شروط وأحكام البطاقة اإلئتمانية االسالمية
Terms and Conditions Islamic Credit Card
ش ــعار البن ــك األول ه ــو عالم ــة تجاري ــة مس ــجلة باس ــم البن ــك الس ــعودي البريطان ــي .وطبق ــاً ألح ــكام الم ــادة  192م ــن نظ ــام الش ــركات ،ف ــإن أي إش ــارة إل ــى البن ــك األول كط ــرف متعاق ــد مع ــه ف ــي ه ــذه الوثيق ــة س ــوف تفس ــر بع ــد
االندم ــاج كإش ــارة إل ــى البن ــك الس ــعودي البريطان ــي س.ت رق ــم  1010025779كط ــرف متعاق ــد مع ــه.

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

الرسوم السنوية للبطاقة
األساسية
(مجاناً للسنة األولى)

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
• 450ريال سعودي لبطاقة التايتينيوم
• 600ريال سعودي للبطاقة البالتينية
• 1000ريال سعودي لبطاقة وورلد
• 750ريال سعودي لبطاقة الفرسان البالتينية
• 99ريال للحد االئتماني أقل من  1،000ريال
• 600ريال للحد االئتماني  1،000ريال أو أكثر

الرسوم السنوية للبطاقة
اإلضافية

بدون رسوم

رسم السحب النقدي

 75ريال سعودي

رسوم إدارية

بدون رسوم

الحد األدنى الواجب
دفعه

 % 5أو  350ريال سعودي أيهما أكثر

فترة تقديم كشف
الحساب

شهري

تاريخ استحقاق الدفع

 21يوم سماح من تاريخ إصدار الفاتورة

غرامة التأخير في
السداد
(تدفع لحساب خيري)

 100ريال سعودي

رسم إصدار بطاقة بديلة

 100ريال سعودي

ارسالية البطاقة لخارج
المملكة

 100ريال سعودي

غرامة تخطي الحد
االئتماني

ال يوجد غرامة

رسم تحويل العملة
األجنبية

%2.75

مثال لعملية مرابحة

•إجمالي المبلغ المستحق  10,000ريال سعودي

* حساب تكلفة األجل
هو نفسه

•نسبة معدل الربح لعملية المرابحة حسب شريحة حامل البطاقة / % 31.99
 % 2.67 = 12شهرياً
•الحد األدنى للسداد %5
•يكون إجمالي المبلغ المستحق بعد عملية المرابحة =
( 10,267 = 10,000 + )% 2.67*10,000ريال سعودي
•يكون الحد األدنى للسداد بعد عملية المرابحة
=  513.35 = % 5 * 10,267ريال سعودي

رسوم التحويل لعمالت
أجنبيه
*تطبق على عمليات
نقاط البيع
وأجهزة الصراف

%2.75
مثال لتحويل العمالت (بالدوالر األمريكي)
•مبلغ العمليه هو  1,000دوالر
•سعر الصرف هو ( 3.754على أساس سعر الصرف
اليومي بالنسبه لفيزا/ماستركارد)
•رسوم تحويل العمالت =)%2.75 * 3.754( + 3.754
 3.85723ريال سعودي
•إجمالي المبالغ المستحقه التي تذكر في فاتورة البطاقة االئتمانيه 3,857.23
*  3,857.23 = 1,000ريال سعودي

رسوم اإلعتراض على
العمليات الغير صحيحه
(في حال لم يكن
للعميل الحق)
ميزات اختياريه :رسوم
التقسيط على البطاقة
االئتمانيه (لكل عمليه)
رسوم التسوية المبكرة
لخطط التقسيط

 50ريال سعودي

• 6أشهر  99ريال سعودي
• 12أشهر  199ريال سعودي
•أكثر من  12أشهر %24
 100ريال سعودي

البطاقات االئتمانية
يتـم احتسـاب رسـوم و هامـش ربـح البطاقـات االئتمانيـة الحصريـة لعملاء المصرفيـة الخاصـة والمتميـزة والشـخصية
فقـط.و إذا تغيـرت حالـة العالقـة بيـن البنـك والعميـل ,يتـم احتسـاب هامش الربـح و الرسـوم االعتياديـة المذكورة في
شـروط وأحـكام البطاقـات االئتمانيـة للبنـك السـعودي البريطانـي
إقرار مقدم الطلب
أوافـق علـى االنضمـام إلـى عضويـة البطاقـة االئتمانيـة اإلسلامية بعـد أن اطلعـت علـى شـروط وأحـكام وإجـراءات
إصدارهـا وقـد التزمـت بمـا جـاء فيهـا ،وفـي حالـة قيـام البنك بـأي حملة ترويجيـة فإنني أفـوض البنك فـي اإلعالن عن
إسـمي فـي الوسـائل اإلعالنيـة فـي حالـة الفوز بـأي مـن الجوائز.
إن العمـوالت و/أو الرسـوم المذكـورة فـي هـذه االتفاقيـة غيـر شـاملة لضريبـة القيمـة المضافـة .و سـوف تحتسـب
علـى العميـل أي ضريبـة قيمـة مضافـة تنطبـق علـى العمولـة أو الرسـم المذكـور ،و اعتبارهـا واجبة السـداد من طرفه
باإلضافـة إلـى المبالـغ المتفـق عليهـا هنا.
أقر بأنني قرأت واستلمت اإلفصاح األولي.
اسم العميل
توقيع طالب البطاقة األساسية

فـي حـال اشـتمال هـذه الشـروط و األحـكام علـى العـرض الخـاص باإلعفاء مـن الرسـوم السـنوية ،فإنني أقـر و أوافق
بـأن هـذه اإلعفـاء يشـمل فقـط السـنة األولـى مـن اسـتخدامي للبطاقـة ،و أن الرسـوم الموضحـة فـي جدول الرسـوم
أعلاه سـوف تنطبـق علـى السـنوات التالية.
التوقيع

AB-CC-FRM-005-04-19

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد
فهـذه إجـراءات وشـروط وأحـكام واإلفصـاح األولـي البطاقات اإلسلامية والفرسـان اإلسلامية واألعمال اإلسلامية
اإلئتمانية
المادة األولى :التعريفات
البنك :هو البنك السعودي البريطاني
الرقم السري :هو الرقم السري الخاص بالبطاقة اإلئتمانية اإلسالمية الذي يوفره البنك عند إصدار البطاقة
البطاقـة اإلسلامية اإلئتمانيـة :هـي صيغـة تمويـل معتمـدة مـن الهيئـة الشـرعية تتيـح الحصـول علـى النقد عـن طريق
شـراء السـلع بالمرابحة
حـد البطاقـة االئتمانـي :هـو الحـد األقصـى للمبلـغ الـذي يسـمح للحامـل البطاقـة أن يكـون مدينـاً بـه نتيجـة كافـة
المعاملات المقيـدة علـى حسـاب البطاقـة ومـا يترتـب عليها مـن مصاريف رسـوم وأتعاب .وتتـم زيادة الحـد االئتماني
لحامـل البطاقـة بعـد تلقـي البنـك طلـب موثـق مـن حامـل البطاقة يطلـب فيه هـذه الزيادة ,ويقـوم البنـك بالتحري عن
سـجالت حامـل البطاقـة االئتمانيـة لدى “سـمه”.
حسـاب البطاقـة (فيـزا  /ماسـتركارد) هـو حسـاب مسـتقل عـن حسـابات حامـل البطاقـة األخـرى بالبنـك ويقيـد علـى
هـذا الحسـاب تفاصيـل العمليـات الخاصـة التـي تتـم بواسـطة البطاقـة وغيرهـا من القيـود المتعلقـة بالرسـوم الخاصة
بالبطاقـة.
كشـف الحسـاب :هـو عبـارة عـن كشـف حسـاب يصدره البنـك لحامـل البطاقة مثبتـاً فيه كافـة القيود والعمليـات التي
أجراهـا حامـل البطاقـة ومبلـغ الديـن المسـتحق عليـه وكيفيـة السـداد .كمـا يبيـن الكشـف عمليـة البطاقـة اإلئتمانيـة
اإلسلامية التـي يمكـن لحامـل البطاقـة القيـام بهـا إذا لـم يسـدد حامـل البطاقـة كامـل الدين المسـتحق وتشـمل نوع
السـلعة وعـدد الوحـدات المباعـة وقيمة الوحدة والقسـط المسـتحق على حامل البطاقة وتاريخ سـداده ويعتبر كشـف
الحسـاب صحيحـاً وملزمـاً لحامـل البطاقـة مـا لـم يسـتلم البنـك اعتراضـاً خطيـاً خلال ثالثيـن ( )30يومـاً مـن تاريـخ إصـدار
كشـف الحسـاب وسـيقوم البنـك بالـرد خطيـاً علـى حامـل البطاقة عن طريـق البريد أو أي وسـيلة مضمونة خلال ثالثين
( )30يومـاً مـن تلقـي االعتراض .ويقوم البنك بإرسـال كشـف الحسـاب الشـهري لحامـل البطاقة بواسـطة البريد أو أي
وسـيلة مراسلات مضمونـة قبـل  21يومـاً علـى األقل مـن تاريخ االسـتحقاق.
البطاقـة :هـي البطاقـة اإلئتمانيـة اإلسلامية الفيـزا أو الماسـتركارد التـي يصدرهـا البنـك السـعودي البريطاني (باسـم
بنـاء علـى طلبـه وبناء على هذه الشـروط واألحكام .وتعتبر البطاقـة ملكاً للبنك ويلتـزم حامل البطاقة
حامـل البطاقـة) ً
بإعـادة البطاقـة إلـى البنك عنـد االقتضاء.
حامل البطاقة :هو حامل البطاقة األساسية أو حامل البطاقة اإلضافية .
حامل البطاقة األساسية :هو من صدرت البطاقة األساسية باسمه ويصدر كشف حساب البطاقة الشهري باسمه.
تنشـئ هـذه االتفاقيـة بيـن البنـك وحامـل البطاقـة عالقـة ضمـان يضمـن بموجبهـا البنـك مـا يثبـت فـي ذمـة حامـل
بنـاء علـى ذلـك أن يقتطـع لنفسـه جـزءاً مـن
البطاقـة مـن التزامـات ماليـة ناتجـة عـن اسـتخدام البطاقـة .ويحـق للبنـك ً
المبلـغ المسـتحق للمضمـون لـه علـى سـبيل الضمـان وباتفـاق الطرفيـن.
حامـل البطاقـة اإلضافيـة :هـو مـن صـدرت باسـمه البطاقـة اإلضافية حسـب طلـب حامل البطاقـة األساسـية (كما هو
موضـح فـي المـادة الرابعـة عشـر) والمقيـدة عملياتها على كشـف حسـاب حامـل البطاقة األساسـية.
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 للشريعة اإلسالمية أو القوانين المحلية
7 .7يلتـزم حامـل البطاقـة بـأن يسـتخدم البطاقة كوسـيلة ضمان مقابل توقيعه على المسـتندات مـن فواتير أو إيصاالت
أو أي مسـتندات أخـرى يقدمهـا لـه التاجـر .أو مقابـل اسـتخدامه الرقـم السـري الخـاص بـه فـي أجهـزة الصـرف
اآللـي والـذي يـزوده البنـك بـه .ويلتـزم بالمحافظـة عليهـا وعـدم السـماح لغيـره باسـتخدامها .ويكـون مسـؤوال عن
ـل البنـك بمـا فـي ذلـك المسـؤولية عـن إسـاءة اسـتخدامها أو فقدانهـا
أي التزامـات تترتـب علـى إصدارهـا مـن ِقبَ ِ
مبلـغ السـحب النقـدي :هـو المبلغ المسـموح سـحبه نقـداً ويسـاوي  30%من الحـد االئتماني للبطاقة ,والذي يسـحبه
حامـل البطاقـة علـى حسـاب البطاقـة االئتمانيـة بموجب قسـيمة سـحب نقـدي يوقعها حامـل البطاقة أمـام الصراف
أو بالسـحب مـن خلال أجهـزة الصـرف اآللـي (وذلـك باسـتخدام رقمـه السـري الـذي يوفـره لـه البنـك) أو تحويـل النقـد
إلـى الحسـاب الجـاري عـن طريـق الهاتـف المصرفي ليقيـد المبلغ على حسـاب بطاقته .فـي حالة قيام حامـل البطاقة
بإتمـام عمليـة سـحب نقـدي مـن أي بنـك أو جهـاز صـراف آلـي باسـتخدام البطاقـة فـإن البنـك سـوف يحمـل حامـل
البطاقـة رسـماً إداريـاً قـدره  75ريـال مقطوعـة عـن كل عمليـة سـحب بحيـث ال يتجـاوز مبلـغ السـحب النقـدي للمـرة
الواحـدة ( )5000ريـال إذا كان حـد البطاقـة االئتمانـي أعلـى مـن ذلك أمـا إذا كان الحد األدنى للبطاقـة دون ()5000
ريـال فيكـون لـه حـق سـحب  30%مـن حـد البطاقـة االئتمانـي لمـرة واحدة.
تاريـخ االسـتحقاق :تسـتحق المديونيـة المترتبـة علـى حامـل البطاقـة نتيجـة إصـدار البطاقـة أو اسـتعمالها فـي تاريـخ
ً
كاملا أو
االسـتحقاق الموضـح عنـد إصـدار البنـك لكشـف الحسـاب وبحيـث يلتـزم حامـل البطاقـة بسـداد قيمـة الرصيـد
يلتـزم بسـداد الحـد األدنـى الواجـب دفعـه  5%مـن المبلـغ المسـتحق أو مبلـغ  350ريـال للبطاقـة الذهبيـة والتيتانيـوم
والبالتينيـة ووورلـد أيهمـا أكثـر إلـى البنـك خلال  21يومـاً مـن تاريـخ إصـدار كشـف الحسـاب وفـي حالـة عـدم سـداد
المبلـغ المسـتحق فـإن كان سـبب ذلـك المماطلـة فيحـق للبنك سـحب البطاقة وإدراج اسـمه لدى الشـركة السـعودية
للمعلومـات االئتمانيـة (سـمه) المتداولـة بيـن البنـوك .وإمـا أن يكـون معسـراً ثابتـاً إعسـاره فينظـر إلـى ميسـرة لقولـه
تعالـى “وإن كان ذو عسـرة فنظـرة إلـى ميسـرة”.وأما أن يكـون غنيـاً غيـر مماطـل إال أنـه يرغب في أن يسـدد مديونيته
مـن مديونيـة ينشـئها عـن طريـق المرابحـة فيدخـل مـع البنـك فـي إجـراءات المرابحـة يسـدد بهـا المديونيـة السـابقة
وللبنـك وحامـل البطاقـة أن يسـلكا طريقـا آخـر لسـداد المديونيـة علـى حامـل البطاقـة عـن طريـق الوكالـة بحيـث يقيم
العميـل البنـك وكيلا عنـه للقيـام بعمليـة بيـع وشـراء سـلع بالمرابحـة نيابـة عنـه قيمتهـا تقـارب المبلـغ المسـتحق على
حامـل البطاقـة ويتـم تسـديد الثمن بقسـط واحد مدته شـهر مـن تاريخ االسـتحقاق .وبموجب ذلك يعتبـر العميل قد أقام
البنـك وكيلا عنـه للقيـام بعمليـة المرابحـة لسـداد المديونية
السلعة المبيعة :هي السلعة التي يشتريها حامل البطاقة من البنك.
المادة الثانية :تسليم البطاقة
عنـد قبـول الطلـب المقـدم مـن حامـل البطاقـة ،يقـوم البنك بإصـدار البطاقـة التي يمكـن لحامـل البطاقة تسـلمها من
أي مـن فـروع البنـك السـعودي البريطانـي أو يتـم إرسـالها بالبريـد إلـى عنـوان حامـل البطاقـة الموضـح بالطلـب وذلك
علـى مسـؤولية حامـل البطاقة فـي كلتـا الحالتين
المادة الثالثة :توقيع البطاقة
عنـد اسـتالم البطاقـة ،يلتـزم حاملهـا بالتوقيع فوراً فـي المكان المخصص للتوقيـع على ظهر البطاقـة .وفي حالة عدم
ً
مسـؤوال مسـؤولية كاملـة عـن
التـزام حامـل البطاقـة بالتوقيـع علـى ظهـر البطاقـة يوافـق حامـل البطاقـة أن يكـون
النتائـج واألضـرار التـي قـد تترتـب علـى ذلك وبعـدم إلقاء المسـؤولية علـى البنك.
المادة الرابعة :مدة صالحية البطاقة
صالحيـة البطاقـة سـنتان ميالديتـان مـن تاريـخ إصدارها قابلـة للتجديد تلقائيـاً طالما حامـل البطاقة ملتزم بالسـداد وفي
حالـة عـدم التجديـد فيلـزم علـى حامـل البطاقـة إخطـار البنـك قبـل شـهر مـن انتهـاء صالحيـة البطاقـة .كما يلتـزم حامل
البطاقـة عنـد إغلاق حسـاب البطاقـة تسـديد كافـة المبالغ المسـتحقة علـى البطاقة وإعادتهـا للبنك.
المادة الخامسة :سداد الرصيد المدين
يلتـزم حامـل البطاقـة بـأن يدفـع إلـى البنـك الرصيد المدين المسـتحق عليـه أو الحد األدنـى الواجب سـداده وذلك خالل
 21يومـاً مـن تاريـخ إصـدار كشـف الحسـاب .ويتـم الدفـع فـي مقـر البنـك أو في أي مـكان آخر يحـدده له البنـك .وفي
حالـة عـدم التـزام حامـل البطاقـة بسـداد المبلـغ األدنـى المسـتحق عليـه بموجـب الكشـوف المرسـلة إليـه يحـق للبنـك
مطالبتـه بكامـل قيمـة المبالـغ المسـتحقة علـى حسـاب البطاقـة فـي الشـهر الرابـع .كمـا يحـق للبنـك قيـد قيمة هذه
المديونيـة بالكامـل علـى أي مـن حسـابات حامـل البطاقة.
عند عدم االلتزام بسداد القسط المستحق على حامل البطاقة في الزمن المحدد سيتم إيقاف البطاقة.
سـتنعكس صـورة حامـل البطاقـة بشـكل سـلبي لدى الشـركة السـعودية للمعاومات االئتمانية (سـمه) فـي حال عدم
تسـديد المبلـغ االدنـى المسـتحق علـى البطاقة في موعـده المحدد.
سداد الحد األدنى :سيتم تطبيق معدل الربح على جميع األرصدة غير المسددة
المادة السادسة :طريقة السداد
يلتـزم حامـل البطاقـة بـأن يسـدد المبالـغ المترتبـة علـى اسـتخدامه لحـد البطاقـة فـي التواريـخ المحـددة فـي كشـف
حسـاب البطاقـة اإلئتمانيـة اإلسلامية الشـهري علـى أن تكـون خالصـة مـن أي ضرائـب أو رسـوم مهمـا كان نوعهـا أو
ً
مسـتقبال.
مصدرهـا ممـا هـو قائـم وقـت توقيـع حامـل البطاقـة على هـذه األحـكام والشـروط أو مما قد يفـرض منها
يفـوض حامـل البطاقـة البنـك بموجـب هـذه األحـكام والشـروط تفويضـاً باتـاً ونهائياً وغيـر قابـل لإللغاء باقتطـاع قيمة
ّ
القسـط المسـتحق عليـه فـي تاريـخ االسـتحقاق خصمـاً مـن حسـابه الجـاري لديـه دون حاجـة للحصـول علـى موافقـة
حامـل البطاقة.
يقـوم البنـك باسـتخدام أيـة مدفوعـات تتـم من قبـل حامل البطاقة لسـداد التزامات حامـل البطاقة تجـاه البنك بموجب
هـذه الشـروط واألحـكام وذلك حسـب الترتيب الذي يقـرره البنك
المادة السابعة :االلتزامات المالية
عنـد إصـدار البطاقـة سـيقوم البنـك بقيـد رسـم سـنوي (يتحـدد بنوع البطاقـة ومذكور فـي المادة التاسـعة والعشـرين)
علـى حسـاب البطاقـة عنـد إصـدار أول كشـف حسـاب للبطاقـة الجديـدة بعـد ذلـك يتـم قيـد رسـم التجديـد تلقائيـاً فـي
بدايـة كل سـنة تجـدد فيهـا صالحيـة البطاقـة .ويحـق للبنك من حين آلخـر تعديل هذه الرسـوم مع إعالم حامـل البطاقة
بذلـك قبـل التعديـل وحامـل البطاقـة الخيار بيـن االسـتمرار أو إلغاء اشـتراكه.
فـي حالـة قيـام حامـل البطاقـة بإتمـام عمليـة سـحب نقـدي مـن أي بنـك أو جهاز صـراف آلـي باسـتخدام البطاقة فإن
البنـك سـوف يحمـل حامـل البطاقـة رسـماً إداريـاً قـدره  75ريـال مقطوعـة عـن كل عمليـة سـحب بحيـث ال يتجـاوز مبلغ
السـحب النقـدي للمـرة الواحـدة ( )5000ريـال إذا كان حـد البطاقـة االئتماني أعلى مـن ذلك أمـا إذا كان الحد األدنى
للبطاقـة دون ( )5000ريـال فيكـون لـه حـق سـحب  30%مـن حـد البطاقـة االئتماني لمـرة واحدة.
يتحمـل حامـل البطاقـة أيـة مصاريـف أو رسـوم أو أتعـاب أو التزامـات أو أعبـاء ماليـة أخـرى تترتـب علـى اسـتخدامه
للبطاقـة .ويحـق للبنـك قيـد هـذه المبالـغ علـى حسـاب البطاقـة.
يجـب علـى حامـل البطاقـة االحتفـاظ برصيـد كاف فـي حسـابه الجـاري لسـداد المبالـغ المسـتحقة أو التي قد تسـتحق
عليـه فـي أوقـات مختلفـة وفقـاً لميعـاد إصدار كشـف الحسـاب .وفـي حالة عـدم وجود رصيـد كاف بالحسـاب أو عدم
وجـود حسـاب أو تأخـر حامـل البطاقـة فـي السـداد يقـوم البنـك بتطبيق اإلجـراء المذكـور في فقـرة تاريخ االسـتحقاق
مـن المـادة األولـى فـي حسـاب البطاقة اإلسلامية الخـاص به.
يتعهـد حامـل البطاقـة بتسـديد المبلـغ المتجـاوز لحـد االسـتخدام .إضافـة إلـى قيمـة المطالبـة األصليـة إذا كان الرصيـد
المسـتحق عنـد إصـدار كشـف الحسـاب يزيـد عـن حـد االسـتخدام المتفـق عليه.
يتعهـد حامـل البطاقـة بـأن يسـدد للبنـك السـعودي البريطانـي رسـوم الخدمـات القانونيـة التـي يتكبدها عنـد المطالبة
أو التقاضـي بشـأن تحصيـل مبالـغ غيـر مدفوعـة من طـرف حامل
البطاقة و/أو نتيجة اإلخالل بأي من أحكام هذه األحكام والشروط.
المادة الثامنة :كشف حساب العمليات الصحيحة  /الخاطئة والمتنازع عليها
يقـر حامـل البطاقـة بـأن كشـوفات البنـك وقيـوده تعتبـر حجة علـى صحـة المبالغ المقيـدة بحسـابه الجاري ويتنـازل عن
حقـه باالعتـراض عليهـا بعـد مـرور  30يومـاً مـن تاريخ اصدار كشـف الحسـاب وال يحق له الرجـوع على البنك بعـد انقضاء
المـدة المحددة .كشـف حسـاب العمليـات الخاطئة يشـمل التالي:
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 .4خطـأ حسـابي قامـت بـه الجهـة المصـدرة للبطاقـة بحيـث تكون الرسـوم أعلـى أو أقل من المسـتحق ويشـمل ذلك
فـرض أتعـاب أو رسـوم غرامـة التتماشـى مع أحـكام االتفاقية.
5 .5عـدم قيـام الجهـة المصـدرة للبطاقـة بإرسـال كشـف حسـاب شـهري بالبريـد أو توصيلـه بـأي وسـيلة مضمونـة إلى
العنـوان المسـجل لحامـل البطاقة.
6 .6أي أخطاء أخرى مرتبطة بتعامالت حامل البطاقة.
المادة التاسعة :تعجيل السداد
يحق لحامل البطاقة أن يقوم بتعجيل سداد كامل ثمن البيع قبل تاريخ استحقاقه.
إذا قـام حامـل البطاقـة بتعجيـل سـداد كامـل الديـن قبـل تاريـخ اسـتحقاقه فـإن للبنـك الحـق دون إلـزام عليه أن يسـقط
مـن مديونيتـه أخـذاً بقاعـدة ضـع وتعجل.
المادة العاشرة :غرامات التأخير
يحـق للبنـك أن يحتسـب غرامـات تأخيـر فـي حـاالت التأخـر في السـداد .ويجوز للبنـك فرض غرامـات على حامـل البطاقة
لقـاء مـا يصيبـه مـن ضـرر فـي حالـة ثبـوت مماطلة حامـل البطاقة وفقـاً لتقدير البنك في سـداد أي قسـط أو مبلغ من
المبالـغ المسـتحقة عليـه وذلـك بنسـبة تتفـق مـع مـدة المماطلـة علـى كامـل المبلـغ المسـتحق بذمـة حامـل البطاقة
ويقـوم البنـك بصرفهـا فـي وجـوه الخيـر تحـت إشـراف الهيئـة الشـرعية وذلـك بعـد خصـم المصاريـف الفعليـة التـي
يتكبدهـا البنـك نتيجـة مماطلـة حامـل البطاقـة .ويتـم خصـم هـذه المصاريـف بعـد فترة السـماح من السـداد.
المادة الحادية عشر :استقاللية البطاقة
تعتبـر عالقـة البنـك بعميلـه بموجـب هـذه االتفاقيـة مسـتقلة تمامـاً عـن اسـتخدامات حامـل البطاقـة للبطاقـة وعـن
معامالتـه مـع الغيـر بموجبهـا ،بحيـث ال يتحمـل البنـك مسـؤولية رفـض الغيـر لقبـول البطاقـة كمـا ال يعتبـر البنـك طرفـاً
فـي أي عالقـة يرتبـط بهـا حامـل البطاقـة مـع الغيـر بموجـب البطاقـة .ومـن ثـم لـن يقبـل مـن حامـل البطاقـة أي
طلـب إلعفائـه مـن سـداد أي التـزام تكبـده أو أن يعتـرض علـى قيـام البنـك بالوفـاء بااللتزامـات المترتبة عن اسـتخدامه
للبطاقـة.
باإلضافـة إلـى حـق البنك في اسـتيفاء مسـتحقاته مـن حامل البطاقة بطريـق المقاصة مع أي حسـابات حامل البطاقة
فـي البنـك ,يحـق للبنـك دون إخطـار مسـبق أن يدمج أو يوحد الرصيـد المدين في حسـاب البطاقة اإلئتمانية اإلسلامية
(فيزا/ماسـتركارد) مـع أي حسـاب دائـن باسـم حامـل البطاقـة لـدى البنـك أو تسـييل أيـة ضمانـات أخـرى باسـم حامـل
البطاقـة للوفاء برصيـده المدين.
المادة الثانية عشر :استخدام البطاقة وفقدانها

يلتـزم حامـل البطاقـة بـأن يحافـظ علـى بطاقتـه ويتعهـد بعـدم اسـتخدامها في األماكـن التـي ال تتوافق مع الشـريعة
اإلسلامية ويتحمـل وحـده كافـة المسـؤوليات المترتبـة علـى فقـدان البطاقـة أو إسـاءة اسـتخدامها إذا لـم يبلغ مركز
بطاقـات البنـك السـعودي البريطانـي فـي حينـه أو إذا أخـل بهـذه الشـروط واألحـكام .كمـا يجـب أن ال يقـوم حامـل
البطاقـة بإعطـاء بطاقتـه ألي شـخص مهمـا كانـت صلـة القرابة.
فـي حالـة فقـدان البطاقـة أو سـرقتها يلتـزم حامـل البطاقـة فـور اكتشـافه ذلـك بإبلاغ البنـك السـعودي البريطانـي
عنهـا وفقـاً لتعليمـات البنـك .ويمكـن لحامـل البطاقـة اإلبلاغ علـى الهاتـف  800 124 3000أو مـن خـارج المملكـة
علـى  . + 966 9200 13323وفـي االسـتخدام غيـر المفـوض لبطاقـة االئتمـان بسـبب الفقـدان أو السـرقة ,فـإن الحد
األقصـى لمسـؤولية حامـل البطاقـة قبـل إبالغـه عـن الفقـدان أو السـرقة للبنـك ال يتجـاوز حـدود االئتمـان المتاحـة أو
مبلـغ العمليـات غيـر المفوضـة المسـجلة علـى حسـابه أيهمـا أقـل وقـت الفقـدان أو السـرقة.
المادة الثالثة عشر :إلغاء البطاقة واستبدالها
تظـل البطاقـة ملـكاً خاصـاً للبنـك فـي جميـع األوقـات ويتعهـد حامـل البطاقـة بإعادتهـا إلـى البنـك فـوراً
بنـاء علـى
ً
طلـب البنـك.
يحـق للبنـك إلغـاء البطاقـة األساسـية أو أيـة بطاقـات إضافيـة تكـون قـد أصـدرت عنهـا بـدون إشـعار حامـل البطاقـة
بإيقـاف العمـل بهـا .ويلتـزم حامـل البطاقـة بـرد البطاقـة /البطاقـات الملغـاة إلـى البنـك مـع سـداد الرصيـد المديـن
المسـتحق عليهـا.
بنـاء علـى إخطـار كتابـي
يجـوز لحامـل البطاقـة طلـب إلغـاء البطاقـة األساسـية أو أيـة بطاقـات إضافيـة أصـدرت
ً
يرسـله إلـى البنـك خلال  10أيـام بعـد اسـتالمه البطاقة/تعديلات الشـروط واألحـكام مرفقـاً بـه البطاقـة األساسـية
أو البطاقـات اإلضافيـة .وال يجـوز للبنـك أن يطالـب حامـل البطاقـة بأتعـاب أو رسـوم مالـم يكـن حامـل البطاقـة قـد
اسـتخدم البطاقـة االئتمانيـة .ويتعهـد بسـداد االلتزامـات التـي تنشـأ على الحسـاب خالل  45يومـاً من تاريـخ اإللغاء عن
العمليـات التـي تمـت قبـل تاريـخ اإللغـاء.
المادة الرابعة عشر :البطاقة اإلضافية
بنـاء علـى طلـب حامـل البطاقة األساسـية وبعـد موافقة البنك إصـدار بطاقة إضافيـة ألحد أقارب حامـل البطاقة
يجـوز ً
مـن الدرجـة األولـى (الراشـدين) بنفس الشـروط واألحكام التي تخضـع لها البطاقة الرئيسـية .وتعتبـر البطاقة اإلضافية
جـزءاً ال يتجـزأ من البطاقة األساسـية.
يكـون حامـل البطاقـة األساسـية مسـؤوال مـع حامـل البطاقـة اإلضافيـة عـن جميـع االلتزامـات الناشـئة عـن اسـتخدام
البطاقـات اإلضافيـة.
المادة الخامسة عشر :إصدار بطاقة بدل فاقد أو تالف
ال يلتـزم البنـك بإصـدار بطاقـة بـدل فاقـد للبطاقـة المبلـغ عـن ضياعهـا أو سـرقتها .كمـا أنـه ال يلتـزم بإصـدار بـدل تالـف
ألي بطاقـة قـد أتلفـت .وفـي حالـة موافقـة البنـك علـى ذلك تصـدر البطاقة البديلـة عن الفتـرة المتبقية فـي البطاقة
المفقـودة أو التالفـة.
المادة السادسة عشر :المعامالت بالنقد األجنبي
يسـدد البنـك االلتزامـات المترتبـة علـى اسـتخدام حامـل البطاقـة للبطاقـة خـارج المملكـة العربيـة السـعودية فـي
حـدود هـذه الشـروط بالعملـة األجنبيـة ،يتـم احتسـاب قيمـة كل العمليـات علـى حسـاب حامـل البطاقـة بعملـة الريـال
السـعودي .فيمـا يخـص العمليـات التـي يتـم تنفيذهـا بعملـة غيـر عملـة الريال السـعودي فإنه يتم حسـمها من حسـاب
البطاقـة بعـد تحويلهـا إلـى الريـال السـعودي وذلـك بموجـب سـعر الصرف الـذي تحـدده هيئات الفيـزا أو الماسـتركارد
وكذلـك البنـك مـن وقـت آلخر.
باإلضافـة إلـى رسـوم تحويـل العملـة األجنبيـة المذكـورة أدناه في فقـرة  ، 29يوافق حامـل البطاقة علـى دفع رصيد
بطاقـة البنـك السـعودي البريطانـي االتمانية بعملة الريال السـعودي.
يلتـزم حامـل البطاقـة بمراعـاة أيـة قيـود أو أحـكام قـد تكـون مطبقـة بالنسـبة للمعاملات أو تـداول النقـد فـي البلاد
األجنبيـة التـي تسـتخدم فيهـا هـذه البطاقـة حيـث يتحمـل حامـل البطاقـة وحـده أيـة أعبـاء ماليـة أو فـروق في أسـعار
العملات قـد يطالـب بهـا البنـك وذلـك بالقيـد على حسـاب بطاقـة الفيـزا أو الماسـتركارد.
المادة السابعة عشر :المستندات
ال يلتـزم البنـك بإرسـال الفواتيـر أو غيرهـا مـن المسـتندات التـي يسـددها البنـك أو صورة منها مع كشـف حسـاب حامل
البطاقـة .وفـي حالـة طلـب حامـل البطاقـة الحصـول علـى صـورة أي مسـتند يقـوم البنـك بقيـد رسـم خدمـة عـن كل
صـورة قـدره  10ريـال سـعودي علـى حسـاب البطاقـة .وإذا ثبـت عـدم مسـؤولية حامـل البطاقـة عـن قيمـة العمليـة
المثبتـة فـي المسـتند يقـوم البنـك برد الرسـم المحصل وإلغـاء عملية القيد .ويوصـي البنك عمالءه الكـرام بحفظ صورة
اإليصـاالت التـي يسـتلمونها مـن التجـار وذلـك لسـهولة مراجعة حسـاباتهم علمـاً بأنه ال يحـق لحامل البطاقـة االعتراض
علـى أي مبلـغ بعـد  30يومـاً مـن إصـدار كشـف الحسـاب المـدون به المبلـغ المعتـرض عليه.
المادة الثامنة عشر :أحكام عامة
ً
مسـتقبال لـدى البنـك أو
جميـع الحسـابات مـن أي نـوع كانـت المفتوحـة باسـم حامـل البطاقـة أو التـي تفتـح باسـمه
أي مـن فروعـه تعتبـر ضامنـة لبعضهـا البعـض بصـرف النظـر عن مسـمياتها .وللبنك فـي حالة عـدم وفاء حامـل البطاقة
بالتزاماتـه الحـق فـي دمـج أو توحيـد هـذه الحسـابات كلهـا أو بعضهـا ،ولـه أن يخصم الرصيـد الدائن من أية منها سـداداً
للرصيـد المديـن فـي غيرها.
فـي حالـة عـدم وفـاء حامـل البطاقـة بالتزاماتـه فـإن البنـك يكـون مفوضـاً فـي إجـراء المقاصـة وخصـم الرصيـد الدائـن
وعمـل قيـود التسـويات والتحويلات فـي أيـة حسـابات مفتوحـة أو تفتـح باسـم حامل البطاقـة لدى أي فـرع من فروع
البنـك السـعودي البريطاني.
فـي حالـة عـدم وفـاء حامـل البطاقـة بالتزاماتـه نحـو البنـك فـإن جميـع األمـوال واألوراق الماليـة والتجاريـة والمعـادن
الثمينـة ممـا قـد يكـون مودعـاً باسـم حامـل البطاقة لدى البنـك أو أي من فروعـه تعتبر ضمانـاً وتأميناً لكافـة التزامات
حامـل البطاقـة نحـو البنـك ،ودون حاجـة إلـى إقـرار خـاص بذلـك .ويكـون للبنـك الحـق فـي الحصـول علـى مسـتحقاته
واسـتيفاء دينـه مباشـرة مـن األمـوال المشـار إليهـا بطريـق المقاصـة ولـه األولويـة واألفضليـة علـى أي دائـن آخر دون
حاجـة إلـى إخطـار أو أي إجـراء قانونـي.
يحـول التزاماتـه المترتبـة عليـه بموجـب هـذه الشـروط واألحـكام إلـى أي جهة أخـرى دون
ال يحـق لحامـل البطاقـة أن
ّ
موافقـة خطيـة مسـبقة مـن البنك.
فـي حالـة وفـاة حامـل البطاقـة أو إصابتـه باإلعاقـة أو العجـز المسـتديم  -ال قـدر اهلل  -خلال مـدة الديـن فـإن للبنـك
سـلطة تقديريـة فـي التنـازل عـن باقـي األقسـاط المسـتحقة لـه ،وفـي كلتـا الحالتين يلـزم تقديم المسـتندات الرسـمية
التـي تثبـت الوفـاة أو اإلعاقـة طبقـاً لمـا يقـرره البنـك.
يلتـزم حامـل البطاقـة ويتعهـد بإخطـار البنـك خطيـاً إذا أنهـى عملـه الحالي لدى صاحب العمل ألي سـبب من األسـباب
أو إذا قـام بتغييـر عنـوان محـل إقامتـه فور حدوث هـذا التغيير.
إذا كان تحويـل راتـب حامـل البطاقـة إلـى البنـك أحـد ضمانـات سـداد القسـط المسـتحق بموجـب هـذه الشـروط
واألحـكام يتعهـد حامـل البطاقـة بضمـان اإلبقـاء علـى تحويل راتبه حتى سـداد كامل القسـط ،ويوافق علـى تقديم ما
يفيـد ذلـك مـن جهـة العمـل (خطـاب تحويـل الراتـب).
المادة التاسعة عشر :اإلخالل باألحكام والشروط أو التحلل منها
ال يجـوز ألي طـرف التعديـل أو التحلـل مـن أي مـن األحـكام أو الشـروط إال باتفـاق كتابـي يصـدر عـن الطرفيـن
المتعاقديـن أو مـن ينـوب عنهمـا.
ً
مخلا بالتزاماتـه وتعهداتـه المترتبـة عليـه بموجـب هـذه األحكام والشـروط في أي مـن الحاالت
يعتبـر حامـل البطاقـة
التالية:
1 .1فـي حـال تأخـر حامـل البطاقـة أو تخلفـه عـن تنفيـذ أي التـزام مـن التزاماتـه أو تعهد مـن تعهداته المنصـوص عليها
فـي هـذه األحكام والشـروط.
2 .2فـي حـال إخلال حامـل البطاقـة بالتأمينـات والضمانـات المقدمـة مـن قبله لصالـح البنـك وذلك بقيامه بـأي تصرف
أو اتخـاذه ألي إجـراء يـرى البنـك وفـق تقديـره المطلـق أنـه ينقـص مـن قيمتهـا ممـا قـد يؤثـر علـى حقـوق البنـك
المترتبـة عليها.
3 .3فـي حـال إخلال حامـل البطاقـة فـي الوفـاء بالتزاماتـه تجـاه غيـره بصـورة لهـا تأثيـر سـلبي علـى الوضـع المالـي
لحامـل البطاقـة ،ولـم يسـتطع تقديـم ضمانـات أو كفـاالت مقبولـة مـن البنـك.
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
يتـم قيـد قيمـة أي معاملـة خاصـة بالبطاقـة وكذلـك ملحقاتهـا علـى حسـاب بطاقـة الفيـزا أو الماسـتركارد الخـاص
بحامـل البطاقـة لـدى البنـك .ويلتـزم حامـل البطاقة بسـداد الرصيد المدين المسـتحق عليـه ويظل هذا الرصيـد قائماً ولو
بعـد انتهـاء صالحيـة البطاقـة أو حتـى بعـد إلغائهـا ألي سـبب مـن األسـباب حتى يتـم تسـديد الرصيد المدين المسـتحق
ً
ـل حامـل البطاقـة وفـي حالـة المماطلـة فـي سـداد الديـن فللبنـك الحـق فـي تحميـل حامـل البطاقـة
كاملا مـن ِقبَ ِ
تكلفـة مـا يلحـق البنـك مـن أضرار.
المادة الواحدة والعشرون :اإلخطارات
ترسـل اإلخطـارات علـى عنـوان حامـل البطاقـة المذكـور بهـذا الطلـب وال يجـوز لـه أن يحتـج فـي مواجهة البنـك بتغيير
عنوانـه إال فـي حالـة إخطـاره البنـك بهـذا التغييـر وقبـل سـريان مفعوله بأسـبوع علـى األقل.
يتعيـن علـى حامـل البطاقـة إخطـار البنـك فـي حالـة تغييـر عنوانـه أو رقـم هاتفـه أو عنـوان عملـه .ويتحمـل مسـؤولية
عـدم إبلاغ البنـك بذلك.
البنـك غيـر مسـؤول عـن عـدم وصـول المراسلات والكشـوفات واإلعالنـات لحامـل البطاقـة األساسـية فـي حينـه على
عنوانـه المـدون للبنـك ولحامـل البطاقـة الحـق في االتصـال بالهاتف المجانـي  800 124 3000أو من خـارج المملكة
علـى  + 966 9200 13323لالستفسـار عـن أي مبلـغ أو شـرط يعتـرض عليـه.
المادة الثانية والعشرون :المستندات المرفقة بالطلب
يحـق للبنـك السـعودي البريطانـي االحتفـاظ بالمسـتندات المرفقة بطلب الحصـول على البطاقة .في حـال رفض إصدار
البطاقة ألي سـبب من األسـباب.
المادة الثالثة والعشرون :التعديالت
يحتفـظ البنـك بحقـه فـي تعديـل هـذه الشـروط واألحـكام كليـاً أو جزئيـاً بـدون موافقـة حامـل البطاقة وإشـعار حامل
البطاقـة بذلـك .وينطبـق ذلـك علـى جميـع الرسـوم والعمـوالت مـع إبلاغ حامـل البطاقـة بهـذه التغييـرات قبـل 30
يـوم مـن هـذا التعديل.
فـي حالـة عـدم موافقـة حامـل البطاقـة علـى التعديلات أو التغييـرات في الشـروط واألحكام يحـق له إنهـاء إتفاقية
بطاقـة االئتمـان أو الحسـم الشـهري خلال  14يـوم عـن طريـق خطـاب خطـي أو باالتصـال بالهاتـف المصرفـي وذلـك
بعـد سـداد جميـع االلتزامـات المسـتحقة عليه فـي حسـاب البطاقة.
المادة الرابعة والعشرون :التنازل
يحـق للبنـك السـعودي البريطانـي فـي أي وقـت أن يتنـازل عـن حقوقـه الناشـئة بموجب هـذه االتفاقية إلـى أية جهة
أخـرى دون الحاجـة إلـى الحصـول علـى موافقة مسـبقة من حامـل البطاقة.
المادة الخامسة والعشرون :النظام الواجب تطبيقه لتسوية المنازعات
يخضـع تفسـير وتنفيـذ هـذه الشـروط واألحـكام وأيـة معامالت ناشـئة عنهـا أيـاً كان مكان إجرائهـا أو أطرافهـا ألحكام
األنظمـة واللوائـح السـعودية وحدهـا وتختـص لجنـة تسـوية المنازعـات المصرفيـة التابعـة لمؤسسـة النقـد العربـي
السـعودي فـي البـت بـأي نـزاع ينشـأ بشـأنها.
المادة السادسة والعشرون :برنامج تدلل للمكافآت (ال تشمل بطاقات الفرسان اإلسالمية االئتمانية)
1 .1سـوف يجمـع حامـل البطاقـة نقـاط نتيجـة اسـتخدام بطاقتـه فـي تسـديد قيمـة مشـترياته بواسـطتها (عدا السـحب
النقـدي) بواقـع نقطـه لـكل ريـال يقـوم بصرفـه مسـتخدماً البطاقـة الذهبيـه ،ونقطـه وربـع مقابل كل ريـال يصرفه
ببطاقـه التيتانيـوم ،ونقطـه ونصـف مقابـل كل ريـال للبطاقة البالتينيـه والورلد .ويمكـن لحامل البطاقة االسـتفادة
مـن النقـاط واسـتبدال قيمتهـا (خلال مـدة ال تتجـاوز  12شـهر مـن تاريخ اكتسـاب النقـاط) مقابل خدمـات أو بضائع
مـن بعـض المحلات التجاريـة التـي يحددهـا البنـك .وال يحـق لحامـل البطاقة اسـتبدال النقـاط بالنقد .وترتبـط عملية
كسـب النقـاط بمـدى التـزام حامـل البطاقـة بتسـديد قيمـة المسـتحقات عليهـا فـإذا تأخـر لمـدة تتـراوح بيـن 1-29
يـوم مـن تاريـخ االسـتحقاق المبيـن فـي كشـف الحسـاب ،يحق للبنـك أن يجمد اسـتفادة حامـل البطاقة مـن النقاط
المكتسـبة .وفـي حالـة تأخـر حامـل البطاقـة عـن دفـع المسـتحقات لمـدة  30يومـاً أو أكثـر ،سـوف يحـرم مـن
االسـتفادة مـن جميـع النقـاط المكتسـبة سـابقاً ولـن يحـق لـه اكتسـاب نقـاط جديدة.
2 .2يتوفـر برنامـج تدلـل للمكافـآت لجميـع حاملي البطاقـات االئتمانية اإلسلامية ،وتكـون البطاقات التابعة مشـمولة
تلقائيـاً مـع مزايـا البرنامـج المتوفـرة للبطاقـة الرئيسـية ،وال يتوفـر البرنامـج للبطاقـات التابعـة بمعـزل عـن البطاقات
الرئيسية.
3 .3يحتفـظ البنـك السـعودي البريطانـي بحقـه فـي إلغـاء أو تغييـر أو تبديـل برنامـج تدلـل للمكافـآت أو شـروطه بمـا
فـي ذلـك ودون حصـر معـدالت تحويـل النقـاط وطريقـة احتسـابها أو طرحهـا أو اسـتبدالها بإشـعار أو بـدون إشـعار.
4 .4ينبغـي أن يكـون حامـل البطاقـة غيـر متعثـر أو متأخـر فـي السـداد ليسـتمر فـي برنامج تدلـل للمكافـآت ،وفي حالة
تعثـر أو تأخـر حامـل البطاقـة عـن سـداد التزاماتـه يحـق للبنـك إلغاء رصيـد النقاط المتراكمة دون إشـعار مسـبق.
5 .5يعتبـر برنامـج تدلـل للمكافـآت ملـكاً للبنـك ،وال يحـق لحامل البطاقـة تحويل رصيـد نقاطه إلى أي حسـاب أو بطاقة
أخرى.
6 .6ال يتحمـل البنـك أي مسـؤولية تتعلـق بـأي طـرف ثالـث بخصـوص تقديـم السـلع أو الخدمـات مقابـل تقديـم قسـائم
برنامـج تدلـل للمكافآت.
7 .7ال يتحمل البنك أي مسـؤولية تتعلق بفقدان أو سـرقة قسـائم برنامج تدلل للمكافآت  ،وال يقبل اسـتبدال أو تجديد
قسـائم برنامج تدلـل للمكافآت الصادرة.
المادة السابعة والعشرون :برنامج أميال الفرسان (فقط لبطاقات الفرسان اإلسالمية االئتمانية)
1 .1سـوف يجمـع حامـل البطاقـة أميـال نتيجـة اسـتخدام بطاقتـه فـي تسـديد قيمة مشـترياته بواسـطتها (عدا السـحب
النقـدي مدفوعـات سـداد) .وال يحـق لحامـل البطاقـة اسـتبدال أميـال بالنقـد .وترتبـط عمليـة كسـب األميـال بمدى
التـزام حامـل البطاقـة بتسـديد قيمـة المسـتحقات عليهـا فـإذا تأخـر لمـدة تتـراوح بين  29يـوم من تاريخ االسـتحقاق
المبيـن فـي كشـف الحسـاب ،يحـق للبنـك أن يجمـد اسـتفادة حامـل البطاقـة مـن األميـال المكتسـبة .وفـي حالـة
تأخـر حامـل البطاقـة عـن دفـع المسـتحقات لمـدة  30يومـاً أو أكثر ،سـوف يحـرم من االسـتفادة من جميـع األميال
المكتسـبة سـابقاً ولـن يحـق له اكتسـاب أميـال جديدة.
2 .2يتوفـر برنامـج أميـال الفرسـان لجميـع حاملـي بطاقـات الفرسـان اإلئتمانيـة اإلسلامية ،وتكـون البطاقـات التابعـة
مشـمولة تلقائيـاً مـع مزايـا البرنامـج المتوفـرة للبطاقـة الرئيسـية ،وال يتوفـر البرنامـج للبطاقـات التابعـة بمعـزل عـن
البطاقـات الرئيسـية.

3 .3يحتفـظ البنـك السـعودي البريطانـي بحقـه فـي إلغـاء أو تغييـر أو تبديـل برنامـج أميـال الفرسـان أو شـروطه بمـا
فـي ذلـك ودون حصـر معـدالت تحويـل األميـال وطريقـة احتسـابها أو طرحهـا أو اسـتبدالها بإشـعار أو بـدون إشـعار.
4 .4ينبغـي أن يكـون حامـل البطاقـة غيـر متعثـر أو متأخـر فـي السـداد ليسـتمر فـي برنامـج أميـال الفرسـان ،وفـي حالة
تعثـر أو تأخـر حامـل البطاقـة عـن سـداد التزاماتـه يحـق للبنـك إلغـاء رصيـد األميـال المتراكمة دون إشـعار مسـبق.
5 .5يعتبـر برنامـج أميـال الفرسـان ملـكاً للبنـك ،وال يحـق لحامـل البطاقـة تحويـل رصيـد أمياله إلـى أي حسـاب أو بطاقة
أخرى.
6 .6ال يتحمـل البنـك أي مسـؤولية تتعلـق بـأي طـرف ثالـث بخصـوص تقديـم السـلع أو الخدمـات مقابـل تقديـم أميـال
برنامـج أميـال الفرسـان.
7 .7ال ينطبق على موظفي الخطوط السعودية.
المادة الثامنة والعشرون :التبليغ إلى (سمه)
سـيقوم البنـك بتزويـد الشـركة السـعودية للمعلومـات االئتمانيـة (سـمه) بشـكل شـهري جميـع التفاصيـل المتعلقـة
بحسـاب البطاقـة متضمنـاً المبالـغ المتأخـرة والمطلوبـة والمسـددة للبطاقـة االئتمانيـة.
المادة التاسعة والعشرون :لغة االتفاقية
حـررت هـذه االتفاقيـة باللغتيـن العربيـة واإلنجليزيـة وإن وجـد خلاف بيـن النصيـن العربـي واإلنجليـزي فالعبـرة تكـون
بالنـص العربـي.
المادة الثالثون :األسعار و الرسوم للبطاقة اإلئتمانية اإلسالمية
فـور توقيـع هـذه االتفاقيـة ،يوافـق حامـل البطاقـة علـى األسـعار والرسـوم واألتعـاب المنطبقـة علـى البطاقـة
اإلئتمانيـة اإلسلامية

