المعدل الرئيسي
السنوي APR
(معدل الربح) حسب
شريحة حامل البطاقة

للسعوديين:
•عمالء المصرفية الخاصة ( فقط لحاملي
بطاقات ورلد)
•بطاقة بضمان تحويل الراتب أكثر من
 5,000ريال
•بطاقة بضمان تحويل الراتب الشهري أقل
من  5,000ريال  /الراتب غير محول  /ليس
لديهم حساب في البنك
•لعمالء عمرهم أقل من  25سنة
•بطاقة بضمان نقدي
لغير السعوديين:
•عمالء المصرفية الخاصة ( فقط لحاملي
بطاقات ورلد)
•بطاقة بضمان تحويل الراتب أكثر من
 5,000ريال
•بطاقة بضمان تحويل الراتب الشهري أقل
من  5,000ريال  /الراتب غير محول  /ليس
لديهم حساب في البنك
•بطاقة بضمان نقدي

التكلفة
الشهرية

معدل النسبة
السنوي

2.58%

39.72%

2.66%

41.22%

3.08%

48.95%

2.99%
1.25%

47.37%
17.69%

2.58%

39.72%

3.08%

48.95%

3.16%

50.54%

1.25%

17.69%

• 350ريال سعودي للبطاقة الذهبية (مجاناً للسنة األولى)

الرسوم السنوية للبطاقة
األساسية

• 450ريال سعودي لبطاقة التايتينيوم (مجاناً للسنة األولى)
• 600ريال سعودي للبطاقة البالتينية (مجاناً للسنة األولى)
• 1000ريال سعودي لبطاقة وورلد (مجاناً للسنة األولى)
•مجانا لعمالء المصرفية (المميزة) و (الخاصة) و(الشخصية)

الرسوم السنوية للبطاقة
اإلضافية

بدون رسوم

رسوم إجراء عملية
المرابحة

 15ريال سعودي

رسم السحب النقدي

 75ريال سعودي لكل مبلغ  5,000ريال أو أقل
 %3لكل مبلغ أكثر من  5,000ريال بحد أقصى  300ريال

رسوم إدارية

بدون رسوم

الحد األدنى الواجب
دفعه

 %5أو  350ريال سعودي أيهما أكثر للبطاقة الذهبية
والبالتينية والتايتينيوم و وورلد

فترة تقديم كشف
الحساب

شهري

تاريخ استحقاق الدفع

 21يوم سماح من تاريخ إصدار الفاتورة

غرامة التأخير في
السداد
(تدفع لحساب خيري)

المبلغ المستحق اقل من  250ريال سعودي:
اليوجد غرامة
المبلغ المستحق أكثر من أو يساوي  250ريال سعودي:
غرامة  100ر.س.

غرامة تخطي الحد
االئتماني

ال يوجد غرامة

رسم إصدار بطاقة بديلة

 100ريال سعودي

رسم تحويل العملة
األجنبية

 %2لبطاقة ورلد  %2.99للذهبية والتيتانيوم و البالتينية
•إجمالي المبلغ المستحق  10,000ريال سعودي

مثال الحتساب
معدل الربح

•نسبة معدل الربح حسب شريحة حامل البطاقة
 % 2.67 = 12 / % 31.99شهرياً

* حساب تكلفة األجل
هو نفسه

•الحد األدنى للسداد %5
•يكون إجمالي المبلغ المستحق بعد إضافة الربح
= ( 10,267 = 10,000 + )% 2.67 * 10,000ريال سعودي
•يكون الحد األدنى للسداد بعد إضافة الربح
=  513.35 = %5 * 10,267ريال سعودي

رسوم التحويل لعمالت
أجنبيه

لبطاقة ورلد %2
الذهبيه والتيتانيوم و البالتينية %2.99

*تطبق على عمليات
نقاط البيع

مثال لتحويل العمالت (بالدوالر األمريكي)
•مبلغ العمليه هو  1,000دوالر

وأجهزة الصراف

•سعر الصرف هو ( 3.754على أساس سعر الصرف
اليومي بالنسبه لفيزا/ماستركارد)
•رسوم تحويل العمالت =)%2 * 3.754( + 3.754
 3.82908ريال سعودي
•اجمالي المبالغ المستحقه التي تذكر في فاتورة
البطاقة االئتمانيه 3829.08 = 1,000 * 3.82908
ريال سعودي

رسوم اإلعتراض على
العمليات الغير صحيحه
(في حال لم يكن
للعميل الحق)

 50ريال سعودي

ميزات اختياريه :رسوم
التقسيط على البطاقة
االئتمانيه (لكل عمليه)

 50ريال سعودي

ميزات اختياريه:
رسوم الدرع االئتماني
طريقة حساب قسط
الدرع االئتماني

• % 0.49من رصيد البطاقة المستحق
المبلغ اإلجمالي المستحق بحسب آخر كشف 3,000 :ريال
نسبة الدرع االئتماني =%0.49
مبلغ القسط 3,000 :ريال  14.70 = %0.49ريال

تــم احتســاب رســوم وعمــوالت البطاقــات االئتمانيــة الحصريــة لعمــاء المصرفيــة الخاصــة والمتميــزة والشــخصية
فقــط .و إذا تغيــرت حالــة العالقــة بيــن البنــك والعميــل ,يتــم احتســاب الرســوم والعمــوالت االعتياديــة المذكــورة فــي
شــروط وأحــكام البطاقــات االئتمانيــة للبنــك األول
إقرار مقدم الطلب
أقــر بانضمامــي إلــى عضويــة البطاقــة االئتمانيــة بعــد أن اطلعــت علــى شــروط وأحــكام وإجــراءات إصدارهــا وقــد
التزمــت بمــا جــاء فيهــا ،وفــي حالــة قيــام البنــك بــأي حملــة ترويجيــة فأننــي أفــوض البنــك فــي اإلعــان عــن اســمي
فــي الوســائل اإلعالنيــة فــي حالــة الفــوز بــأي مــن الجوائــز.
إن العمــوالت و/أو الرســوم المذكــورة فــي هــذه االتفاقيــة غيــر شــاملة لضريبــة القيمــة المضافــة .و ســوف تحتســب
علــى العميــل أي ضريبــة قيمــة مضافــة تنطبــق علــى العمولــة أو الرســم المذكــور ،و اعتبارهــا واجبــة الســداد مــن
طرفــه باإلضافــة إلــى المبالــغ المتفــق عليهــا هنــا.
أقر بأنني قرأت واستلمت اإلفصاح األولي.
اسم العميل

توقيع طالب البطاقة األساسية
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إجراءات وشروط وأحكام واإلفصاح األولي للبطاقة االئتمانية
المادة األولى :التعريفات
البنك :هو البنك األول
الرقم السري :هو الرقم السري الخاص بالبطاقة االئتمانية الذي يوفره البنك عند إصدار البطاقة
البطاقة :هي البطاقة االئتمانية بكافة أنواعها وفئاتها
حــد البطاقــة االئتمانــي :هــو الحــد األقصــى للمبلــغ الــذي يســمح لحامــل البطاقــة أن يكــون مدينــاً بــه نتيجــة كافــة
المعامــات المقيــدة علــى حســاب البطاقــة ومــا يترتــب عليهــا مــن مصاريــف رســوم وأتعــاب.و تتــم زيــادة الحــد
االئتمانــي لحامــل البطاقــة بعــد تلقــي البنــك طلــب موثــق مــن حامــل البطاقــة يطلــب فيــه هــذه الزيــادة ,ويقــوم
البنــك بالتحــري عــن ســجالت حامــل البطاقــة االئتمانيــة لــدى (ســمه)
حســاب البطاقــة (فيزا/ماســتركارد) هــو حســاب مســتقل عــن حســابات حامــل البطاقــة األخــرى بالبنــك ويقيــد علــى
هــذا الحســاب تفاصيــل العمليــات الخاصــة التــي تتــم بواســطة البطاقــة وغيرهــا مــن القيــود المتعلقــة بالرســوم
الخاصــة بالبطاقــة.
كشــف الحســاب :هــو عبــارة عــن كشــف حســاب شــهري يصــدره البنــك لحامــل البطاقــة مثبتــاً فيــه كافــة القيــود
والعمليــات التــي أجراهــا حامــل البطاقــة ومبلــغ الديــن المســتحق عليــه وكيفيــة الســداد .ويعتبــر كشــف الحســاب
صحيحــاً وملزمــاً لحامــل البطاقــة مــا لــم يســتلم البنــك اعتراضــاً خطيــاً خــال ثالثيــن ( )30يومــاً مــن تاريــخ إصــدار كشــف
الحســاب وســيقوم البنــك بالــرد خطيــاً علــى حامــل البطاقــة عــن طريــق البريــد أو أي وســيلة مضمونــة خــال ثالثيــن
( )30يومــاً مــن تلقــي االعتــراض .ويقــوم البنــك بإرســال كشــف الحســاب الشــهري لحامــل البطاقــة بواســطة البريــد أو
أي وســيلة مراســات مضمونــة قبــل  21يومــاً علــى األقــل مــن تاريــخ االســتحقاق.
العمالء الذين اختاروا الحصول على كشف الحساب اإللكتروني لن يتم ارسال كشف الحساب الورقي لهم
ـاء علــى
البطاقــة :هــي البطاقــة االئتمانيــة الفيــزا أو الماســتركارد التــي يصدرهــا البنــك األول (باســم حامــل البطاقــة) بنـ ً
طلبــه و بنــاء علــى هــذه الشــروط واألحــكام .وتعتبــر البطاقــة ملــكاً للبنــك ويلتــزم حامــل البطاقــة بإعــادة البطاقــة
إلــى البنــك عنــد االقتضــاء.
حامل البطاقة :هو حامل البطاقة األساسية أو حامل البطاقة اإلضافية.
حامــل البطاقــة األساســية :هــو مــن صــدرت البطاقــة األساســية باســمه ويصــدر كشــف حســاب البطاقــة الشــهري
باســمه.
تنشــئ هــذه االتفاقيــة بيــن البنــك وحامــل البطاقــة عالقــة ضمــان :يضمــن بموجبهــا البنــك مــا يثبــت فــي ذمــة حامــل
ـاء علــى ذلــك أن يقتطــع لنفســه جــزءاً مــن
البطاقــة مــن التزامــات ماليــة ناتجــة عــن اســتخدام البطاقــة .ويحــق للبنــك بنـ ً
المبلــغ المســتحق للمضمــون لــه علــى ســبيل الضمــان وباتفــاق الطرفيــن.
حامــل البطاقــة اإلضافيــة :هــو مــن صــدرت باســمه البطاقــة اإلضافيــة حســب طلــب حامــل البطاقــة األساســية (كمــا
هــو موضــح فــي المــادة الرابعــة عشــر) والمقيــدة عملياتهــا علــى كشــف حســاب حامــل البطاقــة األساســية.
استخدامات البطاقة :يلتزم حامل البطاقة بـ
1 .1التوقيع خلف البطاقة فور استالمها
2 .2استعمال البطاقة وفقا للحد االئتماني المحدد من قبل البنك من وقت آلخر
3 .3عدم استعمال البطاقة بعد تاريخ انتهائها أو بعد إلغائها
4 .4الحفاظ على البطاقة وعدم إفصاح رقم البطاقة ورقمها السري مع أي شخص آخر
5 .5عدم استعمال البطاقة في أي عمليات مخالفة للقانون
6 .6عدم استعمال البطاقة في شراء بضائع أو خدمات مخالفة للقوانين المحلية
7 .7يلتــزم حامــل البطاقــة بــأن يســتخدم البطاقــة كوســيلة ضمــان مقابــل توقيعــه علــى المســتندات مــن فواتيــر
أو إيصــاالت أو أي مســتندات أخــرى يقدمهــا لــه التاجــر.أو مقابــل اســتخدامه الرقــم الســري الخــاص بــه فــي
أجهــزة الصــرف اآللــي والــذي يــزوده البنــك بــه .ويلتــزم بالمحافظــة عليهــا وعــدم الســماح لغيــره باســتخدامها.
ويكــون مســؤوال عــن أي التزامــات تترتــب علــى إصدارهــا مــن ِقبَ ـ َ
ـل البنــك بمــا فــي ذلــك المســؤولية عــن إســاءة
اســتخدامها أو فقدانهــا.
مبلــغ الســحب النقــدي :هــو المبلــغ المســموح ســحبه نقــداً ويســاوي  %30مــن الحــد االئتمانــي للبطاقــة ,والــذي
يســحبه حامــل البطاقــة علــى حســاب البطاقــة االئتمانيــة بموجــب قســيمة ســحب نقــدي يوقعهــا حامــل البطاقــة
أمــام الصــراف أو بالســحب مــن خــال أجهــزة الصــرف اآللــي (وذلــك باســتخدام رقمــه الســري الــذي يوفــره لــه البنــك)
أو تحويــل النقــد إلــى الحســاب الجــاري عــن طريــق الهاتــف المصرفــي ليقيــد المبلــغ علــى حســاب بطاقتــه.
تاريــخ االســتحقاق :تســتحق المديونيــة المترتبــة علــى حامــل البطاقــة نتيجــة إصــدار البطاقــة أو اســتعمالها فــي تاريــخ
إصــدار البنــك لكشــف الحســاب وبحيــث يلتــزم حامــل البطاقــة بســداد قيمــة الرصيــد كامـ ً
ـا أو يلتــزم بســداد الحــد األدنــى
الواجــب دفعــه  % 5مــن المبلــغ المســتحق أو مبلــغ  350ريــال للبطاقــة الذهبيــة و التيتانيــوم والبالتينيــة و وورلــد
أيهمــا أكثــر إلــى البنــك خــال  21يومــاً مــن تاريــخ إصــدار كشــف الحســاب وفــي حالــة عــدم ســداد المبلــغ المســتحق
فــإن كان ســبب ذلــك المماطلــة فيحــق للبنــك ســحب البطاقــة وإدراج اســمه لــدى الشــركة الســعودية للمعلومــات
االئتمانيــة (ســمه) المتداولــة بيــن البنــوك.
المادة الثانية :تسليم البطاقة
عنــد قبــول الطلــب المقــدم مــن حامــل البطاقــة ،يقــوم البنــك بإصــدار البطاقــة التــي يمكــن لحامــل البطاقــة تســلمها
مــن أي مــن فــروع البنــك األول أو يتــم إرســالها بالبريــد إلــى عنــوان حامــل البطاقــة الموضــح بالطلــب وذلــك علــى
مســؤولية حامــل البطاقــة فــي كلتــا الحالتيــن
المادة الثالثة :توقيع البطاقة
عنــد اســتالم البطاقــة ،يلتــزم حاملهــا بالتوقيــع فــوراً فــي المــكان المخصــص للتوقيــع علــى ظهــر البطاقــة .وفــي
ً
ـؤوال مســؤولية
حالــة عــدم التــزام حامــل البطاقــة بالتوقيــع علــى ظهــر البطاقــة يوافــق حامــل البطاقــة أن يكــون مسـ
كاملــة عــن النتائــج واألضــرار التــي قــد تترتــب علــى ذلــك وبعــدم إلقــاء المســؤولية علــى البنــك.
المادة الرابعة :مدة صالحية البطاقة
صالحيــة البطاقــة ســنتان ميالديتــان مــن تاريــخ إصدارهــا قابلــة للتجديــد تلقائيــاً طالمــا حامــل البطاقــة ملتــزم بالســداد
وفــي حالــة عــدم التجديــد فيلــزم علــى حامــل البطاقــة إخطــار البنــك قبــل شــهر مــن انتهــاء صالحيــة البطاقــة .كمــا
يلتــزم حامــل البطاقــة عنــد إغــاق حســاب البطاقــة تســديد كافــة المبالــغ المســتحقة علــى البطاقــة وإعادتهــا للبنــك.
المادة الخامسة :سداد الرصيد المدين
يلتــزم حامــل البطاقــة بــأن يدفــع إلــى البنــك الرصيــد المديــن المســتحق عليــه أو الحــد األدنــى الواجــب ســداده وذلــك
خــال  21يومــاً مــن تاريــخ إصــدار كشــف الحســاب .ويتــم الدفــع فــي مقــر البنــك أو فــي أي مــكان آخــر يحــدده لــه
البنــك .وفــي حالــة عــدم التــزام حامــل البطاقــة بســداد المبلــغ األدنــى المســتحق عليــه بموجــب الكشــوف المرســلة
إليــه يحــق للبنــك مطالبتــه بكامــل قيمــة المبالــغ المســتحقة علــى حســاب البطاقــة فــي الشــهر الرابــع .كمــا يحــق
للبنــك قيــد قيمــة هــذه المديونيــة بالكامــل علــى أي مــن حســابات حامــل البطاقــة .عنــد عــدم االلتــزام بســداد القســط
المســتحق علــى حامــل البطاقــة فــي الزمــن المحــدد ســيتم إيقــاف البطاقــة .ســتنعكس صــورة حامــل البطاقــة بشــكل
ســلبي لــدى الشــركة الســعودية للمعلومــات االئتمانيــة (ســمه) فــي حــال عــدم تســديد المبلــغ األدنــى المســتحق
علــى البطاقــة فــي مواعيــده المحــددة .ســداد الحــد األدنــى :ســيتم تطبيــق معــدل الربــح علــى جميــع األرصــدة غيــر
المســددة
المادة السادسة :طريقة السداد
يلتــزم حامــل البطاقــة بــأن يســدد المبالــغ المترتبــة علــى اســتخدامه لحــد البطاقــة فــي التواريــخ المحــددة فــي كشــف
حســاب البطاقــة االئتمانيــة الشــهري علــى أن تكــون خالصــة مــن أي ضرائــب أو رســوم مهمــا كان نوعهــا أو مصدرهــا
ً
ـتقبال
ممــا هــو قائــم وقــت توقيــع حامــل البطاقــة علــى هــذه األحــكام والشــروط أو ممــا قــد يفــرض منهــا مسـ
ـوض حامــل البطاقــة البنــك بموجــب هــذه األحــكام والشــروط تفويضــاً باتــاً ونهائيــاً وغيــر قابــل لإللغــاء باقتطــاع
يفـ ّ
قيمــة القســط المســتحق عليــه فــي تاريــخ االســتحقاق خصمــاً مــن حســابه الجــاري لديــه دون حاجــة للحصــول علــى
موافقــة حامــل البطاقــة .يقــوم البنــك باســتخدام أيــة مدفوعــات تتــم مــن قبــل حامــل البطاقــة لســداد التزامــات حامــل
البطاقــة تجــاه البنــك بموجــب هــذه الشــروط واألحــكام وذلــك حســب الترتيــب الــذي يقــرره البنــك
التعليمات الدائمة
يمكــن تغييــر الدفعــة الشــهرية لبطاقــة االئتمــان الخاصــة بــك مــن دفــع المبلــغ الكامــل ( )%100لدفــع الحــد األدنــى
( )%5فــي حــال أنــك لــم تدفــع جميــع المبالــغ المســتحقة للبنــك األول ألي منتــج مــن منتجــات البنــك خــال المواعيــد
المحــددة  ،وأنــت هنــا توافــق بتفويــض البنــك لعمــل هــذه التغييــرات بــدون قيــد أو شــرط وبــدون أي إشــعار.
المادة السابعة :االلتزامات المالية
عنــد إصــدار البطاقــة ســيقوم البنــك بقيــد رســم ســنوي (يتحــدد بنــوع البطاقــة ومذكــور فــي المــادة التاســعة
والعشــرين) علــى حســاب البطاقــة عنــد إصــدار أول كشــف حســاب للبطاقــة الجديــدة بعــد ذلــك يتــم قيــد رســم التجديــد
تلقائيــاً فــي بدايــة كل ســنة تجــدد فيهــا صالحيــة البطاقــة .ويحــق للبنــك مــن حيــن آلخــر تعديــل هــذه الرســوم مــع
إعــام حامــل البطاقــة بذلــك قبــل التعديــل ولحامــل البطاقــة الخيــار بيــن االســتمرار أو إلغــاء اشــتراكه .يتحمــل حامــل
البطاقــة أيــة مصاريــف أو رســوم أو أتعــاب أو التزامــات أو أعبــاء ماليــة أخــرى تترتــب علــى اســتخدامه للبطاقــة .ويحــق
للبنــك قيــد هــذه المبالــغ علــى حســاب البطاقــة .علــى الرغــم مــن أنــه لــن يتــم فــرض رســوم تمويــل إذا اســتلم البنــك
كامــل المبلــغ المســتحق فــي أو قبــل تاريــخ اســتحقاق الدفــع ،إال أنــه ســيتم فــرض رســم تمويــل علــى الســلف النقديــة
حســب الســعر الــذي ســيحدده البنــك ويخطــر بــه حامــل البطاقــة مــن وقــت آلخــر ،وذلــك مــن تاريــخ إيــداع الســلفة
النقديــة فــي حســاب البطاقــة وحتــى يتــم ســدادها بالكامــل .وتخضــع جميــع المدفوعــات التــي يســتلمها البنــك
للمقاصــة وتقيــد قيمتهــا فــي حســاب البطاقــة الخــاص بحامــل البطاقــة فقــط بعــد عمليــة المقاصةيجــب علــى حامــل
البطاقــة االحتفــاظ برصيــد كاف فــي حســابه الجــاري لســداد المبالــغ المســتحقة أو التــي قــد تســتحق عليــه فــي
أوقــات مختلفــة وفقــاً لميعــاد إصــدار كشــف الحســاب .وفــي حالــة عــدم وجــود رصيــد كاف بالحســاب أو عــدم وجــود
حســاب أو تأخــر حامــل البطاقــة فــي الســداد يقــوم البنــك بتطبيــق اإلجــراء المذكــور فــي فقــرة تاريــخ االســتحقاق مــن
المــادة األولــى فــي حســاب البطاقــة الخــاص بــه .يتعهــد حامــل البطاقــة بتســديد المبلــغ المتجــاوز لحــد االســتخدام.
إضافــة إلــى قيمــة المطالبــة األصليــة إذا كان الرصيــد المســتحق عنــد إصــدار كشــف الحســاب يزيــد عــن حــد االســتخدام
المتفــق عليــه .يتعهــد حامــل البطاقــة بــأن يســدد للبنــك األول رســوم الخدمــات القانونيــة التــي يتكبدهــا عنــد المطالبــة
أو التقاضــي بشــأن تحصيــل مبالــغ غيــر مدفوعــة مــن طــرف حامــل البطاقــة و/أو نتيجــة اإلخــال بــأي مــن أحــكام
هــذه األحــكام والشــروط.
المادة الثامنة :كشف حساب العمليات الصحيحة  /الخاطئة والمتنازع عليها
يقــر حامــل البطاقــة بــأن كشــوفات البنــك وقيــوده تعتبــر حجــة علــى صحــة المبالــغ المقيــدة بحســابه الجــاري ويتنــازل
عــن حقــه باالعتــراض عليهــا بعــد مــرور  30يومــاً مــن تاريــخ إصــدار كشــف الحســاب وال يحــق لــه الرجــوع علــى البنــك
بعــد انقضــاء المــدة المحــددة .كشــف حســاب العمليــات الخاطئــة يشــمل التالــي:
1 .1عملية استخدام غير مفوضة ليست منفذة من قبل حامل البطاقة أو الشخص المخول بذلك.
2 .2عملية يطلب حامل البطاقة توضيح إضافي لها وتشمل مستندات موثقة.
3 .3عدم قيام الجهة المصدرة للبطاقة بإضافة مبلغ عملية دائنة أو مبلغ آخر مودع في حساب حامل البطاقة.
4 .4خطــأ حســابي قامــت بــه الجهــة المصــدرة للبطاقــة بحيــث تكــون الرســوم أعلــى أو أقــل مــن المســتحق ويشــمل
ذلــك فــرض أتعــاب أو رســوم غرامــة التتماشــى مــع األحــكام االتفاقيــة.
5 .5عــدم قيــام الجهــة المصــدرة للبطاقــة بإرســال كســف حســاب شــهري بالبريــد أو توصيلــه بــأي وســيلة مضمونــة
الــى العنــوان المســجل لحامــل البطاقــة.
6 .6أي أخطاء أخرى مرتبطة بتعامالت حامل البطاقة.
المادة التاسعة :تعجيل السداد
يحق لحامل البطاقة أن يقوم بتعجيل سداد كامل المبلغ المستحق على البطاقة قبل تاريخ استحقاقه.
المادة العاشرة :غرامات التأخير
يحــق للبنــك أن يحتســب غرامــات تأخيــر فــي حــاالت التأخــر فــي الســداد .و يجــوز للبنــك فــرض غرامــات علــى حامــل
البطاقــة لقــاء مــا يصيبــه مــن ضــرر فــي حالــة ثبــوت «مماطلــة» حامــل البطاقــة وفقــاً لتقديــر البنــك فــي ســداد أي
قســط أو مبلــغ مــن المبالــغ المســتحقة عليــه وذلــك بنســبة تتفــق مــع مــدة المماطلــة علــى كامــل المبلــغ المســتحق
بذمــة حامــل البطاقــة .ويتــم خصــم هــذه المصاريــف بعــد فتــرة الســماح مــن الســداد.
المادة الحادية عشر :استقاللية البطاقة
تعتبــر عالقــة البنــك بعميلــه بموجــب هــذه االتفاقيــة مســتقلة تمامــاً عــن اســتخدامات حامــل البطاقــة للبطاقــة وعــن
معامالتــه مــع الغيــر بموجبهــا ،بحيــث ال يتحمــل البنــك مســؤولية رفــض الغيــر لقبــول البطاقــة كمــا ال يعتبــر البنــك
طرفــاً فــي أي عالقــة يرتبــط بهــا حامــل البطاقــة مــع الغيــر بموجــب البطاقــة .ومــن ثــم لــن يقبــل مــن حامــل البطاقــة
أي طلــب إلعفائــه مــن ســداد أي التــزام تكبــده أو أن يعتــرض علــى قيــام البنــك بالوفــاء بااللتزامــات المترتبــة عــن
اســتخدامه للبطاقــة .باإلضافــة إلــى حــق البنــك فــي اســتيفاء مســتحقاته مــن حامــل البطاقــة بطريــق المقاصــة مــع
أي حســابات لحامــل البطاقــة فــي البنــك ,يحــق للبنــك دون إخطــار مســبق أن يدمــج أو يوحــد الرصيــد المديــن فــي
حســاب البطاقــة االئتمانيــة (فيزا/ماســتركارد) مــع أي حســاب دائــن باســم حامــل البطاقــة لــدى البنــك أو تســييل أيــة
ضمانــات أخــرى باســم حامــل البطاقــة للوفــاء برصيــده المديــن.
المادة الثانية عشر :استخدام البطاقة وفقدانها
يلتــزم حامــل البطاقــة بــأن يحافــظ علــى بطاقتــه و يتحمــل وحــده كافــة المســؤوليات المترتبــة علــى فقــدان البطاقــة

أو إســاءة اســتخدامها إذا لــم يبلــغ مركــز بطاقــات البنــك األول فــي حينــه أو إذا أخــل بهــذه الشــروط واألحــكام .كمــا
يجــب أن ال يقــوم حامــل البطاقــة بإعطــاء بطاقتــه ألي شــخص مهمــا كانــت صلــة القرابة.فيحالــة فقــدان البطاقــة أو
ســرقتها يلتــزم حامــل البطاقــة فــور اكتشــافه ذلــك بإبــاغ مركــز بطاقــات االئتمــان البنــك األول عنهــا وفقــاً لتعليمــات
البنــك .ويمكــن لحامــل البطاقــة إبــاغ مركــز بطاقــات االئتمــان علــى الهاتــف  8001243000أو مــن خــارج المملكــة
علــى  +966920013323.وفــي االســتخدام غيــر المفــوض لبطاقــة االئتمــان بســبب الفقــدان أو الســرقة ,فــإن الحــد
األقصــى لمســؤولية حامــل البطاقــة قبــل إبالغــه عــن الفقــدان أو الســرقة للبنــك ال يتجــاوز حــدود االئتمــان المتاحــة أو
مبلــغ العمليــات غيــر المفوضــة المســجلة علــى حســابه أيهمــا أقــل وقــت الفقــدان أو الســرقة.
المادة الثالثة عشر :إلغاء البطاقة واستبدالها
ـاء علــى
تظــل البطاقــة ملــكاً خاصــاً للبنــك فــي جميــع األوقــات ويتعهــد حامــل البطاقــة بإعادتهــا إلــى البنــك فــوراً بنـ ً
طلــب البنــك.
يحــق للبنــك إلغــاء البطاقــة األساســية أو أيــة بطاقــات إضافيــة تكــون قــد أصــدرت عنهــا بــدون إشــعار حامــل البطاقــة
بإيقــاف العمــل بهــا .ويلتــزم حامــل البطاقــة بــرد البطاقــة /البطاقــات الملغــاة إلــى البنــك مــع ســداد الرصيــد المديــن
ـاء علــى
المســتحق عليها.يجــوز لحامــل البطاقــة طلــب إلغــاء البطاقــة األساســية أو أيــة بطاقــات إضافيــة أصــدرت بنـ ً
إخطــار كتابــي يرســله إلــى البنــك خــال  10أيــام بعــد اســتالمه البطاقة/تعديــات الشــروط واألحــكام مرفقــاً بــه
البطاقــة األساســية أو البطاقــات اإلضافيــة .وال يجــوز للبنــك أن يطالــب حامــل البطاقــة بأتعــاب أو رســوم مالــم يكــن
حامــل البطاقــة قــد اســتخدم البطاقــة االئتمانيــة .ويتعهــد بســداد االلتزامــات التــي تنشــأ علــى الحســاب خــال 45
يومــاً مــن تاريــخ اإللغــاء عــن العمليــات التــي تمــت قبــل تاريــخ اإللغــاء.
المادة الرابعة عشر :البطاقة اإلضافية
ـاء علــى طلــب حامــل البطاقــة األساســية وبعــد موافقــة البنــك إصــدار بطاقــة إضافيــة ألحــد أقــارب حامــل
يجــوز بنـ ً
البطاقــة مــن الدرجــة األولــى (الراشــدين) بنفــس الشــروط واألحــكام التــي تخضــع لهــا البطاقــة الرئيســية .وتعتبــر
البطاقــة اإلضافيــة جــزءاً ال يتجــزأ مــن البطاقــة األساســية .يكــون حامــل البطاقــة األساســية مســئوال مــع حامــل
البطاقــة اإلضافيــة عــن جميــع االلتزامــات الناشــئة عــن اســتخدام البطاقــات اإلضافيــة.
المادة الخامسة عشر :إصدار بطاقة بدل فاقد أو تالف
ال يلتــزم البنــك بإصــدار بطاقــة بــدل فاقــد للبطاقــة المبلــغ عــن ضياعهــا أو ســرقتها .كمــا أنــه ال يلتــزم بإصــدار بــدل
تالــف ألي بطاقــة قــد أتلفــت .وفــي حالــة موافقــة البنــك علــى ذلــك تصــدر البطاقــة البديلــة عــن الفتــرة المتبقيــة
فــي البطاقــة المفقــودة أو التالفــة.
المادة السادسة عشر :المعامالت بالنقد األجنبي
يســدد البنــك االلتزامــات المترتبــة علــى اســتخدام حامــل البطاقــة للبطاقــة خــارج المملكــة العربيــة الســعودية فــي
حــدود هــذه الشــروط بالعملــة األجنبيــة،
يتــم احتســاب قيمــة كل العمليــات علــى حســاب حامــل البطاقــة بعملــة الريــال الســعودي .فيمــا يخــص العمليــات
التــي يتــم تنفيذهــا بعملــة غيــر عملــة الريــال الســعودي فأنــة يتــم حســمها مــن حســاب البطاقــة بعــد تحويلهــا إلــى
الريــال الســعودي وذلــك بموجــب ســعر الصــرف الــذي تحــدده هيئــات الفيــزا أو الماســتركارد وكذلــك البنــك مــن وقــت
آلخــر.
باإلضافــة إلــى رســوم تحويــل العملــة األجنبيــة المذكــورة أدنــاه فــي فقــرة  ،29يوافــق حامــل البطاقــة علــى دفــع
رصيــد بطاقــة البنــك األول االتمانيــة بعملــة الريــال الســعودي.
يلتــزم حامــل البطاقــة بمراعــاة أيــة قيــود أو أحــكام قــد تكــون مطبقــة بالنســبة للمعامــات أو تــداول النقــد فــي البــاد
األجنبيــة التــي تســتخدم فيهــا هــذه البطاقــة حيــث يتحمــل حامــل البطاقــة وحــده أيــة أعبــاء ماليــة أو فــروق فــي
أســعار العمــات قــد يطالــب بهــا البنــك وذلــك بالقيــد علــى حســاب بطاقــة الفيــزا أو الماســتركارد.
المادة السابعة عشر :المستندات
ال يلتــزم البنــك بإرســال الفواتيــر أو غيرهــا مــن المســتندات التــي يســددها البنــك أو صــورة منهــا مــع كشــف حســاب
حامــل البطاقــة .وفــي حالــة طلــب حامــل البطاقــة الحصــول علــى صــورة أي مســتند يقــوم البنــك بقيــد رســم خدمــة
عــن كل صــورة قــدره  10ريــال ســعودي علــى حســاب البطاقــة .وإذا ثبــت عــدم مســؤولية حامــل البطاقــة عــن قيمــة
العمليــة المثبتــة فــي المســتند يقــوم البنــك بــرد الرســم المحصــل وإلغــاء عمليــة القيــد .ويوصــي البنــك عمــاءه الكــرام
بحفــظ صــورة اإليصــاالت التــي يســتلمونها مــن التجــار وذلــك لســهولة مراجعــة حســاباتهم علمــاً بأنــه ال يحــق لحامــل
البطاقــة االعتــراض علــى أي مبلــغ بعــد  30يومــاً مــن إصــدار كشــف الحســاب المــدون بــه المبلــغ المعتــرض عليــه.
المادة الثامنة عشر :أحكام عامة
ً
ـتقبال لــدى البنــك
جميــع الحســابات مــن أي نــوع كانــت المفتوحــة باســم حامــل البطاقــة أو التــي تفتــح باســمه مسـ
أو أي مــن فروعــه تعتبــر ضامنــة لبعضهــا البعــض بصــرف النظــر عــن مســمياتها .وللبنــك فــي حالــة عــدم وفــاء حامــل
البطاقــة بالتزاماتــه الحــق فــي دمــج أو توحيــد هــذه الحســابات كلهــا أو بعضهــا ،ولــه أن يخصــم الرصيــد الدائــن مــن أيــة
منهــا ســداداً للرصيــد المديــن فــي غيرهــا.
فــي حالــة عــدم وفــاء حامــل البطاقــة بالتزاماتــه فــإن البنــك يكــون مفوضــاً فــي إجــراء المقاصــة وخصــم الرصيــد
الدائــن وعمــل قيــود التســويات والتحويــات فــي أيــة حســابات مفتوحــة أو تفتــح باســم حامــل البطاقــة لــدى أي
فــرع مــن فــروع البنــك األول.
فــي حالــة عــدم وفــاء حامــل البطاقــة بالتزاماتــه نحــو البنــك فــإن جميــع األمــوال واألوراق الماليــة والتجاريــة والمعــادن
الثمينــة ممــا قــد يكــون مودعــاً باســم حامــل البطاقــة لــدى البنــك أو أي مــن فروعــه تعتبــر ضمانــاً وتأمينــاً لكافــة
التزامــات حامــل البطاقــة نحــو البنــك ،ودون حاجــة إلــى إقــرار خــاص بذلــك .ويكــون للبنــك الحــق فــي الحصــول علــى
مســتحقاته واســتيفاء دينــه مباشــرة مــن األمــوال المشــار إليهــا بطريــق المقاصــة ولــه األولويــة واألفضليــة علــى أي
دائــن آخــر دون حاجــة إلــى إخطــار أو أي إجــراء قانونــي.ال يحــق لحامــل البطاقــة أن يحــو ّل التزاماتــه المترتبــة عليــه
بموجــب هــذه الشــروط واألحــكام إلــى أي جهــة أخــرى دون موافقــة خطيــة مســبقة مــن البنــك .فــي حالــة وفــاة
حامــل البطاقــة أو إصابتــه باإلعاقــة أو العجــز المســتديم -ال قــدر اهلل -خــال مــدة الديــن فــإن للبنــك ســلطة تقديريــة
فــي التنــازل عــن باقــي األقســاط المســتحقة لــه ،وفــي كلتــا الحالتيــن يلــزم تقديــم المســتندات الرســمية التــي تثبــت
الوفــاة أو اإلعاقــة طبقــاً لمــا يقــرره البنــك .يلتــزم حامــل البطاقــة و يتعهــد بإخطــار البنــك خطيــاً إذا أنهــى عملــه الحالــي
لــدى صاحــب العمــل ألي ســبب مــن األســباب أو إذا قــام بتغييــر عنــوان محــل إقامتــه فور حــدوث هــذا التغييــر .إذا كان
تحويــل راتــب حامــل البطاقــة إلــى البنــك أحــد ضمانــات ســداد القســط المســتحق بموجــب هــذه الشــروط واألحــكام
يتعهــد حامــل البطاقــة بضمــان اإلبقــاء علــى تحويــل راتبــه حتــى ســداد كامــل القســط ،و يوافــق علــى تقديــم مــا يفيــد
ذلــك مــن جهــة العمــل (خطــاب تحويــل الراتــب).
المادة التاسعة عشر :اإلخالل باألحكام والشروط أو التحلل منها
ال يجــوز ألي طــرف التعديــل أو التحلــل مــن أي مــن األحــكام أو الشــروط إال باتفــاق كتابــي يصــدر عــن الطرفيــن
ً
مخــا بالتزاماتــه وتعهداتــه المترتبــة عليــه بموجــب هــذه
المتعاقديــن أو مــن ينــوب عنهمــا .يعتبــر حامــل البطاقــة
األحــكام والشــروط فــي أي مــن الحــاالت التاليــة:
1 .1فــي حــال تأخــر حامــل البطاقــة أو تخلــف عــن تنفيــذ أي التــزام مــن التزاماتــه أو تعهــد مــن تعهداتــه المنصــوص
عليهــا فــي هــذه األحــكام والشــروط.
2 .2فــي حــال إخــال حامــل البطاقــة بالتأمينــات والضمانــات المقدمــة مــن قبلــه لصالــح البنــك وذلــك بقيامــه بــأي
تصــرف أو اتخــاذه ألي إجــراء يــرى البنــك وفــق تقديــره المطلــق أنــه ينقــص مــن قيمتهــا ممــا قــد يؤثــر علــى
حقــوق البنــك المترتبــة عليهــا.
3 .3فــي حــال إخــال حامــل البطاقــة فــي الوفــاء بالتزاماتــه تجــاه غيــره بصــورة لهــا تأثيــر ســلبي علــى الوضــع المالــي
لحامــل البطاقــة ،ولــم يســتطع تقديــم ضمانــات أو كفــاالت مقبولــة مــن البنــك.
4 .4في حالة وفاة حامل البطاقة ينتقل الدين إلى الورثة.
5 .5في حالة إعالن إعسار حامل البطاقة أو فقده ألهليته ال سمح اهلل.
المادة العشرون :حدود التزام البنك
يتــم قيــد قيمــة أي معاملــة خاصــة بالبطاقــة وكذلــك ملحقاتهــا علــى حســاب بطاقــة الفيــزا أو الماســتركارد الخــاص
بحامــل البطاقــة لــدى البنــك .ويلتــزم حامــل البطاقــة بســداد الرصيــد المديــن المســتحق عليــه ويظــل هــذا الرصيــد قائمــاً
ولــو بعــد انتهــاء صالحيــة البطاقــة أو حتــى بعــد إلغائهــا ألي ســبب مــن األســباب حتــى يتــم تســديد الرصيــد المديــن
قبـ َ
المســتحق كامـ ً
ـل حامــل البطاقــة وفــي حالــة المماطلــة فــي ســداد الديــن فللبنــك الحــق فــي تحميــل حامــل
ـا مــن ِ
البطاقــة تكلفــة مــا يلحــق البنــك مــن أضــرار.
المادة الواحدة والعشرون :اإلخطارات
ترســل اإلخطــارات علــى عنــوان حامــل البطاقــة المذكــور بهــذا الطلــب وال يجــوز لــه أن يحتــج فــي مواجهــة البنــك
بتغييــر عنوانــه إال فــي حالــة إخطــاره البنــك بهــذا التغييــر وقبــل ســريان مفعولــه بأســبوع علــى األقــل.
يتعيــن علــى حامــل البطاقــة إخطــار البنــك فــي حالــة تغييــر عنوانــه أو رقــم هاتفــه أو عنــوان عملــه .ويتحمــل مســؤولية
عــدم إبــاغ البنــك بذلــك.
البنــك غيــر مســؤول عــن عــدم وصــول المراســات والكشــوفات واإلعالنــات لحامــل البطاقــة األساســية فــي حينــه
علــى عنوانــه المــدون للبنــك ولحامــل البطاقــة الحــق فــي االتصــال بالهاتــف المجانــي  8001243000لالستفســار
عــن أي مبلــغ أو شــرط يعتــرض عليــه.
المادة الثانية والعشرون :المستندات المرفقة بالطلب
يحــق للبنــك األول االحتفــاظ بالمســتندات المرفقــة بطلــب الحصــول علــى البطاقــة .فــي حــال رفــض إصــدار البطاقــة
ألي ســبب مــن األســباب.
المادة الثالثة والعشرون :التعديالت
يحتفــظ البنــك بحقــه فــي تعديــل هــذه الشــروط واألحــكام كليــاً أو جزئيــاً بــدون موافقــة حامــل البطاقــة وإشــعاره
حامــل البطاقــة بذلــك .وينطبــق ذلــك علــى جميــع الرســوم والعمــوالت مــع إرســال إخطــار لحامــل البطاقــة قبــل
 30يــوم مــن هــذا التعديــل .فــي حالــه عــدم موافقــة حامــل البطاقــة علــى التعديــات أو التغييــرات فــي الشــروط
واألحــكام يحــق لــه إنهــاء اتفاقيــة بطاقــة االئتمــان أو الحســم الشــهري خــال  14يــوم عــن طريــق خطــاب خطــي أو
باالتصــال بالهاتــف المصرفــي وذلــك بعــد ســداد جميــع االتزامــات المســتحقه عليــه فــي حســاب البطاقــة.
المادة الرابعة والعشرون :التنازل
يحــق للبنــك األول فــي أي وقــت أن يتنــازل عــن حقوقــه الناشــئة بموجــب هــذه االتفاقيــة إلــى أيــة جهــة أخــرى دون
الحاجــة إلــى الحصــول علــى موافقــة مســبقة مــن حامــل البطاقــة.
المادة الخامسة والعشرون :النظام الواجب تطبيقه لتسوية المنازعات
يخضــع تفســير وتنفيــذ هــذه الشــروط واألحــكام وأيــة معامــات ناشــئة عنهــا أيــاً كان مــكان إجرائهــا أو أطرافهــا
ألحــكام األنظمــة واللوائــح الســعودية وحدهــا وتختــص لجنــة تســوية المنازعــات المصرفيــة التابعــة لمؤسســة النقــد
العربــي الســعودي فــي البــت بــأي نــزاع ينشــأ بشــأنها.
المادة السادسة والعشرون :برنامج تدلل للمكافآت (ال تشمل بطاقات الفرسان اإلسالمية االئتمانية)
1 .1ســوف يجمــع حامــل البطاقــة نقــاط نتيجــة اســتخدام بطاقتــه فــي تســديد قيمــة مشــترياته بواســطتها (عدا الســحب
النقــدي) بواقــع نقطــه لــكل ريــال يقــوم بصرفــه مســتخدماً البطاقــة الذهبيــه ،ونقطــه وربــع مقابــل كل ريــال
يصرفــه ببطاقــه التيتانيــوم ،ونقطــه ونصــف مقابــل كل ريــال للبطاقــة البالتينيــه والورلــد .ويمكــن لحامــل البطاقــة
االســتفادة مــن النقــاط واســتبدال قيمتهــا (خــال مــدة ال تتجــاوز  24شــهر مــن تاريــخ اكتســاب النقــاط) مقابــل
خدمــات أو بضائــع مــن بعــض المحــات التجاريــة التــي يحددهــا البنــك .وال يحــق لحامــل البطاقــة اســتبدال النقــاط
بالنقــد .وترتبــط عمليــة كســب النقــاط بمــدى التــزام حامــل البطاقــة بتســديد قيمــة المســتحقات عليهــا فــإذا تأخــر
لمــدة تتــراوح بيــن  29-1يــوم مــن تاريــخ االســتحقاق المبيــن فــي كشــف الحســاب ،يحــق للبنــك أن يجمــد اســتفادة
حامــل البطاقــة مــن النقــاط المكتســبة .وفــي حالــة تأخــر حامــل البطاقــة عــن دفــع المســتحقات لمــدة  30يومــاً
أو أكثــر ،ســوف يحــرم مــن االســتفادة مــن جميــع النقــاط المكتســبة ســابقاً ولــن يحــق لــه اكتســاب نقــاط جديــدة.
2 .2يتوفــر برنامــج تدلــل للمكافــآت لجميــع حاملــي البطاقــات االئتمانيــة اإلســامية ،وتكــون البطاقــات التابعــة
مشــمولة تلقائيــاً مــع مزايــا البرنامــج المتوفــرة للبطاقــة الرئيســية ،وال يتوفــر البرنامــج للبطاقــات التابعــة بمعــزل
عــن البطاقــات الرئيســية.
3 .3يحتفــظ البنــك األول بحقــه فــي إلغــاء أو تغييــر أو تبديــل برنامــج تدلــل للمكافــآت أو شــروطه بمــا فــي ذلــك ودون
حصــر معــدالت تحويــل النقــاط وطريقــة احتســابها أو طرحهــا أو اســتبدالها بإشــعار أو بــدون إشــعار.
4 .4ينبغــي أن يكــون حامــل البطاقــة غيــر متعثــر أو متأخــر فــي الســداد ليســتمر فــي برنامــج تدلــل للمكافــآت ،وفــي
حالــة تعثــر أو تأخــر حامــل البطاقــة عــن ســداد التزاماتــه يحــق للبنــك إلغــاء رصيــد النقــاط المتراكمــة دون إشــعار
مســبق.
5 .5يعتبــر برنامــج تدلــل للمكافــآت ملــكاً للبنــك ،وال يحــق لحامــل البطاقــة تحويــل رصيــد نقاطــه إلــى أي حســاب
أو بطاقــة أخــرى.
6 .6ال يتحمــل البنــك أي مســؤولية تتعلــق بــأي طــرف ثالــث بخصــوص تقديــم الســلع أو الخدمــات مقابــل تقديــم
قســائم برنامــج تدلــل للمكافــآت.
7 .7ال يتحمــل البنــك أي مســؤولية تتعلــق بفقــدان أو ســرقة قســائم برنامــج تدلــل للمكافــآت  ،وال يقبــل اســتبدال أو
تجديــد قســائم برنامــج تدلــل للمكافــآت الصــادرة.
المادة السابعة والعشرون :التبليغ إلى (سمه)
ســيقوم البنــك بتزويــد الشــركة الســعودية للمعلومــات االئتمانيــة (ســمه) بشــكل شــهري جميــع التفاصيــل المتعلقــة

بحســاب البطاقــة متضمنــاً المبالــغ المتأخــرة والمطلوبــة والمســددة للبطاقــة االئتمانيــة.
المادة الثامنة والعشرون :لغة االتفاقية
حــررت هــذه االتفاقيــة باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة وإن وجــد خــاف بيــن النصيــن العربــي واإلنجليــزي فالعبــرة تكــون
بالنــص العربــي.
المادة التاسعة والعشرون :الدرع االئتماني
1 .1يتــم تطبيــق الــدرع االئتمانــي مــن البنــك األول فــي حالــة الوفــاة مهمــا كان ســببها وفــي حالــة العجــز الكلــي
ـواء مــرض أو حــادث) ،مــا لــم يكــن مســتثنى بموجــب أحــكام وشــروط وثيقــة التأميــن.
الدائــم (سـ ً
2 .2الحد العمري لالشتراك هو  18-64سنة .ويكون الغطاء التأميني صالحاً حتى سن  65سنة.
3 .3المبلغ المغطى هو المبلغ المستحق على حساب بطاقة المشترك االئتمانية وال يتجاوز  200,000ريال.
4 .4يتــم تغطيــة حاملــي البطاقــات االئتمانيــة طالمــا أنهــم يطبقــون الشــروط واألحــكام ويقومــون بتســديد المســتحق
علــى بطاقاتهــم فــي الزمــن المحــدد.
5 .5يبــدأ الغطــاء التأمينــي مــن تاريــخ كشــف الحســاب التالــي بعــد تاريــخ طلــب العميــل لالشــتراك فــي الــدرع
االئتمانــي.
6 .6يتم تقديم الدرع االئتماني من قبل شركة األول للتأمين.
إخالء المسؤولية
إن عقــد تأميــن الــدرع االئتمانــي تقــوم بــه الشــركة الوطنيــة للتأميــن ويتــم الغطــاء التأمينــي طبقــاً لشــروط وأحــكام
الوثيقــة .كمــا أن عقــد التأميــن هــو بيــن المؤمــن (الشــركة الوطنيــة للتأميــن شــركة) والمؤمــن لــه (أنــت  /العميــل)
وليــس بيــن البنــك والمؤمــن لــه .يقــوم المؤمــن لــه باالشــتراك فــي الوثيقــة بإرادتــه هــو ولــن يقــوم بتوجيــه أي
مطالبــات للبنــك الــذي هــو غيــر مســؤول عــن تلــك المطالبــات أو اإلجــراءات (أو غيرهــا) والتــي تتعلــق بعقــد التأميــن
هــذا.
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