise out of or in connection with these Terms and Conditions
and agrees not to claim that any such court is not a convenient or appropriate forum.

 27.4.ال يحــد الخضــوع لالختصــاص القضائــي للمحاكــم المشــار إليهــا فــي هــذا البنــد رقــم  27مــن حــق البنــك
فــي اتخــاذ إجــراءات قضائيــة ضــد حامــل البطاقــة لــدى أيــة محكمــة أخــرى تتمتــع باالختصــاص القضائــي ،كمــا
ال يحــول اتخــاذ اإلجــراءات القضائيــة فــي اختصــاص قضائــي واحــد أو أكثــر دون اتخــاذ إجــراءات قضائيــة فــي
أي اختصــاص قضائــي آخــر ســواء بشــكل متزامــن أم ال.

27.4. Submission to the jurisdiction of the courts referred to in this Clause 27 shall
not limit the right of the Bank to take proceedings against the Cardholder in any
other court of competent jurisdiction nor shall the taking of proceedings in any one
or more jurisdictions preclude the taking of proceedings in any other jurisdiction,
whether concurrently or not.

800 6667
noorbank.com

نــور بنــك (ش.م.ع) ,ص.ب  8822دبــي ,اإلمــارات العربيــة المتحدة
Noor Bank PJSC P.O. Box 8822, Dubai, United Arab Emirates
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SCHEDULE - 1

الجدول 1 -

Confirmation of Murabaha Transaction

إشعار تأكيد تنفيذ معاملة مرابحة
إلى

To

العنوان

Address

التاريخ يوم/شهر/سنة

Date DD/MM/YYYY
Dear Customer

العميل  /حامل البطاقة الرئيسية

Subject - Notice of Confirmation of Murabaha Transaction

الموضوع  -إشعار تنفيذ معاملة مرابحة على صلة بالبطاقة االئتمانية
المقدمــة لهــا فــي شــروط وأحــكام
المظللــة بالخــط العريــض نفــس المعانــي ُ
يقصــد بالكلمــات والمصطلحــات ُ
بطاقــات االئتمــان وبطاقــات الرســم الثابــت والبطاقــات ُمســبقة الدفــع وبطاقــات الخصــم الخاصــة بالبنــك
(ويشــار إليهــا فيمــا يلــي "بالشــروط واألحــكام").

All capitalised terms, not defined herein, shall have the meanings given to them in
the Bank’s Credit Card, Fixed Fee Card, Prepaid Card, and Charge Cards Terms and
Conditions (the Terms and Conditions).

باإلشارة إلى طلبكم رقم
[رقــم الطلــب] الخــاص بطاقــة نــور االئتمانيــة ،نرفــق فيمــا يلــي الشــروط الخاصــة بمعاملــة المرابحــة التــي
أبرمــت بيننــا وبينكــم بموجــب مكالمــة هاتفيــة ُمســجلة بتاريــخ يوم/شهر/ســنة.

With reference to your Application Number
for Noor Bank Credit Card, this notice records the terms of a Murabaha transaction
which has been concluded between you and the Bank in a recorded telephone
conversation on DD/MM/YYYY.

 1.بــاع البنــك لكــم ،وأنتــم وافقــت علــى شــراء الســلع التاليــة مــن البنــك وفقــ ًا للشــروط التاليــة ووفقــ ًا
للشــروط واألحــكام -

1. We have sold to you, and you have purchased from us the following Commodities
 under the following terms and subject to the Terms and ConditionsDD/MM/YYYY

تاريخ المعاملة

Transaction date
الكمية

Quantity
نوع السلع

Type of commodity
مبلغ المعاملة

Transaction amount
سعر التكلفة

Cost price
سعر الربح المطبق ()%

)Applicable profit rate (%
ربح المرابحة

Murabaha profit
سعر البيع المؤجل

Deferred sale price
DD/MM/YYYY

تاريخ/تواريخ الدفع المؤجل

)Deferred payment date(s
شهادة/شهادات حيازة رقم

)Holding certificate number(s
مدة المرابحة

Murabaha period
وفق ًالجدولأسعارالخدماتوالمنتجاتالمصرفيةالمعمولبهلدىالبنك.

As per the bank’s applicable price guide

الممثلــة فــي أرقــام
المعلــن لبيــع الســلع ُ
كمراســله غيــر ُ
 2.يعيــن ويفــوض حامــل البطاقــة الرئيســية البنــك ُ
شــهادات الحيــازة الموضحــة فــي الجــدول أعــاه للغيــر بالنيابــة عنــه (ويشــار إليــه "المشــتري") .عــاوة علــى
ذلــك ،يقبــل ويوافــق العميل/حامــل البطاقــة الرئيســية بأنــه يحــق للبنــك ،وفقــ ًا لحريتــه المطلقــة ،تفويــض
المشــار إليهــا أعــاه
وتوكيــل ُمراســل غيــر ُمعلــن مــن الغيــر فــي بيــع ســلع العميل/حامــل البطاقــة الرئيســية ُ
للغير/للمشــتري بالنيابــة عنــه.
ُ
المســتحقة عليــه للبنــك فــي تاريخ/تواريــخ
 3.يتعهــد العميل/حامــل البطاقــة الرئيســية بســداد كافــة المبالــغ ُ
الدفــع المؤجــل فــي حســابه لــدى البنــك.

Late payment charge

2. You have appointed the Bank as your undisclosed agent to sell the Commodities
represented by the holding certificate number(s) described above to the Purchaser
on your behalf. Furthermore, you accept and agree that the Bank has the right, at its
sole discretion, to authorize and appoint any third party to sell your Commodities to
the Purchaser on its behalf.
3. You undertake to make payment on the deferred payment date(s) into your
account number maintained with the Bank.

يعتبر هذا المستند أحد مستندات التمويل وجزء ًا ال يتجزأ منها.
وتفضلوا بقبول فائق التحية،

This document is designated as a ‘Finance Document’.
Yours sincerely,

عن نور بنك (مساهمة عامة)

Noor Bank

هذه رسالة إلكترونية صادرة عن النظام وال تحتاج ألي توقيع.

800 6667
noorbank.com

رسم التأخر في السداد

نــور بنــك (ش.م.ع) ,ص.ب  8822دبــي ,اإلمــارات العربيــة المتحدة
Noor Bank PJSC P.O. Box 8822, Dubai, United Arab Emirates

This is a system generated letter and does not require any signature.
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SCHEDULE - 2

الجدول 2 -

Offer and Acceptance

نموذج العرض والقبول
إلى

To
Address

العنوان

التاريخ يوم/شهر/سنة

Date DD/MM/YYYY

العميل  /حامل البطاقة الرئيسية

Dear Customer

الموضوع  -العرض والقبول الخاص بمعاملة مرابحة على صلة بالبطاقة االئتمانية

Subject - Offer and Acceptance

 1العرض

1st Offer

يقصــد بالكلمــات والمصطلحــات المظللــة بالخــط العريــض نفــس المعانــي المقدمــة لهــا فــي شــروط وأحــكام
بطاقــات االئتمــان وبطاقــات الرســم الثابــت والبطاقــات ُمســبقة الدفــع وبطاقــات الخصــم الخاصــة بالبنــك
(ويشــار إليهــا فيمــا يلــي "بالشــروط واألحــكام").

All capitalised terms, not defined herein, shall have the meanings given to them in
the Bank’s Credit Card, Fixed Fee Card, Prepaid Card, and Charge Cards Terms and
Conditions (the Terms and Conditions).

بخصــوص بطاقــة نــور بنــك االئتمانيــة ،يرغــب البنــك فــي إبــرام معاملــة مرابحــة معكــم وفقـ ًا للشــروط المبينــة
فــي هــذا المســتند.

With reference to your Application Number
for Noor Bank Credit Card, we hereby offer to enter into a Murabaha Transaction
with you on the terms set out herein.

باإلشارة إلى طلبكم رقم

 1.نعرض عليكم بيع السلع المبينة فيما يلي لكم وفق ًا للشروط التالية ووفق ًا للشروط واألحكام -

1. Subject to the Terms and Conditions, we offer to sell you the following Commodities
 on the following termsDD/MM/YYYY

تاريخ المعاملة

Transaction date
الكمية

Quantity
نوع السلع

Type of commodity
مبلغ المعاملة

Transaction amount
سعر التكلفة

Cost price
سعر الربح المطبق ()%

)Applicable profit rate (%
ربح المرابحة

Murabaha profit
سعر البيع المؤجل

Deferred sale price
DD/MM/YYYY

تاريخ/تواريخ الدفع المؤجل

)Deferred payment date(s
شهادة/شهادات حيازة رقم

)Holding certificate number(s
مدة المرابحة

Murabaha period
وفق ًالجدولأسعارالخدماتوالمنتجاتالمصرفيةالمعمولبهلدىالبنك.

As per the bank’s applicable price guide

رسم التأخر في السداد

Late payment charge

		
الممثلــة فــي أرقــام
المعلــن ببيــع الســلع ُ
 2.فــي حــال موافقتكــم ،ســوف نقــوم بصفتنــا وكيلكــم غيــر ُ
شــهادات الحيــازة المبينــة أعــاه للغيــر بالنيابــة عنكــم (ويشــار إليهــم "بالمشــتري") .عــاوة علــى ذلــك ،يقبــل
ويوافــق العميــل بأنــه يحــق للبنــك ،وفقـ ًا لحريتــه المطلقــة ،تفويــض وتوكيــل ُمراســل غيــر ُمعلــن مــن الغيــر فــي
للغير/للمشــتري بالنيابــة عنــه.
المشــار إليهــا أعــاه
ُ
بيــع ســلع حامــل البطاقــة الرئيســية ُ

2. If you agree, the Bank consents to act as your undisclosed agent to sell the
Commodities represented by the holding certificate numbers described above on
your behalf to the Purchaser. Furthermore, you accept and agree that the Bank has
the right, at its sole discretion, to authorize and appoint any third party to sell your
Commodities on its behalf.

يرجــى تعبئــة الجــزء الخــاص بالقبــول فــي الصحفــة التاليــة إشــارة إلــى موافقتكــم وقبولكــم إلبــرام معاملــة
المرابحــة وفق ـ ًا للشــروط المبينــة فــي الجــدول أعــاه.

Please complete the Acceptance section (in Page 2) to indicate your agreement to
conclude the Murabaha Transaction on the terms set out above.

يعتبر هذا المستند أحد مستندات التمويل وجزء ًا ال يتجزأ منها.
وتفضلوا بقبول فائق التحية،
عن نور بنك (مساهمة عامة)

800 6667
noorbank.com

This document is designated as a ‘Finance Document’.
Yours sincerely,
Noor Bank

نــور بنــك (ش.م.ع) ,ص.ب  8822دبــي ,اإلمــارات العربيــة المتحدة
Noor Bank PJSC P.O. Box 8822, Dubai, United Arab Emirates
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 .2القبول

2nd Acceptance

المبيــن أعــاه ونوافــق علــى إبــرام معاملــة مرابحــة مــع البنــك وفقــ ًا لشــروط
 1.أؤكد/نؤكــد قبــول العــرض ُ
العــرض ووفقــ ًا للشــروط واألحــكام.

1. I/We confirm acceptance of the above Offer and agree to enter into a Murabaha
Transaction with the Bank on the terms of the Offer.

المعلــن لبيــع الســلع الممثلــة فــي أرقــام شــهادات
كمراســلنا غيــر ُ
 2.أعين/نعيــن بموجبــه الطــرف التالــي ُ
الحيــازة المبينــة أعــاه بالنيابــة عنــا (يرجــى وضــع عالمــة [√])-

2. I/We hereby appoint the following party as my/our undisclosed agent to sell the
Commodities represented by the holding certificate number(s) described above on
my/our behalf (please select) -

□ البنك (ويحق للبنك ،وفق ًا لحريته المطلقة ،تعيين وتوكيل ُمراسل غير ُمعلن من الغير

)The Bank(The Bank shall have the right to appoint any sub-agent at its discretion to sell the Commodities

المراسلة ذات الصلة وبيع سلع العميل للغير("المشتري"))
للتصرف بالنيابة عنه فيما يتعلق بخدمات ُ

□(أخرى
( يرجى التحديد)
المســتحقة علينــا للبنــك فــي تاريخ/تواريــخ الدفــع المؤجــل فــي
 3.اتعهد/نتعهــد بســداد كافــة المبالــغ ُ
حســابنا لــدى البنــك.

)(Please specify

3. I/We undertake to make payment on the Deferred Payment Date(s) into my/our
account number maintained with the Bank.

توقيع العميل

Customer signature
Name

االسم
التاريخ يوم/شهر/سنة

800 6667
noorbank.com

Other
				

Date DD/MM/YYYY

نــور بنــك (ش.م.ع) ,ص.ب  8822دبــي ,اإلمــارات العربيــة المتحدة
Noor Bank PJSC P.O. Box 8822, Dubai, United Arab Emirates
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SCHEDULE - 3

الجدول 3 -
نموذج عرض لمعاملة مرابحة تالية

Subsequent Murabaha Transaction Offer

إإلى

To

العنوان

Address

التاريخ يوم/شهر/سنة

Date DD/MM/YYYY
Dear Customer

العميل  /حامل البطاقة الرئيسية
الموضوع  -عرض على صلة بمعاملة مرابحة تالية على صلة بالبطاقة االئتمانية

Subject - Offer with respect to the Subsequent Murabaha Transaction

يقصــد بالكلمــات والتعابيــر المظللــة بالخــط العريــض نفــس المعانــي المقدمــة لهــا فــي شــروط وأحــكام
بطاقــات االئتمــان وبطاقــات الرســم الثابــت والبطاقــات ُمســبقة الدفــع وبطاقــات الخصــم الخاصــة بالبنــك
(ويشــار إليهــا فيمــا يلــي "بالشــروط واألحــكام").

All capitalised terms not defined herein shall have the meanings given to them in
the Bank’s Credit Card, Fixed Fee Card, Prepaid Card, and Charge Cards Terms and
Conditions (the Terms and Conditions).

المقتــرح إبرامهــا بينكــم وبيــن البنــك علــى
ُيســجل هــذا العــرض تفاصيــل وشــروط معاملــة المرابحــة التاليــة ُ
المبينــة
صلــة بمعاملــة المرابحــة الحاليــة الخاصــة ببطاقتكــم االئتمانيــة .إن هــذا العــرض صــادر وفقـ ًا للشــروط ُ
أدنــاه ووفق ـ ًا للشــروط واألحــكام واتصالنــا بكــم بتاريــخ يوم/شهر/ســنة

This Offer records the terms of a subsequent Murabaha Transaction proposed to be
concluded with you in relation to the current Murabaha Transaction related to your
credit card. This Offer is issued on the terms listed below, pursuant to the Terms and
Conditions and our communication with you on DD/MM/YYYY.

يرغب البنك في إبرام معاملة مرابحة تالية معكم وفق ًا للشروط المبينة في هذا المستند.

We wish to enter into a subsequent Murabaha Transaction with you on the terms
set out herein.

 1.نعرض عليكم بيع السلع المبينة فيما يلي لكم وفق ًا للشروط التالية ووفق ًا للشروط واألحكام -

1. Subject to the Terms and Conditions, we offer to sell you the following
 Commodities on the following termsDD/MM/YYYY

تاريخ المعاملة

Transaction date
الكمية

Quantity
نوع السلع

Type of commodity
مبلغ المعاملة

Transaction amount
سعر التكلفة

Cost price
سعر الربح المطبق ()%

)Applicable profit rate (%
ربح المرابحة

Murabaha profit
سعر البيع المؤجل

Deferred sale price
DD/MM/YYYY

تاريخ/تواريخ الدفع المؤجل

)Deferred payment date(s
شهادة/شهادات حيازة رقم

)Holding certificate number(s
مدة المرابحة

Murabaha period
وفق ًالجدولأسعارالخدماتوالمنتجاتالمصرفيةالمعمولبهلدىالبنك.

As per the bank’s applicable price guide

الممثلــة فــي أرقــام
المعلــن لبيــع الســلع ُ
كمراســله غيــر ُ
 2.يعيــن ويفــوض حامــل البطاقــة الرئيســية البنــك ُ
شــهادات الحيــازة الموضحــة فــي الجــدول أعــاه للغيــر بالنيابــة عنــه .ويقبــل العميل/حامــل البطاقــة الرئيســية
بأنــه يحــق للبنــك ،وفقـ ًا لحريتــه المطلقــة ،تفويــض وتوكيــل ُمراســل غيــر ُمعلــن مــن الغيــر فــي بيــع ســلع حامــل
للغير/للمشــتري بالنيابــة عنــه.
المشــار إليهــا أعــاه
ُ
البطاقــة الرئيســية ُ

 3.يتعهــد العميل/حامــل البطاقــة الرئيســية بســداد كافــة المبالــغ المســتحقة عليــه للبنــك فــي تاريخ/تواريــخ
الدفــع المؤجــل فــي حســابه لــدى البنــك.

Late payment charge

2. You have appointed the Bank as your undisclosed agent to sell the Commodities
represented by the holding certificate number(s) described above to the Purchaser
on your behalf. Furthermore, you accept and agree that the Bank has the right, at its
sole discretion, to authorize and appoint any third party to sell your Commodities to
the Purchaser on its behalf.
3. You undertake to make payment on the Deferred Payment Date(s) into your
account number maintained with the Bank.

يعتبر هذا المستند أحد مستندات التمويل وجزء ًا ال يتجزأ منها.
وتفضلوا بقبول فائق التحية،
عن نور بنك (مساهمة عامة)

This document is designated as a ‘Finance Document’.
Yours sincerely,
Noor Bank

هذه رسالة إلكترونية صادرة عن النظام وال تحتاج ألي توقيع.

800 6667
noorbank.com

رسم التأخر في السداد

نــور بنــك (ش.م.ع) ,ص.ب  8822دبــي ,اإلمــارات العربيــة المتحدة
Noor Bank PJSC P.O. Box 8822, Dubai, United Arab Emirates

This is a system generated letter and does not require any signature.
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SCHEDULE - 4

الجدول 4 -

Confirmation of Subsequent Murabaha Transaction

إشعار تأكيد تنفيذ معاملة مرابحة تالية

To

إإلى

Address

العنوان

التاريخ يوم/شهر/سنة

Date DD/MM/YYYY
Dear Customer

العميل  /حامل البطاقة الرئيسية

Subject - Confirmation of Subsequent Murabaha Transaction Notice

الموضوع  -إشعار تأكيد معاملة مرابحة تالية على صلة بالبطاقة االئتمانية
ُيســجل هــذا اإلشــعار تفاصيــل وشــروط معاملــة المرابحــة التاليــة التــي أبرمــت بيــن البنــك وبينــك بتاريــخ
يوم/شهر/ســنةوالتي ســوف تحــل محــل معاملــة المرابحــة الســابقة لهــا علــى صلــة ببطاقتكــم
المبينــة أدنــاه ووفقــ ًا للشــروط واألحــكام واتصالنــا بــك
االئتمانيــة .إن هــذا اإلشــعار صــادر وفقــ ًا للشــروط ُ
بتاريخ يوم/شهر/سنة.

This Notice records the terms of the subsequent Murabaha Transaction which
has been concluded with you on DD/MM/YYYY to replace the previous Murabaha
Transaction related to your credit card. This notice is issued on the terms listed
below, pursuant to the Terms and Conditions and our communication to you on
DD/MM/YYYY.

 1.بــاع البنــك لكــم ،وأنتــم وافقــت علــى شــراء الســلع التاليــة مــن البنــك وفقــ ًا للشــروط التاليــة ووفقــ ًا
للشــروط واألحــكام -

1. We have sold to you, and you have purchased from us Commodities on the
following terms and subject to the Terms and Conditions -

شروط معاملة مرابحة تالية

DD/MM/YYYY

تاريخ المعاملة

Transaction date
الكمية

Quantity
نوع السلع

Type of commodity
مبلغ المعاملة

Transaction amount
سعر التكلفة

Cost price
سعر الربح المطبق ()%

)Applicable profit rate (%
ربح المرابحة

Murabaha profit
سعر البيع المؤجل

Deferred sale price
DD/MM/YYYY

تاريخ/تواريخ الدفع المؤجل

)Deferred payment date(s
شهادة/شهادات حيازة رقم

)Holding certificate number(s
مدة المرابحة

Murabaha period
وفق ًالجدولأسعارالخدماتوالمنتجاتالمصرفيةالمعمولبهلدىالبنك.

As per the bank’s applicable price guide

رسم التأخر في السداد

Late payment charge

الممثلــة فــي أرقــام
المعلــن لبيــع الســلع ُ
كمراســله غيــر ُ
 2.يعيــن ويفــوض حامــل البطاقــة الرئيســية البنــك ُ
شــهادات الحيــازة الموضحــة فــي الجــدول أعــاه للغيــر بالنيابــة عنــه .ويقبــل ويوافــق العميل/حامــل البطاقــة
الرئيســية بأنــه يحــق للبنــك ،وفقـ ًا لحريتــه المطلقــة ،تفويــض وتوكيــل ُمراســل غيــر ُمعلــن مــن الغيــر فــي بيــع
للغير/للمشــتري بالنيابــة عنــه.
المشــار إليهــا أعــاه
ُ
ســلع حامــل البطاقــة الرئيســية ُ

2. You have appointed the Bank as your undisclosed agent to sell the Commodities
represented by the holding certificate number(s) described above to the Purchaser
on your behalf. Furthermore, you accept and agree that the Bank has the right, at its
sole discretion, to authorize and appoint any third party to sell your Commodities to
the Purchaser on its behalf.

 3.يتعهــد العميل/حامــل البطاقــة الرئيســية بســداد كافــة المبالــغ المســتحقة عليــه للبنــك فــي تاريخ/تواريــخ
الدفــع المؤجــل فــي حســابه لــدى البنــك.

3. You undertake to make payment on the Deferred Payment Date(s) into your
account number maintained with the Bank.

يعتبر هذا المستند أحد مستندات التمويل وجزء ًا ال يتجزأ منها.
وتفضلوا بقبول فائق التحية،
عن نور بنك (مساهمة عامة)

Yours sincerely,
Noor Bank

هذه رسالة إلكترونية صادرة عن النظام وال تحتاج ألي توقيع.

800 6667
noorbank.com

This document is designated as a ‘Finance Document’.

نــور بنــك (ش.م.ع) ,ص.ب  8822دبــي ,اإلمــارات العربيــة المتحدة
Noor Bank PJSC P.O. Box 8822, Dubai, United Arab Emirates

This is a system generated letter and does not require any signature.
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