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كلمة ترحيبية

٣

ا�ئتمان  العم�ء حاملي بطاقات  إلى نخبة من  بانضمامكم  نرحب بكم 
من بنك نزوى.

 حصرية ومزايا تت�ءم مع 
ً
لقد صّممت هذه البطاقة لنقدم لكم فرصا

نمط حياتكم المهنية والشخصية.

في  استخدامها  يمكن  شاملة  بطاقة  ا�ئتمانية  نزوى  بنك  بطاقة 
سلطنة ُعمان وفي جميع أنحاء العالم. يمكنكم استخدام بطاقة بنك 
هذا  يحتوي  العالم.  في  المتاجر  من  كبير  عدد  في  ا�ئتمانية  نزوى 
و  ا�ئتمان  بطاقة  مواصفات  عن  ومعلومات  تفاصيل  على  الكتَيب 
قراءة  الرجاء  بها.  الخاصة  ا�ستخدام  وتعليمات  ومزاياها  خصائصها 
المعلومات الموضحة في الكتيب قبل استخدام البطاقة ا�ئتمانية حيث 
ُتتيح لك هذه المعلومات الحصول على أكبر استفادة من البطاقة، كما 
ا�ئتمانية  البطاقة  استخدام  تعليمات  بعناية  تقرؤا  أن  منكم  نطلب 

ونصائحها.

على  السلطنة  داخل  من  نزوى  لبنك  ا�تصال  مركز  على  ا�تصال  يرجى 
الرقم المــحــلي ٨٠٠٧٠٠٦٠، ومن خارج السلطنة على الرقم  ٢٤٦٥٥٥٩٩ 

يد من المساعدة. يارة أقرب فرع للحصول على مز ٩٦٨+  أو يمكنكم ز

نشكركم على اختياركم بطاقة ا�ئتمان من بنك نزوى. ونتطلع أن نقدم 
لكم من خ�لها خدمة فعلية فريدة من نوعها.
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مزايا وفوائد 
بطاقتك ا�ئتمانية

القبول في كافة أنحاء العالم
 35.9 من  أكثر  في  بكم  الخاصة  نزوى  بنك  من  ا�ئتمان  بطاقة  ُتقبل 
الطيران  وشركات  الفنادق  وتشمل  العالم  حول  مؤّسسة  مليون 
وشركات تأجير السيارات والمطاعم ومحطات الوقود والمستشفيات 

والمتاجر وغيرها من المؤّسسات.

المرونة في خطة الدفع
• يمكنكم  تسديد ٥٪ أو ١٠٠٪ من المبالغ المستخدمة من حّد ا�ئتمان 

.
ً
يا شر

• يمكنك تسديد المبالغ المستحقة على بطاقتك ا�ئتمانية عن طريق 
ية عبر تطبيق بنك نزوى خدمة الدفع الفور

• كما يمكنكم أيضا الدفع  في أي فرع من فروع بنك نزوى.

توفر مبالغ نقدية لك في أي وقت
بطاقة ا�ئتمان من بنك نزوى تتيح سحب مبالغ نقدية تصل إلى %80 
من حّد ا�ئتمان الخاص بك من خ�ل 2.1 مليون جهاز صراف آلي منتشرة 
رقم  نزوى،  بنك  من  ا�ئتمان  بطاقة  مع  طّية  مرفق  العالم.  حول 

.("PIN")  التعريف الشخصي

يا كشف حساب رقمي شر
يا عبر بريدك اÒلكتروني المسجل. إست�م كشف حساب رقمي شر
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 .
ً
رقم البطاقة: هو الرقم الحصري الخاص بك والمكون من ١٦ رقما  .١

بالبطاقة  المتعلقة  المراس�ت  الرقم في كافة  الرجاء تدوين هذا 
مع بنك نزوى. 

رقم التعريف البنكي:  هو الرقم المذكور تحت أول أربعة أرقام من   .٢
ا�ربعة  ا�رقام  مع  يتطابق  أن   يجب  صغيرة  بأحرف  البطاقة  رقم 

المطبوعة أع�ه.
العام  من  الشر  في  يوم  آخر  حتى  صالحة  البطاقة  الص�حية:   .٣

المذكور على البطاقة.
المؤّسسات  بطاقتك في كافة  تقبل  بطاقة ماستركارد™:  شعار   .٤
شعار  تعرض   التي  العالم  أنحاء  مختلف  في  التجارية  والمح�ت 

ماستركارد™.
ا�سم: الرجاء التأكد من صحة اسمك المذكور على البطاقة حسب   .٥

طلبكم  مع الرجاء بتبليغ  الفرع في حالة وجود أي خطأ. 
ا�مان  لتضمن  التقنيات  بأحدث  ا�ئتمانية مزودة  بطاقتك  الشريحة:   .٦
إنفاقك  وطريقة  تخصك  التي  المهمة  والمعلومات  لبطاقتك 

رة على هذه الشريحة.
َ

جميعها مشف
بنقاط  با�تصال  للبطاقات  تسمح  التي  التكنولوجيا  بعد:  عن  الدفع   .٧
Òجراء  إلكتروني  بقارئ   

ً
�سلكيا اÚلي  الصرف  وأجزة  البيع 

المدفوعات.

وصف البطاقة

الجهة ا�مامية

٥

1234

١
٢

٦
٧

٥

٣ ٤
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ع�مة ماستركارد™ ث�ثية ا�بعاد: هي ع�مة عالمية ث�ثية ا�بعاد   .٨
عاكسة للضوءمع ع�مة ماستركارد متكررة مطبوعة على الجهة 
ا�خرى  الجهة  على  الع�مة  تظر  البطاقة  قلب  عند  الخلفية. 

 وتبدو كأّنها تتحرك.
ً
وتعكس ضوءا

ا�ئتمان.  بطاقة  تفاصيل  يحدد  لÝمان  رقم  هو    :CVV/CVC رقم  .٩
بشكل حصري ويتألف من ث�ثة أعداد يجب تأكيدها في كل معاملة.

لتجنب  المساحة  هذه  البطاقة  حامل  توقيع  يجب  التوقيع:   خانة   .١٠
حدوث حا�ت تزوير.

ا�تصال لÞجابة عن  بالبنك:  هو عنوان وتفاصيل  ا�تصال  ١١. معلومات 
مركز  على  ا�تصال  يرجى  ا�ئتمان.   ببطاقة  يختص  بما  أسئلتكم 
ا�تصال لبنك نزوى من داخل السلطنة على الرقم ٨٠٠٧٠٠٦٠، ومن 

خارج السلطنة على الرقم ٢٤٦٥٥٥٩٩ ٩٦٨+ .

٦

٩

٨

١٠

١٢

١١

وصف البطاقة

الجهة الخلفية

الرجوع إلى قائمة المحتويات



الرجاء تفعيل بطاقة ا�ئتمان  من بنك نزوى فور است�مها. لتفعيل   •
داخل  من  نزوى  بنك  في  ا�تصا�ت   بمركز  ا�تصال  يرجى  البطاقة، 
الرقم  على  السلطنة   خارج  ومن   ،٨٠٠٧٠٠٦٠ الرقم  على  السلطنة 

. +٢٤٦٥٥٥٩٩ ٩٦٨

• يرجى التوقيع على بطاقة ا�ئتمان الخاصة بكم في المكان المخصص 
للتوقيع خلف البطاقة عند است�مها.

است�مكم  عند  الفرع  من  السري  الرقم  است�م  من  التأكد  يرجى   •
البطاقة. الرجاء الحرص على ا�حتفاظ بالرقم السري الخاص بكم في 

مكان آمن.

• � تفصح عن رقمك السري �ّي شخص �ّي سبب.

 إذا استلمتم الظرف من دون البطاقة، أو في 
ً
• يرجى إع�م الفرع فورا

حال كانت البيانات المدونة على البطاقة غير صحيحة.

• في حال  تغير بياناتكم الشخصية، أو أرقام الواتف، أو بيانات جهة 
البنك بأقرب فرصة  التأكد من إب�غ  بيانات أخرى، يرجى  العمل، أو أي 

وتعبئة نموذج الخدمة في أّي فرع.

نصائح 
وتوجيهات 

هامة
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لبنك  ا�تصا�ت  مركز  على  ا�تصال  الرجاء  البطاقة،  فقدان  حالة  في   •
نزوى من داخل السلطنة على الرقم ٨٠٠٧٠٠٦٠، ومن خارج السلطنة 

على الرقم ٢٤٦٥٥٥٩٩ ٩٦٨+ ، أو ا�تصال بالفرع.

يخ إصدارها. كما أّن  • بطاقة ا�ئتمان صالحة لمدة خمس سنوات من تار
يخ انتهاء البطاقة مدّون على البطاقة. تار

يخ ا�نتهاء. وفي   قبل شر من تار
ً
• سوف يجدد البنك  البطاقة تلقائيا

حال عدم رغبتكم تجديد البطاقة، يرجى إشعار البنك بذلك قبل تاريخ 
ين على ا�قل. انتهاء البطاقة بشر

ا�ئتمانية  لبطاقتك  مفصل  و  شامل  حساب  كشف  تستلم  سوف   •
يا يتضمن كل البيانات الخاصة ببطاقتك. و ايضا سيتم ارسال نسخة  شر
رقمية من كشف الحساب إلى بريدك اÒلكتروني المسجل لدى البنك.

نزوى  لبنك  ا�ئتمان  ببطاقة  الخاصة  وا�حكام  الشروط  قراءة  يرجى   •
بدقة. الرجاء ا�تصال بنا في حالة وجود أّي استفسارات.
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عند استخدامك بطاقة بنك نزوى ا�ئتمانية في عمليات الشراء، 
يرجى التأكد من التالي:

• تأكد من أّن المبلغ الموضح على إيصال البطاقة مطابق لفاتورة المتجر.

• إذا وافقت على المبلغ الموضح على اÒيصال، تأكد من التوقيع في 
يختلف  أن  ا�يصال ممكن  نموذج ومضمون  لذلك.  المخصص  المكان 
من متجر Úخر، ولكن يبقى الشكل والمعلومات ا�ساسية الموضحة 
كما هي. يرجى عدم التوقيع على ا�يصال في حال ما إذا كان مبلغ 
 إذا كان التاجر يستخدم الجهاز  اليدوي 

ّ
 بخط اليد، إ�

ً
اÒيصال  مكتوبا

لنقاط البيع.

• احتفظ بنسخة الفاتورة واÒيصال المقدم لسج�تكم. 

ر أن تسترّد البطاقة من المتجر.
ّ
• تذك

إرشادات ا�مان 
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عند استخدام  بطاقة بنك نزوى ا�ئتمانية للسحب النقدي، يرجى 
التأكد من التالي:

• يرجى التأكد من است�مك رقم التعريف الخاص بالبطاقة من الفرع.

به في  ا�حتفاظ  أو  بالبطاقة،  الخاص  التعريف  رقم  حفظ  من  تأكد   •
مكان آمن.

رقم   مطابقة  وبعد  اÚلي،  الّصرف  جهاز  في  البطاقة  إدخال  بعد   •
التعريف الخاص، يتاح لكم سحب مبالغ نقدية ، وتخضع كل عملية إلى 

رسم سحب نقدي.

واستلم  المعاملة،  إتمام  فور  البطاقة  استرداد  من  الـتأكد  يرجى   •
اÒيصال من جهاز الصرف اÚلي.

الشري  الكشف  مع  مطابقتها  حين  إلى  المعاملة  بإيصال  احتفظ   •
للبطاقة الذي يرسله البنك.

• في حال حدوث أّي خلل أثناء تنفيذ المعاملة، (مثل عدم صرف الجهاز 
المسجل على  الموافقة أو صرف مبلغ أقل من  للمبلغ بعد صدور 
 على مركز ا�تصا�ت لبنك نزوى من داخل 

ً
ا�يصال)، يرجى ا�تصال فورا

الرقم  على  السلطنة  خارج  ومن   ،٨٠٠٧٠٠٦٠ الرقم  على  السلطنة 
٢٤٦٥٥٥٩٩ ٩٦٨+ ، أو  ا�تصال بالبنك الذي يظر اسمه على جهاز 

الّصرف اÚلي.
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أجري معام�تك المصرفية عبر ا�نترنت مع خاصية "حماية ث�ثية 
ا�بعاد"

المعام�ت  ا�بعاد" من ماستركارد تعزز من أمن  ث�ثية  خاصية "حماية 
المصرفية عبر ا�نترنت. مع ميزة "حماية ث�ثية ا�بعاد" سيتمكن حاملي 
 أثناء التسوق عبر 

ً
بطاقات بنك نزوى اÒئتمانية من التمتع بتجربة أكثر أمانا

ا�نترنت.

كيف تعمل ميزة ”حماية ث�ثية ا�بعاد“ من ماستركارد؟
كلما أجريت معاملة الكترونية عبر ا�نترنت باستخدام بطاقتك ا�ئتمانية 
من بنك نزوى في أي من المتاجر التي توفر ميزة حماية ث�ثية ا�بعاد 
بعد   (OTP) شخصي  سري  رقم  إدخال  منك  سُيطلب  ماستركارد,  من 
إدخال معلومات بطاقتك وقبل إنهاء المعاملة. سيتم تزويدك بالرقم 
ل  éالسري الشخصي عبر  رسالة نصية قصيرة على رقم الهاتف المسج
لدينا. يرجى التأكد من إدخال الرقم الصحيح, عندها فقط ستتمكن من 

إنهاء معام�تك. 

حماية ث�ثية 
ا�بعاد
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نصائح تخص التسوق ا�لكتروني 
 من استخدامك لبطاقتك في مواقع معروفة. 

ً
تحقق دائما  •

 في المواقع غير المحمّية.
ً
� تستخدم بطاقتك مطلقا  •

 من استخدام بطاقتك في مواقع تدعم خاصية حماية 
ً
تحقق دائما  •

ث�ثية ا�بعاد من ماستركارد.

الموقع  بكتابة اسم  الروابط. قم  عبر  المواقع  إلى  الدخول  تجّنب   •
بنفسك.

تبدأ التي   من استخدام بطاقتك في عناوين المواقع 
ً
تحقق دائما  •

."http" وليس "https" بـ

في  عادة  ذلك  ويكون  ا�مان.  قفل  ُيظِر  ل 
ّ

المشغ أن  من  تأكد   •
الزاوية أسفل يمين الصفحة أو أع�ها.

� تقم بحفظ معلومات بطاقتك في المواقع ا�لكترونية.  •

أنه  الهاتف، تحقق من  في حال استخدمت بطاقتك في متجر عبر   •
متجر معروف وموثوق .

لتفعيل المعام�ت المصرفية عبر ا�نترنت،
اتصل على ٦٠ ٧٠٠ ٨٠٠ (من داخل ُعمان)
أو ٢٤٦٥٥٥٩٩ ٩٦٨+ (من خارج ُعمان)
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أسئلة شائعة 

�ّي مساعدة، يرجى ا�تصال على مركز ا�تصا�ت لبنك نزوى من داخل 
الرقم  على  السلطنة  خارج  ومن   ،٨٠٠٧٠٠٦٠ الرقم  على  السلطنة 

.+٢٤٦٥٥٥٩٩ ٩٦٨

العنوان:
خدمات البطاقات، بنك نزوى 

صندوق البريد١٤٢٣، الرمز البريدي  ١٣٣،
الخوير، سلطنة عمان.

س ١. أين يمكنني استخدام بطاقة ا�ئتمان من بنك نزوى؟
ج. يمكنك استخدام بطاقة ا�ئتمان من بنك نزوى في أّي مكان في 
سلطنة عمان، وفي كافة أنحاء العالم لشراء السلع والخدمات في 
الفنادق،  المثال  سبيل  على  فيها  بما  والمنشآت،  ية  التجار المح�ت 

والمطاعم، ووك�ء السفر وغيرها التي تحمل شعار ماستر كارد. 
س ٢. هل هناك رسوم على استخدام بطاقة ائتمان بنك نزوى 

في نقاط البيع؟
نزوى  بنك  ائتمان  أّي رسوم على استخدام بطاقة  ج. �، ليس هناك 
 للتاجر 

ّ
في أّي مؤّسسة تجارية في عمان، وكذلك خارج عمان، و� يحق

الخاصة  ا�ئتمان  بطاقة  استخدام  عند  إضافية  رسوم  بدفع  مطالبتك 
بك.

بنك  ائتمان  بطاقة  نقدية على  يمكنني سحب مبالغ  س ٣. هل 
نزوى؟

ا�ئتماني  الحد  إلى ٨٠٪من  ج: نعم، يمكنك سحب مبالغ نقدية تصل 
الخاص بك.

س ٤. هل هناك رسم على السحب النقدي بالبطاقة ا�ئتمانية؟
ج. نعم، في كل مرة تسحب أموال نقدية، يحسم من حسابك رسم 
جهاز  من  سحبه  تود  الذي  المبلغ  تستلم  سوف  النقدي.  السحب 
الحساب،  من  النقدي  السحب  رسم  ويحسم  بالكامل  اÚلي  الصراف 

 في كشف حساب بطاقة ا�ئتمان.
ً
وتظر أيضا
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س ٥. هل هناك حّد أقصى للسحب النقدي؟
ج. نعم، يمكنك أن تسحب مبالغ نقدية ببطاقة ا�ئتمان تصل إلى ٢٠٠ 

لایر عماني لكل معاملة.
س ٦. أخبرني عن كشف حساب بطاقة ا�ئتمان من بنك نزوى؟

بنك  من  يا  شر ائتمانية  لبطاقتك  حساب  كشف  لك  نرسل  سوف  ج. 
يد الموضح في طلب  نزوى على عنوان بريدك ا�لكتروني و عنوان البر
اصدار بطاقة ا�ئتمان. و يتضمن كشف الحساب تاريخ كشف الحساب, 
و  مدفوعاتك  إلى  باÒضافة  السابق  الرصيد  الحساب,  كشف  مدة 

رصيدك الحالي. 
س ٧. ما هو المبلغ الذي يجب أن أسّدده كل شر؟

 ٥٪ أو ١٠٠٪ من "الرصيد الحالي".  أو 
ً
يا ج. يمكنك أن تختار  أن تدفع شر

ا�دنى  "المبلغ  ويكون  ا�ئتماني.  الحّد  من  المستخدم  المبلغ 
يا�ت عمانية، أيهما أعلى. المستحق"  هو ٥٪ أو (١٠) عشرة ر

س ٨. في حالة استخدام حّد ا�ئتمان بأكمله، هل � يزال بإمكاني 
استخدام البطاقة؟

يمكنك  ف�  كامل،  بشكل  ا�ئتمان  حّد  استخدمت  قد  كنت  إذا   ،� ج. 
المسدد  المبلغ  ا�ئتمان حتى تسدد، وعندها يكون  استخدام بطاقة 

هو المبلغ المتاح استخدامه. 
س ٩. هل هناك رسوم على التأخر في الّسداد؟

يتصّدق  أن   السداد،  تأخر في  حال  البطاقة في  حامل  تعّهد  نعم،  أ. 
المدفوع  غير  المستحق  للمبلغ  ا�دنى  الحد  من   ٪١ مقداره  بمبلغ 

للخيرات يحسمه البنك من الحساب.

١٤ الرجوع إلى قائمة المحتويات



لسج�تكم  للبطاقة  والخلفي  ا�مامي  الجزء  من  بنسخة  احتفظ   •
الخاصة.

الرقم  على  ا�تصا�ت  بمركز  ا�تصال  عند  البطاقة  تفعيل  سيتم   •
الوية  وتأكيد   (+٩٦٨  ٢٤٦٥٥٥٩٩) السلطنة  خارج  من   ،(٨٠٠٧٠٠٦٠)

الشخصية.

يخ انتهاء الص�حية مطبوع على  البطاقة صالحة لمدة ٥ سنوات وتار  •
الجانب ا�مامي للبطاقة.

يرجى موافاتنا بأية تغيير في المعلومات الشخصية، مثل تغيير محل   •
اÒقامة، أو أرقام الواتف عند حصول التغيير.

انتهاء  يخ  تار من  واحد  شر  قبل   
ً
تلقائيا البطاقة  البنك  يجدد  سوف   •

ص�حية البطاقة.

قبل  بذلك  البنك  إشعار  يرجى  البطاقة،  تجديد  ترغب في   � كنت  إذا   •
يخ انتهاء ص�حية البطاقة. ين على ا�قل من تار شر

 في جميع مراس�تكم 
ً
الرجاء ذكر رقم  البطاقة المكون من ١٦ رقما  •

مع البنك.

أية  طلب  في  تتردد  و�  بالبطاقة  الخاصة  وا�حكام  الشروط  إقرأ   •
إيضاحات أو استفسارات.

احتفظ بدليل المستخدم وأرقام ا�تصال للحا�ت الطارئة.  •

خدمات الطوارئ
التالية مما يساعدك  قبل السفر، سجل رقم البطاقة وأرقام الواتف 

في حالة فقدان البطاقة أو سرقتها:

مركز اتصا�ت بنك نزوى 
من داخل  السلطنة (٨٠٠٧٠٠٦٠)

من خارج السلطنة ( ٢٤٦٥٥٥٩٩ ٩٦٨+)

ر ما يلي:
ّ
تذك

١٥ الرجوع إلى قائمة المحتويات



الشروط 
وا�حكام

ا�ئتمان  بطاقات  إصدار واستخدام  التالية على  وا�حكام  الشروط  تسري 
من بنك نزوى :
١- التعريفات

الزبون  يدفعها  التي  الرسوم  السنوية: هي  العضوية  اشتراك  رسوم 
.
ً
للبنك بغرض إصدار مختلف أنواع بطاقات ا�ئتمان وتجديد العضوية سنويا

البنك: بنك نزوى. 
أي فرع من فروع بنك نزوى. فرع: 

بطاقة ا�ئتمان: بطاقة ذات حّد ائتماني يقدمها البنك إلى زبائنه بغرض 
استخدامها في الشراء بالسداد اÚجل من نقاط البيع والسحب النقدي من 

أجزة الصراف اÚلي.
الزبون/ حامل البطاقة: ُيقصد به أّي شخص  ُيصدر له البنك بطاقة ائتمان 
تابعة.  بطاقة  أّي حامل  أو  الرئيسة  البطاقة  تحمل اسمه، ويشمل حامل 
حامل  تعني  البطاقة"  إلى"حامل  وا�حكام  الشروط  هذه  في  اÒشارة 
 لما يتناسب مع السياق.

ً
البطاقة الرئيسة و/ أو حامل البطاقة التابعة  وفقا

حساب بطاقة ا�ئتمان: يعني الحساب المخصص لبطاقة ا�ئتمان بغرض 
إدخال جميع المبالغ المدينة والدائنة المستلمة، و/أو التي نفذها حامل 
ُوجد،  إْن  البطاقة،  لهذه  التابعة  البطاقة  حامل  و/أو  الرئيسة  البطاقة 

بموجب هذه الشروط وا�حكام.
كشف حساب بطاقة ا�ئتمان: ُيقصد به كشف الحساب الشري الذي 
يصدره البنك لصالح حامل البطاقة الرئيسة لتوضيح بيانات معام�ت بطاقة 
الحالي، والمبلغ   ا�ئتمان، والرصيد  لبطاقة  آخر كشف حساب  ا�ئتمان منذ 
يخ استحقاق الدفع. وُيرسل كشف  ا�دنى  المستحق للدفع إلى البنك بتار
من  المقدم  البريدي  العنوان  إلى  الرئيسة  البطاقة  حامل  إلى  الحساب 

الزبون، أو عبر أي وسيلة أخرى ُيتفق عليها مع الزبون.
يات  بالسداد اÚجل الذي وافق عليه  حد بطاقة ا�ئتمان: هو مبلغ المشتر

البنك لصالح حامل بطاقة ا�ئتمان.
رقم التعريف الشخصي: يعني الرقم السري الذي يستلمه الزبون في 
الخدمات  أو  اÚلي  الّصرف  جهاز  في  الزبون  يدخله  أو  مغلق  مغلف 
النقدي،  للسحب  الشخصي  التعريف  رقم  يستخدم  بالهاتف.  المصرفية 

وطلب رصيد الحساب، وتثبيت الشراء في أجزة نقاط البيع.

انتهاء  بعد  الزبائن  ائتمان  بطاقات  تجديد  يعني  ا�ئتمان:  بطاقات  تجديد 
ص�حية البطاقات.

بطاقة بديلة: تعني إبدال بطاقة ائتمان للزبون ببطاقة ائتمان جديدة ورقم 
جديد.

بطاقة تابعة: هي بطاقة فرعية تحت حساب بطاقة ا�ئتمان الرئيسة.

بطاقة ائتمان متوافقة مع أحكام الشريعة اÅس�مية
بطاقة ائتمان دون زيادة:  .١

يوفر البنك لحامل البطاقة حد ائتمان على مبدأ الشريعة اÒس�مية   ١-١
لحامل  ويمكن  الحسن).  القرض  يادة(  ز دون  القرض  في  المتمثل 
طوال  بالبطاقة  معام�ت  لتنفيذ  ا�ئتماني  الحد  استخدام  البطاقة 

فترة الدفع المحددة.
الحد  خفض  البطاقة،  حامل  إشعار  مع  وقت،  أي  في  للبنك   

ّ
يحق  ١-٢

ا�ئتماني. وفي هذه الحالة، يجب على حامل البطاقة تسديد مبلغ 
ا�ئتمان غير المسدد حتى يصبح ضمن الحد ا�ئتماني الجديد.

تسليم واستخدام البطاقة ا�ئتمانية:  .٢
مه بطاقة ا�ئتمان.

ّ
يجب على الزبون توقيع سجل البنك لتأكيد تسل   ٢-١

بالخدمات  با�تصال  الشخصي   التعريف  إدخال رقم  الزبون  يجب على    ٢-٢
المصرفية بالهاتف الذي يستخدم نظام الرد الصوتي التفاعلي.

يد. وفي  بالبر ا�ئتمان  بطاقة  إرسال  البنك  من  يطلب  أن  للزبون   
ّ

يحق   ٢-٣
الزبون  يستلم  لم  إذا  مسؤولية  أّي  البنك  يتحمل   � الحالة،  هذه 

بطاقة ا�ئتمان. 
يان  سر مدة  خ�ل  ا�ئتمان  حّد  ضمن  البطاقة  استخدام  للزبون   

ّ
يحق   ٢-٤

الص�حية المطبوعة على البطاقة.
البطاقة التابعة:  .٣

 للزبون، حامل بطاقة ا�ئتمان الرئيسة، أن يطلب من البنك إصدار 
ّ

يحق   ٣-١
الرئيسة،  ا�ئتمان  بطاقة  حساب  إلى  تضاف  تابعة  ائتمان  بطاقات 

وضمن حّد ا�ئتمان المعتمد لحامل بطاقة ا�ئتمان الرئيسة.
يتحمل حامل البطاقة الرئيسة المسؤولية الكاملة عن جميع المبالغ    ٣-٢
المدينة بحساب بطاقة ا�ئتمان باÒضافة إلى أّي مصاريف أو رسوم 

مفروضة على بطاقة ا�ئتمان.
تخضع بطاقة ا�ئتمان الرئيسة وجميع بطاقات ا�ئتمان التابعة إلى حد     ٣-٣

ا�ئتمان الذي وافق  عليه البنك.  
حساب البطاقة:  .٤

وجميع  الرسوم  ا�ئتمان  بطاقة  حساب  على  البنك  يسجل  سوف   ٤-١
مبالغ المعام�ت الناجمة عن استخدام الزبون لبطاقة ا�ئتمان.

ذ بأّي 
ّ

سوف تحّول قيمة أّي من معام�ت بطاقة ا�ئتمان، التي تنف  ٤-٢
يال العماني،حسب سعر صرف العملة السائد في  عملة أخرى غير الر

يخ تسجيل المعاملة في حساب بطاقة ا�ئتمان. تار
ا�شتراك  رسم  الزبون  بطاقة  حساب  على  البنك  يسجل  سوف   ٤-٣
البطاقة.  إصدار  ا�ول من  الشر  ا�ئتمان في  بطاقة  السنوي في 
وغير  الدفع  مستحقة  وتجديدها  البطاقة  استبدال  رسوم  وتعتبر 

قابلة ل�سترداد.
كشف حساب بطاقة ا�ئتمان:  .٥

أوقات  في  ا�ئتمان  بطاقات  حساب  كشف  البنك  يصدر  سوف    ٥-١
محددة. وما لم يرسل الزبون تعليمات خطية إلى البنك بحفظ جميع 
إلى  واÒشعارات  الحساب  كشف  البنك  يرسل  سوف  المراس�ت، 
العنوان البريدي للزبون، أو يجزها على الموقع ا�لكتروني للبنك، أو 
للزبون  ا�لكتروني  يد  البر عنوان  أو  ا�نترنت،  عبر  المصرفية  الخدمات 
تلك  استلم  قد  الزبون  أّن  وُيعتبر  البنك.  سج�ت  في  المسجل 

المراس�ت واÒشعارات بهذه الوسائل.
يجب على الزبون مراجعة العمليات الواردة في كشف الحساب بدقة    ٥-٢
 بشأن أّي خطأ أو نقص خ�ل خمسة عشر (١٥) 

ً
البنك خطيا وإشعار 

يخ إرسال كشف الحساب إلى الزبون. وإذا لم يرسل حامل   من تار
ً
يوما

أّي  البنك  يتحمل  و�   ،
ً
صحيحا الكشف  يعتبر  إشعار،  أّي  البطاقة 

مسؤولية عن أّي اعتراض �حق يستلمه من الزبون.
فترة،  أي  عن  حساب  كشف  ا�ئتمان  بطاقة  حامل  يستلم  لم  إذا    ٥-٣

تستمر مسؤولية الزبون لسداد المبلغ المستحق للدفع.
دفع الرسوم:  .٦

ا�شتراك  رسم  بالبنك،  الخاص  والرسوم"  الخدمات  "دليل  يوضح   ٦-١
 البنك في تعديل رسم 

ّ
السنوي. وقد أقّر الزبون ووافق على حق

 إلى 
ً
ا�شتراك السنوي بقراره المستقل. وسوف يرسل  البنك إشعارا

بإجراء  وذلك  السنوي  ا�شتراك  رسم  تعديل  حال  في  الزبون 
على  أو  البنك  فروع  الموجود في  الجدول  على  ال�زمة  التعدي�ت 

الموقع ا�لكتروني.
٦-٢  يلتزم حامل بطاقة ا�ئتمان مسؤولية دفع رسم ا�شتراك السنوي 
طلب  على  وبناًء  البنك،  لسج�ت   

ً
وفقا البنك  مستحقات  وجميع 

البنك.
بطاقة  حساب  كشف  إلى  السنوي  ا�شتراك  رسم  يضاف  سوف   ٦-٣

ا�ئتمان الصادر للزبون.
التي  السنوي  ا�شتراك  الرسم  دفع  البطاقة  حامل  على  يجب   ٦-٤
يحددها البنك حسب كل نوع من أنواع بطاقات ا�ئتمان، عند إصدار أو 
أو  رئيسة  بطاقة  أّي  تجديد  أو  إصدار  وبعد  ا�ئتمان،  بطاقة  تجديد 

تابعة.
يدفعه  أن  يجب  التي  السنوي  ا�شتراك  رسم  إّن  شك،  أّي  لتجنب   ٦-٥
حامل البطاقة، � يرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر مع الحّد ا�ئتماني  

الذي وافق عليه البنك لحامل بطاقة ا�ئتمان.
قيمة  إجمالي  دفع  على  الرئيسة  ا�ئتمان  بطاقة  حامل  يوافق   ٦-٦
كشف  في  المبين  الحالي"  "الرصيد  بند  تحت  الواردة  المستحقات 

حساب بطاقة ا�ئتمان. ويستحق دفع هذه المبالغ بالكامل وواجبة 
يخ استحقاق الدفع" المحدد  السداد خ�ل مدة أقصاها � تتعدى "تار

في كشف حساب بطاقة ا�ئتمان. 
 لحامل بطاقة ا�ئتمان الرئيسة اختيار عدم دفع "الرصيد الحالي" 

ّ
يحق  ٦-٧

بالكامل. وفي هذه الحالة، يجب على حامل بطاقة ا�ئتمان أن يدفع، 
يخ استحقاق الدفع أو  على ا�قل "المبلغ ا�دنى المستحق" في تار
قبله. وإذا كان الرصيد الحالي أقل من المبلغ الذي يحدده البنك من 
حين Úخر، يصبح الرصيد الحالي مستحق الدفع بالكامل. وإذا لم  يدفع 
أو  الدفع،  استحقاق  يخ  تار بحلول  المستحق  ا�دنى   المبلغ  الزبون 
 فقط، فإّن  المبلغ ا�دنى المستحق غير المدفوع سوف 

ً
سّدده جزئيا

يدرج في كشف الحساب ال�حق لبطاقة ا�ئتمان  ضمن بند  المبلغ 
ا�دنى المستحق للدفع.

تعّهد حامل البطاقة، أّنه إذا تخلف عن دفع المبلغ ا�دنى  المستحق   ٦-٨
من   (٪١) بنسبة  ُيحتسب  بمبلغ  الخيرات  �عمال  يتصّدق  أن  للدفع، 
المبلغ غير المدفوع باÒضافة إلى أّي تكلفة فعلية تكبدها البنك، إْن 
ُوجد، (على أن � تشمل خسارة في ا�رباح، أو تكلفة تمويل، أو أّي 
مبلغ آخر له طبيعة ا�ستثمار ).  وسوف يحسم البنك هذا المبلغ من 
هيئة  توجيهات  حسب  الخيرات  أعمال  إلى  ويدفعه  الزبون  حساب 

الرقابة الشرعية للبنك.
البنك بحسم الرسوم أو المبالغ المستحقة للبنك من  الزبون  فّوض   ٦-٩

أّي من الحسابات الخاصة بحامل بطاقة ا�ئتمان.
فقدان بطاقة ا�ئتمان ورمز ا�مان:  .٧

سوف يصدر البنك  رمز ا�مان إلى حامل بطاقة ا�ئتمان �ستخدامه   ٧-١
ا�ئتمان.  بطاقة  يقبل  الكتروني  جهاز  أو  آلي  صرف  جهاز  أي  في 
التعريف  رقم  البنك  يرسل  أن  على  ا�ئتمان  بطاقة  حامل  ووافق 
يد السريع إلى حامل بطاقة ا�ئتمان  يد العادي أو البر الشخصي بالبر

وعلى مسؤوليته.
ا�ئتمان في  بطاقة  حامل  ا�مان �ستخدام  رمز  البنك  يصدر  سوف    ٧-٢
الخدمات المصرفية باالهاتف، ووافق حامل بطاقة ا�ئتمان الحصول 
على رمز الحماية عبر الهاتف، أو أي وسيلة اتصال أخرى، أو إرساله 
يد السريع إلى حامل البطاقة وعلى مسؤوليته. يد العادي أو البر بالبر
أو  العادي  يد  بالبر البطاقة  حامل  إلى  ا�مان  رمز  البنك  يرسل  عندما    ٧-٣
يد السريع، يجب على حامل بطاقة ا�ئتمان حفظ رمز ا�مان وإت�ف  البر

.
ً
اÒشعار فورا

٧-٤   يتحمل حامل بطاقة ا�ئتمان كامل المسؤولية عن معام�ت بطاقة 
ا�ئتمان التي تنفذ بواسطة رمز ا�مان، سواًء كان ذلك بمعرفة حامل 

البطاقة أو دون معرفته.
يتعين على حامل بطاقة ا�ئتمان اتخاذ كافة التدابير المعقولة لمنع    ٧-٥
رمز   عن  الكشف  عدم  يجب  كما  ا�ئتمان،  بطاقة  سرقة  أو  فقدان 

ا�مان �ّي طرف.
في حالة فقدان بطاقة ا�ئتمان أو سرقتها، أو كشف رمز الحماية   ٧-٦
عن   

ً
فورا البنك  بإب�غ  ا�ئتمان  بطاقة  حامل  يلتزم  آخر،  طرف  �ي 

التفاصيل  الفقدان أو السرقة أو الكشف المذكور مع توضيح كافة 
أو  الفقدان  التي وقع فيها  الدولة  بذلك، وإب�غ شرطة  المتعلقة 

السرقة أو الكشف.
يتحّمل حامل البطاقة المسؤولية الكاملة عن الدفع للبنك، ويستمر    ٧-٧
بتحملها، �ّي مبلغ يسجل على حساب بطاقة ا�ئتمان نتيجة �ّي من 
أو  اÚلي،  الّصرف  أجزة  النقدي من  السحب  أو  البطاقة،  معام�ت 
خ�ل  من  مقدمة  تسهي�ت  أو  خدمات  أو  رسمية  فواتير  سداد 
ا�مان،  رمز  و/أو  ا�ئتمان  ببطاقة  والمنفذة  الهاتفية  الخدمات 
بواسطة أّي شخص، سواًء كان ذلك بمعرفة حامل البطاقة أو بدون 

معرفته.
بطاقة  بديلة �ّي  ائتمان  بطاقة  إصدار  المستقل،  بقراره  للبنك،   

ّ
يحق  ٧-٨

ائتمان مفقودة أو مسروقة، أو إصدار رمز أمان جديد بناًء على هذه 
مع  البنك  يقررها  أخرى  وأحكام  شروط  أّي  أو  وا�حكام،  الشروط 

إشعار حامل البطاقة بها.
يجب  المسروقة،  أو  المفقودة  ا�ئتمان  بطاقة  استرداد  حالة  في    ٧-٩
ا�ئتمان  بطاقة  وتقطيع  استخدامها،  عدم  البطاقة  حامل  على 
البنك.  إلى  عة 

ّ
المقط البطاقة  ، وإعادة 

ً
نصفين فورا إلى  المستردة 

بعد  ا�مان  رمز  استخدام  عدم  ا�ئتمان  بطاقة  حامل  على  ويجب 
إب�غه البنك بالكشف عنها �ّي طرف آخر. 

شروط بطاقة ا�ئتمان:  .٨
تعتبر بطاقة ا�ئتمان من ملكية البنك الخاصة، وتستمر كذلك، ويجب   ٨-١
المفوض  وكيله  أو  البنك،  طلب  عند  مباشرة  البنك  إلى  تسليمها 

بذلك.
الرئيسة  ا�ئتمان  بطاقة  م 

ّ
تسل الرئيسة  ا�ئتمان  بطاقة  لحامل   

ّ
يحق  ٨-٢

أو  العادي  يد  بالبر له   إرسالها  يمكن  أو  التابعة،  ا�ئتمان  وبطاقات 
البنك  وعلى مسؤولية  لدى  المسجل  العنوان  السريع على  يد  البر
ا�ئتمان  بطاقات  م 

ّ
تسل وسوف  الرئيسة.  ا�ئتمان   بطاقة  حامل 

وعلى  الرئيسة  ا�ئتمان  بطاقة  حامل  تعليمات  حسب  التابعة 
مسؤوليته.

التوقيع على  البطاقة  يتعين على حامل  ا�ئتمان،  م بطاقة 
ّ
عند تسل  ٨-٣

أو  البطاقة  تفعيل  أو  و/  التوقيع،  هذا  ويعّد   ،
ً
فورا البطاقة  ظر 

البطاقة  حامل  إقرار  على  وحاسم  ملزم  إثبات  بمثابة  استخدامها 
با�لتزام بهذه الشروط وا�حكام. ولهذا الغرض، يعين حامل بطاقة 
ا�ئتمان الرئيسة، بموجب هذه ا�تفاقية، جميع حملة بطاقات ا�ئتمان 
مه 

ّ
التابعة كوك�ء عنه لهذا الغرض بصرف النظر عن إشعار البنك بتسل

للبطاقة.
إذا لم يرغب حامل البطاقة ا�لتزام بهذه الشروط وا�حكام، يتعين على   ٨-٤
إلى  النصفين  ويعيد  نصفين  إلى  ا�ئتمان  بطاقة  تقطيع  البطاقة  حامل 

 بعد ذلك.
ً
البنك، وُيعتبر البند (٩-٥) من هذه الشروط وا�حكام نافذا

 
ً
� يمكن تحويل بطاقة ا�ئتمان لغير حاملها، ويجب أن ُتستخدم حصرا  ٨-٥
من حامل البطاقة. و� يصح أن يسمح حامل بطاقة ا�ئتمان، في أي 
رمز  و/أو  ا�ئتمان  بطاقة  باستخدام  شخص،  �ّي  ا�حوال،  من  حال 

 �ّي غرض 
ً
ا�مان، و� يجوز لحامل بطاقة ا�ئتمان رهن البطاقة ضمانا

من ا�غراض.
الوقت، من ا�حتفاظ  التأكد، طوال  يجب على حامل بطاقة ا�ئتمان   ٨-٦
البطاقة  حفظ  مسؤولية  ويتحمل  آمن،  مكان  في  ا�ئتمان  ببطاقة 

.
ً
بأمان دائما

استخدام بطاقة ا�ئتمان:  .٩
يجوز استخدام بطاقة ا�ئتمان Òجراء معام�ت بطاقة ا�ئتمان:  ٩-١

ضمن حّد ا�ئتمان الذي يشعر به البنك حامل بطاقة ا�ئتمان الرئيسة، و (أ) 
بطاقة  على  المطبوع  يان  السر انتهاء  شر  من  ا�خير  اليوم  حتى  (ب) 

ا�ئتمان.
إذا فقد حامل بطاقة ا�ئتمان بطاقة ا�ئتمان، أو تضّررت تلك البطاقة،   ٩-٢
أو طلب استبدالها، أو طلب إصدار بطاقات تابعة، يجوز للبنك بقراره 
المستقل إصدار هذه البطاقة أو البطاقات، بناًء على طلب خطي من 
عبر  المصرفية  الخدمات  خ�ل  من  أو  الرئيسة،  ا�ئتمان  بطاقة  حامل 

الهاتف.
تعهد حامل بطاقة ا�ئتمان بالتصرف بنية حسنة في جميع ا�وقات   ٩-٣
وعدم  البنك،  ومع  ا�ئتمان  بطاقة  معام�ت  جميع  يخص  فيما 
استخدام بطاقة ا�ئتمان �ّي أغراض غير أخ�قية، أو غير قانونية، أو 

غير متوافقة مع أحكام الشريعة اÒس�مية.
والخدمات  الّسلع  من  محددة  يات  مشتر اÒس�مية  الشريعة  تحّرم   ٩-٤
ير، والقمار،  ير والمنتجات المرتبطة بلحم الخنز مثل الكحول، ولحم الخنز
حامل  ويتحمل  وغيرها.  القانونية،  غير  وا�نشطة  اÒباحية،  والمواد 
البطاقة مسؤولية التأكد من اقتصار استخدام بطاقة ا�ئتمان على 
و�  اÒس�مية  الشريعة  مبادئ  تخالف   � التي  البطاقة  معام�ت 

تحّرمها أو تمنعها.
 النظر عن الوصول إلى حّد ا�ئتمان للبطاقة الخاصة بحامل بطاقة 

ّ
بغض   ٩-٥

 للبنك في أّي وقت، بما في ذلك البند (٨-٤)  وليس 
ّ

ا�ئتمان، يحق
أي  دون  ومن  بذلك،  ا�ئتمان  بطاقة  حامل  إشعار  وبعد   ،

ً
حصرا

ا�ئتمان في   حامل بطاقة 
ّ

إلغاء وتقييد حق البنك،  مسؤولية على 
معاملة  أّي  على  الموافقة  رفض  أو  ا�ئتمان،  بطاقة  استخدام 

متعلقة ببطاقة ا�ئتمان.
 عن أّي من 

ً
يكون حامل بطاقة ا�ئتمان، في جميع ا�وقات، مسؤو�   ٩-٦

من  بأّي  الخاصة  البنك  سج�ت  وتكون  ا�ئتمان،  بطاقة  معام�ت 
معام�ت بطاقة ا�ئتمان نهائية وُملزمة لحامل بطاقة ا�ئتمان.

سوف يقدم البنك رمز ا�مان لكي ُيستخدم مع البطاقة عند إجراء    ٩-٧
تنفيذ  وقت  في  ُتطلب  أن  يمكن  التي   

ً
ودوليا  

ً
محليا المعام�ت 

المعاملة، أو � ُتطلب.
٩-٨   تعتبر سج�ت البنك �ّي معاملة ينفذها حامل بطاقة ا�ئتمان الرئيسة 
أو حامل بطاقة ا�ئتمان التابعة باستخدام رمز ا�مان، ُملزمة لحامل 

بطاقة ا�ئتمان الرئيسة مع جميع  تبعاتها.
البطاقة بصفة مؤقتة في  إيقاف  نزوى  بنك  البطاقة  يخول صاحب     ٩-٩

حال اÒب�غ عن فقد البطاقة من طرف ثالث.

١٦ الرجوع إلى قائمة المحتويات



ا�ئتمان  بطاقات  إصدار واستخدام  التالية على  وا�حكام  الشروط  تسري 
من بنك نزوى :
١- التعريفات

الزبون  يدفعها  التي  الرسوم  السنوية: هي  العضوية  اشتراك  رسوم 
.
ً
للبنك بغرض إصدار مختلف أنواع بطاقات ا�ئتمان وتجديد العضوية سنويا

البنك: بنك نزوى. 
أي فرع من فروع بنك نزوى. فرع: 

بطاقة ا�ئتمان: بطاقة ذات حّد ائتماني يقدمها البنك إلى زبائنه بغرض 
استخدامها في الشراء بالسداد اÚجل من نقاط البيع والسحب النقدي من 

أجزة الصراف اÚلي.
الزبون/ حامل البطاقة: ُيقصد به أّي شخص  ُيصدر له البنك بطاقة ائتمان 
تابعة.  بطاقة  أّي حامل  أو  الرئيسة  البطاقة  تحمل اسمه، ويشمل حامل 
حامل  تعني  البطاقة"  إلى"حامل  وا�حكام  الشروط  هذه  في  اÒشارة 
 لما يتناسب مع السياق.

ً
البطاقة الرئيسة و/ أو حامل البطاقة التابعة  وفقا

حساب بطاقة ا�ئتمان: يعني الحساب المخصص لبطاقة ا�ئتمان بغرض 
إدخال جميع المبالغ المدينة والدائنة المستلمة، و/أو التي نفذها حامل 
ُوجد،  إْن  البطاقة،  لهذه  التابعة  البطاقة  حامل  و/أو  الرئيسة  البطاقة 

بموجب هذه الشروط وا�حكام.
كشف حساب بطاقة ا�ئتمان: ُيقصد به كشف الحساب الشري الذي 
يصدره البنك لصالح حامل البطاقة الرئيسة لتوضيح بيانات معام�ت بطاقة 
الحالي، والمبلغ   ا�ئتمان، والرصيد  لبطاقة  آخر كشف حساب  ا�ئتمان منذ 
يخ استحقاق الدفع. وُيرسل كشف  ا�دنى  المستحق للدفع إلى البنك بتار
من  المقدم  البريدي  العنوان  إلى  الرئيسة  البطاقة  حامل  إلى  الحساب 

الزبون، أو عبر أي وسيلة أخرى ُيتفق عليها مع الزبون.
يات  بالسداد اÚجل الذي وافق عليه  حد بطاقة ا�ئتمان: هو مبلغ المشتر

البنك لصالح حامل بطاقة ا�ئتمان.
رقم التعريف الشخصي: يعني الرقم السري الذي يستلمه الزبون في 
الخدمات  أو  اÚلي  الّصرف  جهاز  في  الزبون  يدخله  أو  مغلق  مغلف 
النقدي،  للسحب  الشخصي  التعريف  رقم  يستخدم  بالهاتف.  المصرفية 

وطلب رصيد الحساب، وتثبيت الشراء في أجزة نقاط البيع.

انتهاء  بعد  الزبائن  ائتمان  بطاقات  تجديد  يعني  ا�ئتمان:  بطاقات  تجديد 
ص�حية البطاقات.

بطاقة بديلة: تعني إبدال بطاقة ائتمان للزبون ببطاقة ائتمان جديدة ورقم 
جديد.

بطاقة تابعة: هي بطاقة فرعية تحت حساب بطاقة ا�ئتمان الرئيسة.

بطاقة ائتمان متوافقة مع أحكام الشريعة اÅس�مية
بطاقة ائتمان دون زيادة:  .١

يوفر البنك لحامل البطاقة حد ائتمان على مبدأ الشريعة اÒس�مية   ١-١
لحامل  ويمكن  الحسن).  القرض  يادة(  ز دون  القرض  في  المتمثل 
طوال  بالبطاقة  معام�ت  لتنفيذ  ا�ئتماني  الحد  استخدام  البطاقة 

فترة الدفع المحددة.
الحد  خفض  البطاقة،  حامل  إشعار  مع  وقت،  أي  في  للبنك   

ّ
يحق  ١-٢

ا�ئتماني. وفي هذه الحالة، يجب على حامل البطاقة تسديد مبلغ 
ا�ئتمان غير المسدد حتى يصبح ضمن الحد ا�ئتماني الجديد.

تسليم واستخدام البطاقة ا�ئتمانية:  .٢
مه بطاقة ا�ئتمان.

ّ
يجب على الزبون توقيع سجل البنك لتأكيد تسل   ٢-١

بالخدمات  با�تصال  الشخصي   التعريف  إدخال رقم  الزبون  يجب على    ٢-٢
المصرفية بالهاتف الذي يستخدم نظام الرد الصوتي التفاعلي.

يد. وفي  بالبر ا�ئتمان  بطاقة  إرسال  البنك  من  يطلب  أن  للزبون   
ّ

يحق   ٢-٣
الزبون  يستلم  لم  إذا  مسؤولية  أّي  البنك  يتحمل   � الحالة،  هذه 

بطاقة ا�ئتمان. 
يان  سر مدة  خ�ل  ا�ئتمان  حّد  ضمن  البطاقة  استخدام  للزبون   

ّ
يحق   ٢-٤

الص�حية المطبوعة على البطاقة.
البطاقة التابعة:  .٣

 للزبون، حامل بطاقة ا�ئتمان الرئيسة، أن يطلب من البنك إصدار 
ّ

يحق   ٣-١
الرئيسة،  ا�ئتمان  بطاقة  حساب  إلى  تضاف  تابعة  ائتمان  بطاقات 

وضمن حّد ا�ئتمان المعتمد لحامل بطاقة ا�ئتمان الرئيسة.
يتحمل حامل البطاقة الرئيسة المسؤولية الكاملة عن جميع المبالغ    ٣-٢
المدينة بحساب بطاقة ا�ئتمان باÒضافة إلى أّي مصاريف أو رسوم 

مفروضة على بطاقة ا�ئتمان.
تخضع بطاقة ا�ئتمان الرئيسة وجميع بطاقات ا�ئتمان التابعة إلى حد     ٣-٣

ا�ئتمان الذي وافق  عليه البنك.  
حساب البطاقة:  .٤

وجميع  الرسوم  ا�ئتمان  بطاقة  حساب  على  البنك  يسجل  سوف   ٤-١
مبالغ المعام�ت الناجمة عن استخدام الزبون لبطاقة ا�ئتمان.

ذ بأّي 
ّ

سوف تحّول قيمة أّي من معام�ت بطاقة ا�ئتمان، التي تنف  ٤-٢
يال العماني،حسب سعر صرف العملة السائد في  عملة أخرى غير الر

يخ تسجيل المعاملة في حساب بطاقة ا�ئتمان. تار
ا�شتراك  رسم  الزبون  بطاقة  حساب  على  البنك  يسجل  سوف   ٤-٣
البطاقة.  إصدار  ا�ول من  الشر  ا�ئتمان في  بطاقة  السنوي في 
وغير  الدفع  مستحقة  وتجديدها  البطاقة  استبدال  رسوم  وتعتبر 

قابلة ل�سترداد.
كشف حساب بطاقة ا�ئتمان:  .٥

أوقات  في  ا�ئتمان  بطاقات  حساب  كشف  البنك  يصدر  سوف    ٥-١
محددة. وما لم يرسل الزبون تعليمات خطية إلى البنك بحفظ جميع 
إلى  واÒشعارات  الحساب  كشف  البنك  يرسل  سوف  المراس�ت، 
العنوان البريدي للزبون، أو يجزها على الموقع ا�لكتروني للبنك، أو 
للزبون  ا�لكتروني  يد  البر عنوان  أو  ا�نترنت،  عبر  المصرفية  الخدمات 
تلك  استلم  قد  الزبون  أّن  وُيعتبر  البنك.  سج�ت  في  المسجل 

المراس�ت واÒشعارات بهذه الوسائل.
يجب على الزبون مراجعة العمليات الواردة في كشف الحساب بدقة    ٥-٢
 بشأن أّي خطأ أو نقص خ�ل خمسة عشر (١٥) 

ً
البنك خطيا وإشعار 

يخ إرسال كشف الحساب إلى الزبون. وإذا لم يرسل حامل   من تار
ً
يوما

أّي  البنك  يتحمل  و�   ،
ً
صحيحا الكشف  يعتبر  إشعار،  أّي  البطاقة 

مسؤولية عن أّي اعتراض �حق يستلمه من الزبون.
فترة،  أي  عن  حساب  كشف  ا�ئتمان  بطاقة  حامل  يستلم  لم  إذا    ٥-٣

تستمر مسؤولية الزبون لسداد المبلغ المستحق للدفع.
دفع الرسوم:  .٦

ا�شتراك  رسم  بالبنك،  الخاص  والرسوم"  الخدمات  "دليل  يوضح   ٦-١
 البنك في تعديل رسم 

ّ
السنوي. وقد أقّر الزبون ووافق على حق

 إلى 
ً
ا�شتراك السنوي بقراره المستقل. وسوف يرسل  البنك إشعارا

بإجراء  وذلك  السنوي  ا�شتراك  رسم  تعديل  حال  في  الزبون 
على  أو  البنك  فروع  الموجود في  الجدول  على  ال�زمة  التعدي�ت 

الموقع ا�لكتروني.
٦-٢  يلتزم حامل بطاقة ا�ئتمان مسؤولية دفع رسم ا�شتراك السنوي 
طلب  على  وبناًء  البنك،  لسج�ت   

ً
وفقا البنك  مستحقات  وجميع 

البنك.
بطاقة  حساب  كشف  إلى  السنوي  ا�شتراك  رسم  يضاف  سوف   ٦-٣

ا�ئتمان الصادر للزبون.
التي  السنوي  ا�شتراك  الرسم  دفع  البطاقة  حامل  على  يجب   ٦-٤
يحددها البنك حسب كل نوع من أنواع بطاقات ا�ئتمان، عند إصدار أو 
أو  رئيسة  بطاقة  أّي  تجديد  أو  إصدار  وبعد  ا�ئتمان،  بطاقة  تجديد 

تابعة.
يدفعه  أن  يجب  التي  السنوي  ا�شتراك  رسم  إّن  شك،  أّي  لتجنب   ٦-٥
حامل البطاقة، � يرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر مع الحّد ا�ئتماني  

الذي وافق عليه البنك لحامل بطاقة ا�ئتمان.
قيمة  إجمالي  دفع  على  الرئيسة  ا�ئتمان  بطاقة  حامل  يوافق   ٦-٦
كشف  في  المبين  الحالي"  "الرصيد  بند  تحت  الواردة  المستحقات 

حساب بطاقة ا�ئتمان. ويستحق دفع هذه المبالغ بالكامل وواجبة 
يخ استحقاق الدفع" المحدد  السداد خ�ل مدة أقصاها � تتعدى "تار

في كشف حساب بطاقة ا�ئتمان. 
 لحامل بطاقة ا�ئتمان الرئيسة اختيار عدم دفع "الرصيد الحالي" 

ّ
يحق  ٦-٧

بالكامل. وفي هذه الحالة، يجب على حامل بطاقة ا�ئتمان أن يدفع، 
يخ استحقاق الدفع أو  على ا�قل "المبلغ ا�دنى المستحق" في تار
قبله. وإذا كان الرصيد الحالي أقل من المبلغ الذي يحدده البنك من 
حين Úخر، يصبح الرصيد الحالي مستحق الدفع بالكامل. وإذا لم  يدفع 
أو  الدفع،  استحقاق  يخ  تار بحلول  المستحق  ا�دنى   المبلغ  الزبون 
 فقط، فإّن  المبلغ ا�دنى المستحق غير المدفوع سوف 

ً
سّدده جزئيا

يدرج في كشف الحساب ال�حق لبطاقة ا�ئتمان  ضمن بند  المبلغ 
ا�دنى المستحق للدفع.

تعّهد حامل البطاقة، أّنه إذا تخلف عن دفع المبلغ ا�دنى  المستحق   ٦-٨
من   (٪١) بنسبة  ُيحتسب  بمبلغ  الخيرات  �عمال  يتصّدق  أن  للدفع، 
المبلغ غير المدفوع باÒضافة إلى أّي تكلفة فعلية تكبدها البنك، إْن 
ُوجد، (على أن � تشمل خسارة في ا�رباح، أو تكلفة تمويل، أو أّي 
مبلغ آخر له طبيعة ا�ستثمار ).  وسوف يحسم البنك هذا المبلغ من 
هيئة  توجيهات  حسب  الخيرات  أعمال  إلى  ويدفعه  الزبون  حساب 

الرقابة الشرعية للبنك.
البنك بحسم الرسوم أو المبالغ المستحقة للبنك من  الزبون  فّوض   ٦-٩

أّي من الحسابات الخاصة بحامل بطاقة ا�ئتمان.
فقدان بطاقة ا�ئتمان ورمز ا�مان:  .٧

سوف يصدر البنك  رمز ا�مان إلى حامل بطاقة ا�ئتمان �ستخدامه   ٧-١
ا�ئتمان.  بطاقة  يقبل  الكتروني  جهاز  أو  آلي  صرف  جهاز  أي  في 
التعريف  رقم  البنك  يرسل  أن  على  ا�ئتمان  بطاقة  حامل  ووافق 
يد السريع إلى حامل بطاقة ا�ئتمان  يد العادي أو البر الشخصي بالبر

وعلى مسؤوليته.
ا�ئتمان في  بطاقة  حامل  ا�مان �ستخدام  رمز  البنك  يصدر  سوف    ٧-٢
الخدمات المصرفية باالهاتف، ووافق حامل بطاقة ا�ئتمان الحصول 
على رمز الحماية عبر الهاتف، أو أي وسيلة اتصال أخرى، أو إرساله 
يد السريع إلى حامل البطاقة وعلى مسؤوليته. يد العادي أو البر بالبر
أو  العادي  يد  بالبر البطاقة  حامل  إلى  ا�مان  رمز  البنك  يرسل  عندما    ٧-٣
يد السريع، يجب على حامل بطاقة ا�ئتمان حفظ رمز ا�مان وإت�ف  البر

.
ً
اÒشعار فورا

٧-٤   يتحمل حامل بطاقة ا�ئتمان كامل المسؤولية عن معام�ت بطاقة 
ا�ئتمان التي تنفذ بواسطة رمز ا�مان، سواًء كان ذلك بمعرفة حامل 

البطاقة أو دون معرفته.
يتعين على حامل بطاقة ا�ئتمان اتخاذ كافة التدابير المعقولة لمنع    ٧-٥
رمز   عن  الكشف  عدم  يجب  كما  ا�ئتمان،  بطاقة  سرقة  أو  فقدان 

ا�مان �ّي طرف.
في حالة فقدان بطاقة ا�ئتمان أو سرقتها، أو كشف رمز الحماية   ٧-٦
عن   

ً
فورا البنك  بإب�غ  ا�ئتمان  بطاقة  حامل  يلتزم  آخر،  طرف  �ي 

التفاصيل  الفقدان أو السرقة أو الكشف المذكور مع توضيح كافة 
أو  الفقدان  التي وقع فيها  الدولة  بذلك، وإب�غ شرطة  المتعلقة 

السرقة أو الكشف.
يتحّمل حامل البطاقة المسؤولية الكاملة عن الدفع للبنك، ويستمر    ٧-٧
بتحملها، �ّي مبلغ يسجل على حساب بطاقة ا�ئتمان نتيجة �ّي من 
أو  اÚلي،  الّصرف  أجزة  النقدي من  السحب  أو  البطاقة،  معام�ت 
خ�ل  من  مقدمة  تسهي�ت  أو  خدمات  أو  رسمية  فواتير  سداد 
ا�مان،  رمز  و/أو  ا�ئتمان  ببطاقة  والمنفذة  الهاتفية  الخدمات 
بواسطة أّي شخص، سواًء كان ذلك بمعرفة حامل البطاقة أو بدون 

معرفته.
بطاقة  بديلة �ّي  ائتمان  بطاقة  إصدار  المستقل،  بقراره  للبنك،   

ّ
يحق  ٧-٨

ائتمان مفقودة أو مسروقة، أو إصدار رمز أمان جديد بناًء على هذه 
مع  البنك  يقررها  أخرى  وأحكام  شروط  أّي  أو  وا�حكام،  الشروط 

إشعار حامل البطاقة بها.
يجب  المسروقة،  أو  المفقودة  ا�ئتمان  بطاقة  استرداد  حالة  في    ٧-٩
ا�ئتمان  بطاقة  وتقطيع  استخدامها،  عدم  البطاقة  حامل  على 
البنك.  إلى  عة 

ّ
المقط البطاقة  وإعادة   ،

ً
نصفين فورا إلى  المستردة 

بعد  ا�مان  رمز  استخدام  عدم  ا�ئتمان  بطاقة  حامل  على  ويجب 
إب�غه البنك بالكشف عنها �ّي طرف آخر. 

شروط بطاقة ا�ئتمان:  .٨
تعتبر بطاقة ا�ئتمان من ملكية البنك الخاصة، وتستمر كذلك، ويجب   ٨-١
المفوض  وكيله  أو  البنك،  طلب  عند  مباشرة  البنك  إلى  تسليمها 

بذلك.
الرئيسة  ا�ئتمان  بطاقة  م 

ّ
تسل الرئيسة  ا�ئتمان  بطاقة  لحامل   

ّ
يحق  ٨-٢

أو  العادي  يد  بالبر له   إرسالها  يمكن  أو  التابعة،  ا�ئتمان  وبطاقات 
البنك  وعلى مسؤولية  لدى  المسجل  العنوان  السريع على  يد  البر
ا�ئتمان  بطاقات  م 

ّ
تسل وسوف  الرئيسة.  ا�ئتمان   بطاقة  حامل 

وعلى  الرئيسة  ا�ئتمان  بطاقة  حامل  تعليمات  حسب  التابعة 
مسؤوليته.

التوقيع على  البطاقة  يتعين على حامل  ا�ئتمان،  م بطاقة 
ّ
عند تسل  ٨-٣

أو  البطاقة  تفعيل  أو  و/  التوقيع،  هذا  ويعّد   ،
ً
فورا البطاقة  ظر 

البطاقة  حامل  إقرار  على  وحاسم  ملزم  إثبات  بمثابة  استخدامها 
با�لتزام بهذه الشروط وا�حكام. ولهذا الغرض، يعين حامل بطاقة 
ا�ئتمان الرئيسة، بموجب هذه ا�تفاقية، جميع حملة بطاقات ا�ئتمان 
مه 

ّ
التابعة كوك�ء عنه لهذا الغرض بصرف النظر عن إشعار البنك بتسل

للبطاقة.
إذا لم يرغب حامل البطاقة ا�لتزام بهذه الشروط وا�حكام، يتعين على   ٨-٤
إلى  النصفين  ويعيد  نصفين  إلى  ا�ئتمان  بطاقة  تقطيع  البطاقة  حامل 

 بعد ذلك.
ً
البنك، وُيعتبر البند (٩-٥) من هذه الشروط وا�حكام نافذا

 
ً
� يمكن تحويل بطاقة ا�ئتمان لغير حاملها، ويجب أن ُتستخدم حصرا  ٨-٥
من حامل البطاقة. و� يصح أن يسمح حامل بطاقة ا�ئتمان، في أي 
رمز  و/أو  ا�ئتمان  بطاقة  باستخدام  شخص،  �ّي  ا�حوال،  من  حال 

 �ّي غرض 
ً
ا�مان، و� يجوز لحامل بطاقة ا�ئتمان رهن البطاقة ضمانا

من ا�غراض.
الوقت، من ا�حتفاظ  التأكد، طوال  يجب على حامل بطاقة ا�ئتمان   ٨-٦
البطاقة  حفظ  مسؤولية  ويتحمل  آمن،  مكان  في  ا�ئتمان  ببطاقة 

.
ً
بأمان دائما

استخدام بطاقة ا�ئتمان:  .٩
يجوز استخدام بطاقة ا�ئتمان Òجراء معام�ت بطاقة ا�ئتمان:  ٩-١

ضمن حّد ا�ئتمان الذي يشعر به البنك حامل بطاقة ا�ئتمان الرئيسة، و (أ) 
بطاقة  على  المطبوع  يان  السر انتهاء  شر  من  ا�خير  اليوم  حتى  (ب) 

ا�ئتمان.
إذا فقد حامل بطاقة ا�ئتمان بطاقة ا�ئتمان، أو تضّررت تلك البطاقة،   ٩-٢
أو طلب استبدالها، أو طلب إصدار بطاقات تابعة، يجوز للبنك بقراره 
المستقل إصدار هذه البطاقة أو البطاقات، بناًء على طلب خطي من 
عبر  المصرفية  الخدمات  خ�ل  من  أو  الرئيسة،  ا�ئتمان  بطاقة  حامل 

الهاتف.
تعهد حامل بطاقة ا�ئتمان بالتصرف بنية حسنة في جميع ا�وقات   ٩-٣
وعدم  البنك،  ومع  ا�ئتمان  بطاقة  معام�ت  جميع  يخص  فيما 
استخدام بطاقة ا�ئتمان �ّي أغراض غير أخ�قية، أو غير قانونية، أو 

غير متوافقة مع أحكام الشريعة اÒس�مية.
والخدمات  الّسلع  من  محددة  يات  مشتر اÒس�مية  الشريعة  تحّرم   ٩-٤
ير، والقمار،  ير والمنتجات المرتبطة بلحم الخنز مثل الكحول، ولحم الخنز
حامل  ويتحمل  وغيرها.  القانونية،  غير  وا�نشطة  اÒباحية،  والمواد 
البطاقة مسؤولية التأكد من اقتصار استخدام بطاقة ا�ئتمان على 
و�  اÒس�مية  الشريعة  مبادئ  تخالف   � التي  البطاقة  معام�ت 

تحّرمها أو تمنعها.
 النظر عن الوصول إلى حّد ا�ئتمان للبطاقة الخاصة بحامل بطاقة 

ّ
بغض   ٩-٥

 للبنك في أّي وقت، بما في ذلك البند (٨-٤)  وليس 
ّ

ا�ئتمان، يحق
أي  دون  ومن  بذلك،  ا�ئتمان  بطاقة  حامل  إشعار  وبعد   ،

ً
حصرا

ا�ئتمان في   حامل بطاقة 
ّ

إلغاء وتقييد حق البنك،  مسؤولية على 
معاملة  أّي  على  الموافقة  رفض  أو  ا�ئتمان،  بطاقة  استخدام 

متعلقة ببطاقة ا�ئتمان.
 عن أّي من 

ً
يكون حامل بطاقة ا�ئتمان، في جميع ا�وقات، مسؤو�   ٩-٦

من  بأّي  الخاصة  البنك  سج�ت  وتكون  ا�ئتمان،  بطاقة  معام�ت 
معام�ت بطاقة ا�ئتمان نهائية وُملزمة لحامل بطاقة ا�ئتمان.

سوف يقدم البنك رمز ا�مان لكي ُيستخدم مع البطاقة عند إجراء    ٩-٧
تنفيذ  وقت  في  ُتطلب  أن  يمكن  التي   

ً
ودوليا  

ً
محليا المعام�ت 

المعاملة، أو � ُتطلب.
٩-٨   تعتبر سج�ت البنك �ّي معاملة ينفذها حامل بطاقة ا�ئتمان الرئيسة 
أو حامل بطاقة ا�ئتمان التابعة باستخدام رمز ا�مان، ُملزمة لحامل 

بطاقة ا�ئتمان الرئيسة مع جميع  تبعاتها.
البطاقة بصفة مؤقتة في  إيقاف  نزوى  بنك  البطاقة  يخول صاحب     ٩-٩

حال اÒب�غ عن فقد البطاقة من طرف ثالث.

١٧ الرجوع إلى قائمة المحتويات



ا�ئتمان  بطاقات  إصدار واستخدام  التالية على  وا�حكام  الشروط  تسري 
من بنك نزوى :
١- التعريفات

الزبون  يدفعها  التي  الرسوم  السنوية: هي  العضوية  اشتراك  رسوم 
.
ً
للبنك بغرض إصدار مختلف أنواع بطاقات ا�ئتمان وتجديد العضوية سنويا

البنك: بنك نزوى. 
أي فرع من فروع بنك نزوى. فرع: 

بطاقة ا�ئتمان: بطاقة ذات حّد ائتماني يقدمها البنك إلى زبائنه بغرض 
استخدامها في الشراء بالسداد اÚجل من نقاط البيع والسحب النقدي من 

أجزة الصراف اÚلي.
الزبون/ حامل البطاقة: ُيقصد به أّي شخص  ُيصدر له البنك بطاقة ائتمان 
تابعة.  بطاقة  أّي حامل  أو  الرئيسة  البطاقة  تحمل اسمه، ويشمل حامل 
حامل  تعني  البطاقة"  إلى"حامل  وا�حكام  الشروط  هذه  في  اÒشارة 
 لما يتناسب مع السياق.

ً
البطاقة الرئيسة و/ أو حامل البطاقة التابعة  وفقا

حساب بطاقة ا�ئتمان: يعني الحساب المخصص لبطاقة ا�ئتمان بغرض 
إدخال جميع المبالغ المدينة والدائنة المستلمة، و/أو التي نفذها حامل 
ُوجد،  إْن  البطاقة،  لهذه  التابعة  البطاقة  حامل  و/أو  الرئيسة  البطاقة 

بموجب هذه الشروط وا�حكام.
كشف حساب بطاقة ا�ئتمان: ُيقصد به كشف الحساب الشري الذي 
يصدره البنك لصالح حامل البطاقة الرئيسة لتوضيح بيانات معام�ت بطاقة 
الحالي، والمبلغ   ا�ئتمان، والرصيد  لبطاقة  آخر كشف حساب  ا�ئتمان منذ 
يخ استحقاق الدفع. وُيرسل كشف  ا�دنى  المستحق للدفع إلى البنك بتار
من  المقدم  البريدي  العنوان  إلى  الرئيسة  البطاقة  حامل  إلى  الحساب 

الزبون، أو عبر أي وسيلة أخرى ُيتفق عليها مع الزبون.
يات  بالسداد اÚجل الذي وافق عليه  حد بطاقة ا�ئتمان: هو مبلغ المشتر

البنك لصالح حامل بطاقة ا�ئتمان.
رقم التعريف الشخصي: يعني الرقم السري الذي يستلمه الزبون في 
الخدمات  أو  اÚلي  الّصرف  جهاز  في  الزبون  يدخله  أو  مغلق  مغلف 
النقدي،  للسحب  الشخصي  التعريف  رقم  يستخدم  بالهاتف.  المصرفية 

وطلب رصيد الحساب، وتثبيت الشراء في أجزة نقاط البيع.

انتهاء  بعد  الزبائن  ائتمان  بطاقات  تجديد  يعني  ا�ئتمان:  بطاقات  تجديد 
ص�حية البطاقات.

بطاقة بديلة: تعني إبدال بطاقة ائتمان للزبون ببطاقة ائتمان جديدة ورقم 
جديد.

بطاقة تابعة: هي بطاقة فرعية تحت حساب بطاقة ا�ئتمان الرئيسة.

بطاقة ائتمان متوافقة مع أحكام الشريعة اÅس�مية
بطاقة ائتمان دون زيادة:  .١

يوفر البنك لحامل البطاقة حد ائتمان على مبدأ الشريعة اÒس�مية   ١-١
لحامل  ويمكن  الحسن).  القرض  يادة(  ز دون  القرض  في  المتمثل 
طوال  بالبطاقة  معام�ت  لتنفيذ  ا�ئتماني  الحد  استخدام  البطاقة 

فترة الدفع المحددة.
الحد  خفض  البطاقة،  حامل  إشعار  مع  وقت،  أي  في  للبنك   

ّ
يحق  ١-٢

ا�ئتماني. وفي هذه الحالة، يجب على حامل البطاقة تسديد مبلغ 
ا�ئتمان غير المسدد حتى يصبح ضمن الحد ا�ئتماني الجديد.

تسليم واستخدام البطاقة ا�ئتمانية:  .٢
مه بطاقة ا�ئتمان.

ّ
يجب على الزبون توقيع سجل البنك لتأكيد تسل   ٢-١

بالخدمات  با�تصال  الشخصي   التعريف  إدخال رقم  الزبون  يجب على    ٢-٢
المصرفية بالهاتف الذي يستخدم نظام الرد الصوتي التفاعلي.

يد. وفي  بالبر ا�ئتمان  بطاقة  إرسال  البنك  من  يطلب  أن  للزبون   
ّ

يحق   ٢-٣
الزبون  يستلم  لم  إذا  مسؤولية  أّي  البنك  يتحمل   � الحالة،  هذه 

بطاقة ا�ئتمان. 
يان  سر مدة  خ�ل  ا�ئتمان  حّد  ضمن  البطاقة  استخدام  للزبون   

ّ
يحق   ٢-٤

الص�حية المطبوعة على البطاقة.
البطاقة التابعة:  .٣

 للزبون، حامل بطاقة ا�ئتمان الرئيسة، أن يطلب من البنك إصدار 
ّ

يحق   ٣-١
الرئيسة،  ا�ئتمان  بطاقة  حساب  إلى  تضاف  تابعة  ائتمان  بطاقات 

وضمن حّد ا�ئتمان المعتمد لحامل بطاقة ا�ئتمان الرئيسة.
يتحمل حامل البطاقة الرئيسة المسؤولية الكاملة عن جميع المبالغ    ٣-٢
المدينة بحساب بطاقة ا�ئتمان باÒضافة إلى أّي مصاريف أو رسوم 

مفروضة على بطاقة ا�ئتمان.
تخضع بطاقة ا�ئتمان الرئيسة وجميع بطاقات ا�ئتمان التابعة إلى حد     ٣-٣

ا�ئتمان الذي وافق  عليه البنك.  
حساب البطاقة:  .٤

وجميع  الرسوم  ا�ئتمان  بطاقة  حساب  على  البنك  يسجل  سوف   ٤-١
مبالغ المعام�ت الناجمة عن استخدام الزبون لبطاقة ا�ئتمان.

ذ بأّي 
ّ

سوف تحّول قيمة أّي من معام�ت بطاقة ا�ئتمان، التي تنف  ٤-٢
يال العماني،حسب سعر صرف العملة السائد في  عملة أخرى غير الر

يخ تسجيل المعاملة في حساب بطاقة ا�ئتمان. تار
ا�شتراك  رسم  الزبون  بطاقة  حساب  على  البنك  يسجل  سوف   ٤-٣
البطاقة.  إصدار  ا�ول من  الشر  ا�ئتمان في  بطاقة  السنوي في 
وغير  الدفع  مستحقة  وتجديدها  البطاقة  استبدال  رسوم  وتعتبر 

قابلة ل�سترداد.
كشف حساب بطاقة ا�ئتمان:  .٥

أوقات  في  ا�ئتمان  بطاقات  حساب  كشف  البنك  يصدر  سوف    ٥-١
محددة. وما لم يرسل الزبون تعليمات خطية إلى البنك بحفظ جميع 
إلى  واÒشعارات  الحساب  كشف  البنك  يرسل  سوف  المراس�ت، 
العنوان البريدي للزبون، أو يجزها على الموقع ا�لكتروني للبنك، أو 
للزبون  ا�لكتروني  يد  البر عنوان  أو  ا�نترنت،  عبر  المصرفية  الخدمات 
تلك  استلم  قد  الزبون  أّن  وُيعتبر  البنك.  سج�ت  في  المسجل 

المراس�ت واÒشعارات بهذه الوسائل.
يجب على الزبون مراجعة العمليات الواردة في كشف الحساب بدقة    ٥-٢
 بشأن أّي خطأ أو نقص خ�ل خمسة عشر (١٥) 

ً
البنك خطيا وإشعار 

يخ إرسال كشف الحساب إلى الزبون. وإذا لم يرسل حامل   من تار
ً
يوما

أّي  البنك  يتحمل  و�   ،
ً
صحيحا الكشف  يعتبر  إشعار،  أّي  البطاقة 

مسؤولية عن أّي اعتراض �حق يستلمه من الزبون.
فترة،  أي  عن  حساب  كشف  ا�ئتمان  بطاقة  حامل  يستلم  لم  إذا    ٥-٣

تستمر مسؤولية الزبون لسداد المبلغ المستحق للدفع.
دفع الرسوم:  .٦

ا�شتراك  رسم  بالبنك،  الخاص  والرسوم"  الخدمات  "دليل  يوضح   ٦-١
 البنك في تعديل رسم 

ّ
السنوي. وقد أقّر الزبون ووافق على حق

 إلى 
ً
ا�شتراك السنوي بقراره المستقل. وسوف يرسل  البنك إشعارا

بإجراء  وذلك  السنوي  ا�شتراك  رسم  تعديل  حال  في  الزبون 
على  أو  البنك  فروع  الموجود في  الجدول  على  ال�زمة  التعدي�ت 

الموقع ا�لكتروني.
٦-٢  يلتزم حامل بطاقة ا�ئتمان مسؤولية دفع رسم ا�شتراك السنوي 
طلب  على  وبناًء  البنك،  لسج�ت   

ً
وفقا البنك  مستحقات  وجميع 

البنك.
بطاقة  حساب  كشف  إلى  السنوي  ا�شتراك  رسم  يضاف  سوف   ٦-٣

ا�ئتمان الصادر للزبون.
التي  السنوي  ا�شتراك  الرسم  دفع  البطاقة  حامل  على  يجب   ٦-٤
يحددها البنك حسب كل نوع من أنواع بطاقات ا�ئتمان، عند إصدار أو 
أو  رئيسة  بطاقة  أّي  تجديد  أو  إصدار  وبعد  ا�ئتمان،  بطاقة  تجديد 

تابعة.
يدفعه  أن  يجب  التي  السنوي  ا�شتراك  رسم  إّن  شك،  أّي  لتجنب   ٦-٥
حامل البطاقة، � يرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر مع الحّد ا�ئتماني  

الذي وافق عليه البنك لحامل بطاقة ا�ئتمان.
قيمة  إجمالي  دفع  على  الرئيسة  ا�ئتمان  بطاقة  حامل  يوافق   ٦-٦
كشف  في  المبين  الحالي"  "الرصيد  بند  تحت  الواردة  المستحقات 

حساب بطاقة ا�ئتمان. ويستحق دفع هذه المبالغ بالكامل وواجبة 
يخ استحقاق الدفع" المحدد  السداد خ�ل مدة أقصاها � تتعدى "تار

في كشف حساب بطاقة ا�ئتمان. 
 لحامل بطاقة ا�ئتمان الرئيسة اختيار عدم دفع "الرصيد الحالي" 

ّ
يحق  ٦-٧

بالكامل. وفي هذه الحالة، يجب على حامل بطاقة ا�ئتمان أن يدفع، 
يخ استحقاق الدفع أو  على ا�قل "المبلغ ا�دنى المستحق" في تار
قبله. وإذا كان الرصيد الحالي أقل من المبلغ الذي يحدده البنك من 
حين Úخر، يصبح الرصيد الحالي مستحق الدفع بالكامل. وإذا لم  يدفع 
أو  الدفع،  استحقاق  يخ  تار بحلول  المستحق  ا�دنى   المبلغ  الزبون 
 فقط، فإّن  المبلغ ا�دنى المستحق غير المدفوع سوف 

ً
سّدده جزئيا

يدرج في كشف الحساب ال�حق لبطاقة ا�ئتمان  ضمن بند  المبلغ 
ا�دنى المستحق للدفع.

تعّهد حامل البطاقة، أّنه إذا تخلف عن دفع المبلغ ا�دنى  المستحق   ٦-٨
من   (٪١) بنسبة  ُيحتسب  بمبلغ  الخيرات  �عمال  يتصّدق  أن  للدفع، 
المبلغ غير المدفوع باÒضافة إلى أّي تكلفة فعلية تكبدها البنك، إْن 
ُوجد، (على أن � تشمل خسارة في ا�رباح، أو تكلفة تمويل، أو أّي 
مبلغ آخر له طبيعة ا�ستثمار ).  وسوف يحسم البنك هذا المبلغ من 
هيئة  توجيهات  حسب  الخيرات  أعمال  إلى  ويدفعه  الزبون  حساب 

الرقابة الشرعية للبنك.
البنك بحسم الرسوم أو المبالغ المستحقة للبنك من  الزبون  فّوض   ٦-٩

أّي من الحسابات الخاصة بحامل بطاقة ا�ئتمان.
فقدان بطاقة ا�ئتمان ورمز ا�مان:  .٧

سوف يصدر البنك  رمز ا�مان إلى حامل بطاقة ا�ئتمان �ستخدامه   ٧-١
ا�ئتمان.  بطاقة  يقبل  الكتروني  جهاز  أو  آلي  صرف  جهاز  أي  في 
التعريف  رقم  البنك  يرسل  أن  على  ا�ئتمان  بطاقة  حامل  ووافق 
يد السريع إلى حامل بطاقة ا�ئتمان  يد العادي أو البر الشخصي بالبر

وعلى مسؤوليته.
ا�ئتمان في  بطاقة  حامل  ا�مان �ستخدام  رمز  البنك  يصدر  سوف    ٧-٢
الخدمات المصرفية باالهاتف، ووافق حامل بطاقة ا�ئتمان الحصول 
على رمز الحماية عبر الهاتف، أو أي وسيلة اتصال أخرى، أو إرساله 
يد السريع إلى حامل البطاقة وعلى مسؤوليته. يد العادي أو البر بالبر
أو  العادي  يد  بالبر البطاقة  حامل  إلى  ا�مان  رمز  البنك  يرسل  عندما    ٧-٣
يد السريع، يجب على حامل بطاقة ا�ئتمان حفظ رمز ا�مان وإت�ف  البر

.
ً
اÒشعار فورا

٧-٤   يتحمل حامل بطاقة ا�ئتمان كامل المسؤولية عن معام�ت بطاقة 
ا�ئتمان التي تنفذ بواسطة رمز ا�مان، سواًء كان ذلك بمعرفة حامل 

البطاقة أو دون معرفته.
يتعين على حامل بطاقة ا�ئتمان اتخاذ كافة التدابير المعقولة لمنع    ٧-٥
رمز   عن  الكشف  عدم  يجب  كما  ا�ئتمان،  بطاقة  سرقة  أو  فقدان 

ا�مان �ّي طرف.
في حالة فقدان بطاقة ا�ئتمان أو سرقتها، أو كشف رمز الحماية   ٧-٦
عن   

ً
فورا البنك  بإب�غ  ا�ئتمان  بطاقة  حامل  يلتزم  آخر،  طرف  �ي 

التفاصيل  الفقدان أو السرقة أو الكشف المذكور مع توضيح كافة 
أو  الفقدان  التي وقع فيها  الدولة  بذلك، وإب�غ شرطة  المتعلقة 

السرقة أو الكشف.
يتحّمل حامل البطاقة المسؤولية الكاملة عن الدفع للبنك، ويستمر    ٧-٧
بتحملها، �ّي مبلغ يسجل على حساب بطاقة ا�ئتمان نتيجة �ّي من 
أو  اÚلي،  الّصرف  أجزة  النقدي من  السحب  أو  البطاقة،  معام�ت 
خ�ل  من  مقدمة  تسهي�ت  أو  خدمات  أو  رسمية  فواتير  سداد 
ا�مان،  رمز  و/أو  ا�ئتمان  ببطاقة  والمنفذة  الهاتفية  الخدمات 
بواسطة أّي شخص، سواًء كان ذلك بمعرفة حامل البطاقة أو بدون 

معرفته.
بطاقة  بديلة �ّي  ائتمان  بطاقة  إصدار  المستقل،  بقراره  للبنك،   

ّ
يحق  ٧-٨

ائتمان مفقودة أو مسروقة، أو إصدار رمز أمان جديد بناًء على هذه 
مع  البنك  يقررها  أخرى  وأحكام  شروط  أّي  أو  وا�حكام،  الشروط 

إشعار حامل البطاقة بها.
يجب  المسروقة،  أو  المفقودة  ا�ئتمان  بطاقة  استرداد  حالة  في    ٧-٩
ا�ئتمان  بطاقة  وتقطيع  استخدامها،  عدم  البطاقة  حامل  على 
البنك.  إلى  عة 

ّ
المقط البطاقة  ، وإعادة 

ً
نصفين فورا إلى  المستردة 

بعد  ا�مان  رمز  استخدام  عدم  ا�ئتمان  بطاقة  حامل  على  ويجب 
إب�غه البنك بالكشف عنها �ّي طرف آخر. 

شروط بطاقة ا�ئتمان:  .٨
تعتبر بطاقة ا�ئتمان من ملكية البنك الخاصة، وتستمر كذلك، ويجب   ٨-١
المفوض  وكيله  أو  البنك،  طلب  عند  مباشرة  البنك  إلى  تسليمها 

بذلك.
الرئيسة  ا�ئتمان  بطاقة  م 

ّ
تسل الرئيسة  ا�ئتمان  بطاقة  لحامل   

ّ
يحق  ٨-٢

أو  العادي  يد  بالبر له   إرسالها  يمكن  أو  التابعة،  ا�ئتمان  وبطاقات 
البنك  وعلى مسؤولية  لدى  المسجل  العنوان  السريع على  يد  البر
ا�ئتمان  بطاقات  م 

ّ
تسل وسوف  الرئيسة.  ا�ئتمان   بطاقة  حامل 

وعلى  الرئيسة  ا�ئتمان  بطاقة  حامل  تعليمات  حسب  التابعة 
مسؤوليته.

التوقيع على  البطاقة  يتعين على حامل  ا�ئتمان،  م بطاقة 
ّ
عند تسل  ٨-٣

أو  البطاقة  تفعيل  أو  و/  التوقيع،  هذا  ويعّد   ،
ً
فورا البطاقة  ظر 

البطاقة  حامل  إقرار  على  وحاسم  ملزم  إثبات  بمثابة  استخدامها 
با�لتزام بهذه الشروط وا�حكام. ولهذا الغرض، يعين حامل بطاقة 
ا�ئتمان الرئيسة، بموجب هذه ا�تفاقية، جميع حملة بطاقات ا�ئتمان 
مه 

ّ
التابعة كوك�ء عنه لهذا الغرض بصرف النظر عن إشعار البنك بتسل

للبطاقة.
إذا لم يرغب حامل البطاقة ا�لتزام بهذه الشروط وا�حكام، يتعين على   ٨-٤
إلى  النصفين  ويعيد  نصفين  إلى  ا�ئتمان  بطاقة  تقطيع  البطاقة  حامل 

 بعد ذلك.
ً
البنك، وُيعتبر البند (٩-٥) من هذه الشروط وا�حكام نافذا

 
ً
� يمكن تحويل بطاقة ا�ئتمان لغير حاملها، ويجب أن ُتستخدم حصرا  ٨-٥
من حامل البطاقة. و� يصح أن يسمح حامل بطاقة ا�ئتمان، في أي 
رمز  و/أو  ا�ئتمان  بطاقة  باستخدام  شخص،  �ّي  ا�حوال،  من  حال 

 �ّي غرض 
ً
ا�مان، و� يجوز لحامل بطاقة ا�ئتمان رهن البطاقة ضمانا

من ا�غراض.
الوقت، من ا�حتفاظ  التأكد، طوال  يجب على حامل بطاقة ا�ئتمان   ٨-٦
البطاقة  حفظ  مسؤولية  ويتحمل  آمن،  مكان  في  ا�ئتمان  ببطاقة 

.
ً
بأمان دائما

استخدام بطاقة ا�ئتمان:  .٩
يجوز استخدام بطاقة ا�ئتمان Òجراء معام�ت بطاقة ا�ئتمان:  ٩-١

ضمن حّد ا�ئتمان الذي يشعر به البنك حامل بطاقة ا�ئتمان الرئيسة، و (أ) 
بطاقة  على  المطبوع  يان  السر انتهاء  شر  من  ا�خير  اليوم  حتى  (ب) 

ا�ئتمان.
إذا فقد حامل بطاقة ا�ئتمان بطاقة ا�ئتمان، أو تضّررت تلك البطاقة،   ٩-٢
أو طلب استبدالها، أو طلب إصدار بطاقات تابعة، يجوز للبنك بقراره 
المستقل إصدار هذه البطاقة أو البطاقات، بناًء على طلب خطي من 
عبر  المصرفية  الخدمات  خ�ل  من  أو  الرئيسة،  ا�ئتمان  بطاقة  حامل 

الهاتف.
تعهد حامل بطاقة ا�ئتمان بالتصرف بنية حسنة في جميع ا�وقات   ٩-٣
وعدم  البنك،  ومع  ا�ئتمان  بطاقة  معام�ت  جميع  يخص  فيما 
استخدام بطاقة ا�ئتمان �ّي أغراض غير أخ�قية، أو غير قانونية، أو 

غير متوافقة مع أحكام الشريعة اÒس�مية.
والخدمات  الّسلع  من  محددة  يات  مشتر اÒس�مية  الشريعة  تحّرم   ٩-٤
ير، والقمار،  ير والمنتجات المرتبطة بلحم الخنز مثل الكحول، ولحم الخنز
حامل  ويتحمل  وغيرها.  القانونية،  غير  وا�نشطة  اÒباحية،  والمواد 
البطاقة مسؤولية التأكد من اقتصار استخدام بطاقة ا�ئتمان على 
و�  اÒس�مية  الشريعة  مبادئ  تخالف   � التي  البطاقة  معام�ت 

تحّرمها أو تمنعها.
 النظر عن الوصول إلى حّد ا�ئتمان للبطاقة الخاصة بحامل بطاقة 

ّ
بغض   ٩-٥

 للبنك في أّي وقت، بما في ذلك البند (٨-٤)  وليس 
ّ

ا�ئتمان، يحق
أي  دون  ومن  بذلك،  ا�ئتمان  بطاقة  حامل  إشعار  وبعد   ،

ً
حصرا

ا�ئتمان في   حامل بطاقة 
ّ

إلغاء وتقييد حق البنك،  مسؤولية على 
معاملة  أّي  على  الموافقة  رفض  أو  ا�ئتمان،  بطاقة  استخدام 

متعلقة ببطاقة ا�ئتمان.
 عن أّي من 

ً
يكون حامل بطاقة ا�ئتمان، في جميع ا�وقات، مسؤو�   ٩-٦

من  بأّي  الخاصة  البنك  سج�ت  وتكون  ا�ئتمان،  بطاقة  معام�ت 
معام�ت بطاقة ا�ئتمان نهائية وُملزمة لحامل بطاقة ا�ئتمان.

سوف يقدم البنك رمز ا�مان لكي ُيستخدم مع البطاقة عند إجراء    ٩-٧
تنفيذ  وقت  في  ُتطلب  أن  يمكن  التي   

ً
ودوليا  

ً
محليا المعام�ت 

المعاملة، أو � ُتطلب.
٩-٨   تعتبر سج�ت البنك �ّي معاملة ينفذها حامل بطاقة ا�ئتمان الرئيسة 
أو حامل بطاقة ا�ئتمان التابعة باستخدام رمز ا�مان، ُملزمة لحامل 

بطاقة ا�ئتمان الرئيسة مع جميع  تبعاتها.
البطاقة بصفة مؤقتة في  إيقاف  نزوى  بنك  البطاقة  يخول صاحب     ٩-٩

حال اÒب�غ عن فقد البطاقة من طرف ثالث.

١٨ الرجوع إلى قائمة المحتويات



ا�ئتمان  بطاقات  إصدار واستخدام  التالية على  وا�حكام  الشروط  تسري 
من بنك نزوى :
١- التعريفات

الزبون  يدفعها  التي  الرسوم  السنوية: هي  العضوية  اشتراك  رسوم 
.
ً
للبنك بغرض إصدار مختلف أنواع بطاقات ا�ئتمان وتجديد العضوية سنويا

البنك: بنك نزوى. 
أي فرع من فروع بنك نزوى. فرع: 

بطاقة ا�ئتمان: بطاقة ذات حّد ائتماني يقدمها البنك إلى زبائنه بغرض 
استخدامها في الشراء بالسداد اÚجل من نقاط البيع والسحب النقدي من 

أجزة الصراف اÚلي.
الزبون/ حامل البطاقة: ُيقصد به أّي شخص  ُيصدر له البنك بطاقة ائتمان 
تابعة.  بطاقة  أّي حامل  أو  الرئيسة  البطاقة  تحمل اسمه، ويشمل حامل 
حامل  تعني  البطاقة"  إلى"حامل  وا�حكام  الشروط  هذه  في  اÒشارة 
 لما يتناسب مع السياق.

ً
البطاقة الرئيسة و/ أو حامل البطاقة التابعة  وفقا

حساب بطاقة ا�ئتمان: يعني الحساب المخصص لبطاقة ا�ئتمان بغرض 
إدخال جميع المبالغ المدينة والدائنة المستلمة، و/أو التي نفذها حامل 
ُوجد،  إْن  البطاقة،  لهذه  التابعة  البطاقة  حامل  و/أو  الرئيسة  البطاقة 

بموجب هذه الشروط وا�حكام.
كشف حساب بطاقة ا�ئتمان: ُيقصد به كشف الحساب الشري الذي 
يصدره البنك لصالح حامل البطاقة الرئيسة لتوضيح بيانات معام�ت بطاقة 
الحالي، والمبلغ   ا�ئتمان، والرصيد  لبطاقة  آخر كشف حساب  ا�ئتمان منذ 
يخ استحقاق الدفع. وُيرسل كشف  ا�دنى  المستحق للدفع إلى البنك بتار
من  المقدم  البريدي  العنوان  إلى  الرئيسة  البطاقة  حامل  إلى  الحساب 

الزبون، أو عبر أي وسيلة أخرى ُيتفق عليها مع الزبون.
يات  بالسداد اÚجل الذي وافق عليه  حد بطاقة ا�ئتمان: هو مبلغ المشتر

البنك لصالح حامل بطاقة ا�ئتمان.
رقم التعريف الشخصي: يعني الرقم السري الذي يستلمه الزبون في 
الخدمات  أو  اÚلي  الّصرف  جهاز  في  الزبون  يدخله  أو  مغلق  مغلف 
النقدي،  للسحب  الشخصي  التعريف  رقم  يستخدم  بالهاتف.  المصرفية 

وطلب رصيد الحساب، وتثبيت الشراء في أجزة نقاط البيع.

انتهاء  بعد  الزبائن  ائتمان  بطاقات  تجديد  يعني  ا�ئتمان:  بطاقات  تجديد 
ص�حية البطاقات.

بطاقة بديلة: تعني إبدال بطاقة ائتمان للزبون ببطاقة ائتمان جديدة ورقم 
جديد.

بطاقة تابعة: هي بطاقة فرعية تحت حساب بطاقة ا�ئتمان الرئيسة.

بطاقة ائتمان متوافقة مع أحكام الشريعة اÅس�مية
بطاقة ائتمان دون زيادة:  .١

يوفر البنك لحامل البطاقة حد ائتمان على مبدأ الشريعة اÒس�مية   ١-١
لحامل  ويمكن  الحسن).  القرض  يادة(  ز دون  القرض  في  المتمثل 
طوال  بالبطاقة  معام�ت  لتنفيذ  ا�ئتماني  الحد  استخدام  البطاقة 

فترة الدفع المحددة.
الحد  خفض  البطاقة،  حامل  إشعار  مع  وقت،  أي  في  للبنك   

ّ
يحق  ١-٢

ا�ئتماني. وفي هذه الحالة، يجب على حامل البطاقة تسديد مبلغ 
ا�ئتمان غير المسدد حتى يصبح ضمن الحد ا�ئتماني الجديد.

تسليم واستخدام البطاقة ا�ئتمانية:  .٢
مه بطاقة ا�ئتمان.

ّ
يجب على الزبون توقيع سجل البنك لتأكيد تسل   ٢-١

بالخدمات  با�تصال  الشخصي   التعريف  إدخال رقم  الزبون  يجب على    ٢-٢
المصرفية بالهاتف الذي يستخدم نظام الرد الصوتي التفاعلي.

يد. وفي  بالبر ا�ئتمان  بطاقة  إرسال  البنك  من  يطلب  أن  للزبون   
ّ

يحق   ٢-٣
الزبون  يستلم  لم  إذا  مسؤولية  أّي  البنك  يتحمل   � الحالة،  هذه 

بطاقة ا�ئتمان. 
يان  سر مدة  خ�ل  ا�ئتمان  حّد  ضمن  البطاقة  استخدام  للزبون   

ّ
يحق   ٢-٤

الص�حية المطبوعة على البطاقة.
البطاقة التابعة:  .٣

 للزبون، حامل بطاقة ا�ئتمان الرئيسة، أن يطلب من البنك إصدار 
ّ

يحق   ٣-١
الرئيسة،  ا�ئتمان  بطاقة  حساب  إلى  تضاف  تابعة  ائتمان  بطاقات 

وضمن حّد ا�ئتمان المعتمد لحامل بطاقة ا�ئتمان الرئيسة.
يتحمل حامل البطاقة الرئيسة المسؤولية الكاملة عن جميع المبالغ    ٣-٢
المدينة بحساب بطاقة ا�ئتمان باÒضافة إلى أّي مصاريف أو رسوم 

مفروضة على بطاقة ا�ئتمان.
تخضع بطاقة ا�ئتمان الرئيسة وجميع بطاقات ا�ئتمان التابعة إلى حد     ٣-٣

ا�ئتمان الذي وافق  عليه البنك.  
حساب البطاقة:  .٤

وجميع  الرسوم  ا�ئتمان  بطاقة  حساب  على  البنك  يسجل  سوف   ٤-١
مبالغ المعام�ت الناجمة عن استخدام الزبون لبطاقة ا�ئتمان.

ذ بأّي 
ّ

سوف تحّول قيمة أّي من معام�ت بطاقة ا�ئتمان، التي تنف  ٤-٢
يال العماني،حسب سعر صرف العملة السائد في  عملة أخرى غير الر

يخ تسجيل المعاملة في حساب بطاقة ا�ئتمان. تار
ا�شتراك  رسم  الزبون  بطاقة  حساب  على  البنك  يسجل  سوف   ٤-٣
البطاقة.  إصدار  ا�ول من  الشر  ا�ئتمان في  بطاقة  السنوي في 
وغير  الدفع  مستحقة  وتجديدها  البطاقة  استبدال  رسوم  وتعتبر 

قابلة ل�سترداد.
كشف حساب بطاقة ا�ئتمان:  .٥

أوقات  في  ا�ئتمان  بطاقات  حساب  كشف  البنك  يصدر  سوف    ٥-١
محددة. وما لم يرسل الزبون تعليمات خطية إلى البنك بحفظ جميع 
إلى  واÒشعارات  الحساب  كشف  البنك  يرسل  سوف  المراس�ت، 
العنوان البريدي للزبون، أو يجزها على الموقع ا�لكتروني للبنك، أو 
للزبون  ا�لكتروني  يد  البر عنوان  أو  ا�نترنت،  عبر  المصرفية  الخدمات 
تلك  استلم  قد  الزبون  أّن  وُيعتبر  البنك.  سج�ت  في  المسجل 

المراس�ت واÒشعارات بهذه الوسائل.
يجب على الزبون مراجعة العمليات الواردة في كشف الحساب بدقة    ٥-٢
 بشأن أّي خطأ أو نقص خ�ل خمسة عشر (١٥) 

ً
البنك خطيا وإشعار 

يخ إرسال كشف الحساب إلى الزبون. وإذا لم يرسل حامل   من تار
ً
يوما

أّي  البنك  يتحمل  و�   ،
ً
صحيحا الكشف  يعتبر  إشعار،  أّي  البطاقة 

مسؤولية عن أّي اعتراض �حق يستلمه من الزبون.
فترة،  أي  عن  حساب  كشف  ا�ئتمان  بطاقة  حامل  يستلم  لم  إذا    ٥-٣

تستمر مسؤولية الزبون لسداد المبلغ المستحق للدفع.
دفع الرسوم:  .٦

ا�شتراك  رسم  بالبنك،  الخاص  والرسوم"  الخدمات  "دليل  يوضح   ٦-١
 البنك في تعديل رسم 

ّ
السنوي. وقد أقّر الزبون ووافق على حق

 إلى 
ً
ا�شتراك السنوي بقراره المستقل. وسوف يرسل  البنك إشعارا

بإجراء  وذلك  السنوي  ا�شتراك  رسم  تعديل  حال  في  الزبون 
على  أو  البنك  فروع  الموجود في  الجدول  على  ال�زمة  التعدي�ت 

الموقع ا�لكتروني.
٦-٢  يلتزم حامل بطاقة ا�ئتمان مسؤولية دفع رسم ا�شتراك السنوي 
طلب  على  وبناًء  البنك،  لسج�ت   

ً
وفقا البنك  مستحقات  وجميع 

البنك.
بطاقة  حساب  كشف  إلى  السنوي  ا�شتراك  رسم  يضاف  سوف   ٦-٣

ا�ئتمان الصادر للزبون.
التي  السنوي  ا�شتراك  الرسم  دفع  البطاقة  حامل  على  يجب   ٦-٤
يحددها البنك حسب كل نوع من أنواع بطاقات ا�ئتمان، عند إصدار أو 
أو  رئيسة  بطاقة  أّي  تجديد  أو  إصدار  وبعد  ا�ئتمان،  بطاقة  تجديد 

تابعة.
يدفعه  أن  يجب  التي  السنوي  ا�شتراك  رسم  إّن  شك،  أّي  لتجنب   ٦-٥
حامل البطاقة، � يرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر مع الحّد ا�ئتماني  

الذي وافق عليه البنك لحامل بطاقة ا�ئتمان.
قيمة  إجمالي  دفع  على  الرئيسة  ا�ئتمان  بطاقة  حامل  يوافق   ٦-٦
كشف  في  المبين  الحالي"  "الرصيد  بند  تحت  الواردة  المستحقات 

حساب بطاقة ا�ئتمان. ويستحق دفع هذه المبالغ بالكامل وواجبة 
يخ استحقاق الدفع" المحدد  السداد خ�ل مدة أقصاها � تتعدى "تار

في كشف حساب بطاقة ا�ئتمان. 
 لحامل بطاقة ا�ئتمان الرئيسة اختيار عدم دفع "الرصيد الحالي" 

ّ
يحق  ٦-٧

بالكامل. وفي هذه الحالة، يجب على حامل بطاقة ا�ئتمان أن يدفع، 
يخ استحقاق الدفع أو  على ا�قل "المبلغ ا�دنى المستحق" في تار
قبله. وإذا كان الرصيد الحالي أقل من المبلغ الذي يحدده البنك من 
حين Úخر، يصبح الرصيد الحالي مستحق الدفع بالكامل. وإذا لم  يدفع 
أو  الدفع،  استحقاق  يخ  تار بحلول  المستحق  ا�دنى   المبلغ  الزبون 
 فقط، فإّن  المبلغ ا�دنى المستحق غير المدفوع سوف 

ً
سّدده جزئيا

يدرج في كشف الحساب ال�حق لبطاقة ا�ئتمان  ضمن بند  المبلغ 
ا�دنى المستحق للدفع.

تعّهد حامل البطاقة، أّنه إذا تخلف عن دفع المبلغ ا�دنى  المستحق   ٦-٨
من   (٪١) بنسبة  ُيحتسب  بمبلغ  الخيرات  �عمال  يتصّدق  أن  للدفع، 
المبلغ غير المدفوع باÒضافة إلى أّي تكلفة فعلية تكبدها البنك، إْن 
ُوجد، (على أن � تشمل خسارة في ا�رباح، أو تكلفة تمويل، أو أّي 
مبلغ آخر له طبيعة ا�ستثمار ).  وسوف يحسم البنك هذا المبلغ من 
هيئة  توجيهات  حسب  الخيرات  أعمال  إلى  ويدفعه  الزبون  حساب 

الرقابة الشرعية للبنك.
البنك بحسم الرسوم أو المبالغ المستحقة للبنك من  الزبون  فّوض   ٦-٩

أّي من الحسابات الخاصة بحامل بطاقة ا�ئتمان.
فقدان بطاقة ا�ئتمان ورمز ا�مان:  .٧

سوف يصدر البنك  رمز ا�مان إلى حامل بطاقة ا�ئتمان �ستخدامه   ٧-١
ا�ئتمان.  بطاقة  يقبل  الكتروني  جهاز  أو  آلي  صرف  جهاز  أي  في 
التعريف  رقم  البنك  يرسل  أن  على  ا�ئتمان  بطاقة  حامل  ووافق 
يد السريع إلى حامل بطاقة ا�ئتمان  يد العادي أو البر الشخصي بالبر

وعلى مسؤوليته.
ا�ئتمان في  بطاقة  حامل  ا�مان �ستخدام  رمز  البنك  يصدر  سوف    ٧-٢
الخدمات المصرفية باالهاتف، ووافق حامل بطاقة ا�ئتمان الحصول 
على رمز الحماية عبر الهاتف، أو أي وسيلة اتصال أخرى، أو إرساله 
يد السريع إلى حامل البطاقة وعلى مسؤوليته. يد العادي أو البر بالبر
أو  العادي  يد  بالبر البطاقة  حامل  إلى  ا�مان  رمز  البنك  يرسل  عندما    ٧-٣
يد السريع، يجب على حامل بطاقة ا�ئتمان حفظ رمز ا�مان وإت�ف  البر

.
ً
اÒشعار فورا

٧-٤   يتحمل حامل بطاقة ا�ئتمان كامل المسؤولية عن معام�ت بطاقة 
ا�ئتمان التي تنفذ بواسطة رمز ا�مان، سواًء كان ذلك بمعرفة حامل 

البطاقة أو دون معرفته.
يتعين على حامل بطاقة ا�ئتمان اتخاذ كافة التدابير المعقولة لمنع    ٧-٥
رمز   عن  الكشف  عدم  يجب  كما  ا�ئتمان،  بطاقة  سرقة  أو  فقدان 

ا�مان �ّي طرف.
في حالة فقدان بطاقة ا�ئتمان أو سرقتها، أو كشف رمز الحماية   ٧-٦
عن   

ً
فورا البنك  بإب�غ  ا�ئتمان  بطاقة  حامل  يلتزم  آخر،  طرف  �ي 

١٩

التفاصيل  الفقدان أو السرقة أو الكشف المذكور مع توضيح كافة 
أو  الفقدان  التي وقع فيها  الدولة  بذلك، وإب�غ شرطة  المتعلقة 

السرقة أو الكشف.
يتحّمل حامل البطاقة المسؤولية الكاملة عن الدفع للبنك، ويستمر    ٧-٧
بتحملها، �ّي مبلغ يسجل على حساب بطاقة ا�ئتمان نتيجة �ّي من 
أو  اÚلي،  الّصرف  أجزة  النقدي من  السحب  أو  البطاقة،  معام�ت 
خ�ل  من  مقدمة  تسهي�ت  أو  خدمات  أو  رسمية  فواتير  سداد 
ا�مان،  رمز  و/أو  ا�ئتمان  ببطاقة  والمنفذة  الهاتفية  الخدمات 
بواسطة أّي شخص، سواًء كان ذلك بمعرفة حامل البطاقة أو بدون 

معرفته.
بطاقة  بديلة �ّي  ائتمان  بطاقة  إصدار  المستقل،  بقراره  للبنك،   

ّ
يحق  ٧-٨

ائتمان مفقودة أو مسروقة، أو إصدار رمز أمان جديد بناًء على هذه 
مع  البنك  يقررها  أخرى  وأحكام  شروط  أّي  أو  وا�حكام،  الشروط 

إشعار حامل البطاقة بها.
يجب  المسروقة،  أو  المفقودة  ا�ئتمان  بطاقة  استرداد  حالة  في    ٧-٩
ا�ئتمان  بطاقة  وتقطيع  استخدامها،  عدم  البطاقة  حامل  على 
البنك.  إلى  عة 

ّ
المقط البطاقة  ، وإعادة 

ً
نصفين فورا إلى  المستردة 

بعد  ا�مان  رمز  استخدام  عدم  ا�ئتمان  بطاقة  حامل  على  ويجب 
إب�غه البنك بالكشف عنها �ّي طرف آخر. 

شروط بطاقة ا�ئتمان:  .٨
تعتبر بطاقة ا�ئتمان من ملكية البنك الخاصة، وتستمر كذلك، ويجب   ٨-١
المفوض  وكيله  أو  البنك،  طلب  عند  مباشرة  البنك  إلى  تسليمها 

بذلك.
الرئيسة  ا�ئتمان  بطاقة  م 

ّ
تسل الرئيسة  ا�ئتمان  بطاقة  لحامل   

ّ
يحق  ٨-٢

أو  العادي  يد  بالبر له   إرسالها  يمكن  أو  التابعة،  ا�ئتمان  وبطاقات 
البنك  وعلى مسؤولية  لدى  المسجل  العنوان  السريع على  يد  البر
ا�ئتمان  بطاقات  م 

ّ
تسل وسوف  الرئيسة.  ا�ئتمان   بطاقة  حامل 

وعلى  الرئيسة  ا�ئتمان  بطاقة  حامل  تعليمات  حسب  التابعة 
مسؤوليته.

التوقيع على  البطاقة  يتعين على حامل  ا�ئتمان،  م بطاقة 
ّ
عند تسل  ٨-٣

أو  البطاقة  تفعيل  أو  و/  التوقيع،  هذا  ويعّد   ،
ً
فورا البطاقة  ظر 

البطاقة  حامل  إقرار  على  وحاسم  ملزم  إثبات  بمثابة  استخدامها 
با�لتزام بهذه الشروط وا�حكام. ولهذا الغرض، يعين حامل بطاقة 
ا�ئتمان الرئيسة، بموجب هذه ا�تفاقية، جميع حملة بطاقات ا�ئتمان 
مه 

ّ
التابعة كوك�ء عنه لهذا الغرض بصرف النظر عن إشعار البنك بتسل

للبطاقة.
إذا لم يرغب حامل البطاقة ا�لتزام بهذه الشروط وا�حكام، يتعين على   ٨-٤
إلى  النصفين  ويعيد  نصفين  إلى  ا�ئتمان  بطاقة  تقطيع  البطاقة  حامل 

 بعد ذلك.
ً
البنك، وُيعتبر البند (٩-٥) من هذه الشروط وا�حكام نافذا

 
ً
� يمكن تحويل بطاقة ا�ئتمان لغير حاملها، ويجب أن ُتستخدم حصرا  ٨-٥
من حامل البطاقة. و� يصح أن يسمح حامل بطاقة ا�ئتمان، في أي 
رمز  و/أو  ا�ئتمان  بطاقة  باستخدام  شخص،  �ّي  ا�حوال،  من  حال 

 �ّي غرض 
ً
ا�مان، و� يجوز لحامل بطاقة ا�ئتمان رهن البطاقة ضمانا

من ا�غراض.
الوقت، من ا�حتفاظ  التأكد، طوال  يجب على حامل بطاقة ا�ئتمان   ٨-٦
البطاقة  حفظ  مسؤولية  ويتحمل  آمن،  مكان  في  ا�ئتمان  ببطاقة 

.
ً
بأمان دائما

استخدام بطاقة ا�ئتمان:  .٩
يجوز استخدام بطاقة ا�ئتمان Òجراء معام�ت بطاقة ا�ئتمان:  ٩-١

ضمن حّد ا�ئتمان الذي يشعر به البنك حامل بطاقة ا�ئتمان الرئيسة، و (أ) 
بطاقة  على  المطبوع  يان  السر انتهاء  شر  من  ا�خير  اليوم  حتى  (ب) 

ا�ئتمان.
إذا فقد حامل بطاقة ا�ئتمان بطاقة ا�ئتمان، أو تضّررت تلك البطاقة،   ٩-٢
أو طلب استبدالها، أو طلب إصدار بطاقات تابعة، يجوز للبنك بقراره 
المستقل إصدار هذه البطاقة أو البطاقات، بناًء على طلب خطي من 
عبر  المصرفية  الخدمات  خ�ل  من  أو  الرئيسة،  ا�ئتمان  بطاقة  حامل 

الهاتف.
تعهد حامل بطاقة ا�ئتمان بالتصرف بنية حسنة في جميع ا�وقات   ٩-٣
وعدم  البنك،  ومع  ا�ئتمان  بطاقة  معام�ت  جميع  يخص  فيما 
استخدام بطاقة ا�ئتمان �ّي أغراض غير أخ�قية، أو غير قانونية، أو 

غير متوافقة مع أحكام الشريعة اÒس�مية.
والخدمات  الّسلع  من  محددة  يات  مشتر اÒس�مية  الشريعة  تحّرم   ٩-٤
ير، والقمار،  ير والمنتجات المرتبطة بلحم الخنز مثل الكحول، ولحم الخنز
حامل  ويتحمل  وغيرها.  القانونية،  غير  وا�نشطة  اÒباحية،  والمواد 
البطاقة مسؤولية التأكد من اقتصار استخدام بطاقة ا�ئتمان على 
و�  اÒس�مية  الشريعة  مبادئ  تخالف   � التي  البطاقة  معام�ت 

تحّرمها أو تمنعها.
 النظر عن الوصول إلى حّد ا�ئتمان للبطاقة الخاصة بحامل بطاقة 

ّ
بغض   ٩-٥

 للبنك في أّي وقت، بما في ذلك البند (٨-٤)  وليس 
ّ

ا�ئتمان، يحق
أي  دون  ومن  بذلك،  ا�ئتمان  بطاقة  حامل  إشعار  وبعد   ،

ً
حصرا

ا�ئتمان في   حامل بطاقة 
ّ

إلغاء وتقييد حق البنك،  مسؤولية على 
معاملة  أّي  على  الموافقة  رفض  أو  ا�ئتمان،  بطاقة  استخدام 

متعلقة ببطاقة ا�ئتمان.
 عن أّي من 

ً
يكون حامل بطاقة ا�ئتمان، في جميع ا�وقات، مسؤو�   ٩-٦

من  بأّي  الخاصة  البنك  سج�ت  وتكون  ا�ئتمان،  بطاقة  معام�ت 
معام�ت بطاقة ا�ئتمان نهائية وُملزمة لحامل بطاقة ا�ئتمان.

سوف يقدم البنك رمز ا�مان لكي ُيستخدم مع البطاقة عند إجراء    ٩-٧
تنفيذ  وقت  في  ُتطلب  أن  يمكن  التي   

ً
ودوليا  

ً
محليا المعام�ت 

المعاملة، أو � ُتطلب.
٩-٨   تعتبر سج�ت البنك �ّي معاملة ينفذها حامل بطاقة ا�ئتمان الرئيسة 
أو حامل بطاقة ا�ئتمان التابعة باستخدام رمز ا�مان، ُملزمة لحامل 

بطاقة ا�ئتمان الرئيسة مع جميع  تبعاتها.
البطاقة بصفة مؤقتة في  إيقاف  نزوى  بنك  البطاقة  يخول صاحب     ٩-٩

حال اÒب�غ عن فقد البطاقة من طرف ثالث.

الرجوع إلى قائمة المحتويات



ا�ئتمان  بطاقات  إصدار واستخدام  التالية على  وا�حكام  الشروط  تسري 
من بنك نزوى :
١- التعريفات

الزبون  يدفعها  التي  الرسوم  السنوية: هي  العضوية  اشتراك  رسوم 
.
ً
للبنك بغرض إصدار مختلف أنواع بطاقات ا�ئتمان وتجديد العضوية سنويا

البنك: بنك نزوى. 
أي فرع من فروع بنك نزوى. فرع: 

بطاقة ا�ئتمان: بطاقة ذات حّد ائتماني يقدمها البنك إلى زبائنه بغرض 
استخدامها في الشراء بالسداد اÚجل من نقاط البيع والسحب النقدي من 

أجزة الصراف اÚلي.
الزبون/ حامل البطاقة: ُيقصد به أّي شخص  ُيصدر له البنك بطاقة ائتمان 
تابعة.  بطاقة  أّي حامل  أو  الرئيسة  البطاقة  تحمل اسمه، ويشمل حامل 
حامل  تعني  البطاقة"  إلى"حامل  وا�حكام  الشروط  هذه  في  اÒشارة 
 لما يتناسب مع السياق.

ً
البطاقة الرئيسة و/ أو حامل البطاقة التابعة  وفقا

حساب بطاقة ا�ئتمان: يعني الحساب المخصص لبطاقة ا�ئتمان بغرض 
إدخال جميع المبالغ المدينة والدائنة المستلمة، و/أو التي نفذها حامل 
ُوجد،  إْن  البطاقة،  لهذه  التابعة  البطاقة  حامل  و/أو  الرئيسة  البطاقة 

بموجب هذه الشروط وا�حكام.
كشف حساب بطاقة ا�ئتمان: ُيقصد به كشف الحساب الشري الذي 
يصدره البنك لصالح حامل البطاقة الرئيسة لتوضيح بيانات معام�ت بطاقة 
الحالي، والمبلغ   ا�ئتمان، والرصيد  لبطاقة  آخر كشف حساب  ا�ئتمان منذ 
يخ استحقاق الدفع. وُيرسل كشف  ا�دنى  المستحق للدفع إلى البنك بتار
من  المقدم  البريدي  العنوان  إلى  الرئيسة  البطاقة  حامل  إلى  الحساب 

الزبون، أو عبر أي وسيلة أخرى ُيتفق عليها مع الزبون.
يات  بالسداد اÚجل الذي وافق عليه  حد بطاقة ا�ئتمان: هو مبلغ المشتر

البنك لصالح حامل بطاقة ا�ئتمان.
رقم التعريف الشخصي: يعني الرقم السري الذي يستلمه الزبون في 
الخدمات  أو  اÚلي  الّصرف  جهاز  في  الزبون  يدخله  أو  مغلق  مغلف 
النقدي،  للسحب  الشخصي  التعريف  رقم  يستخدم  بالهاتف.  المصرفية 

وطلب رصيد الحساب، وتثبيت الشراء في أجزة نقاط البيع.

انتهاء  بعد  الزبائن  ائتمان  بطاقات  تجديد  يعني  ا�ئتمان:  بطاقات  تجديد 
ص�حية البطاقات.

بطاقة بديلة: تعني إبدال بطاقة ائتمان للزبون ببطاقة ائتمان جديدة ورقم 
جديد.

بطاقة تابعة: هي بطاقة فرعية تحت حساب بطاقة ا�ئتمان الرئيسة.

بطاقة ائتمان متوافقة مع أحكام الشريعة اÅس�مية
بطاقة ائتمان دون زيادة:  .١

يوفر البنك لحامل البطاقة حد ائتمان على مبدأ الشريعة اÒس�مية   ١-١
لحامل  ويمكن  الحسن).  القرض  يادة(  ز دون  القرض  في  المتمثل 
طوال  بالبطاقة  معام�ت  لتنفيذ  ا�ئتماني  الحد  استخدام  البطاقة 

فترة الدفع المحددة.
الحد  خفض  البطاقة،  حامل  إشعار  مع  وقت،  أي  في  للبنك   

ّ
يحق  ١-٢

ا�ئتماني. وفي هذه الحالة، يجب على حامل البطاقة تسديد مبلغ 
ا�ئتمان غير المسدد حتى يصبح ضمن الحد ا�ئتماني الجديد.

تسليم واستخدام البطاقة ا�ئتمانية:  .٢
مه بطاقة ا�ئتمان.

ّ
يجب على الزبون توقيع سجل البنك لتأكيد تسل   ٢-١

بالخدمات  با�تصال  الشخصي   التعريف  إدخال رقم  الزبون  يجب على    ٢-٢
المصرفية بالهاتف الذي يستخدم نظام الرد الصوتي التفاعلي.

يد. وفي  بالبر ا�ئتمان  بطاقة  إرسال  البنك  من  يطلب  أن  للزبون   
ّ

يحق   ٢-٣
الزبون  يستلم  لم  إذا  مسؤولية  أّي  البنك  يتحمل   � الحالة،  هذه 

بطاقة ا�ئتمان. 
يان  سر مدة  خ�ل  ا�ئتمان  حّد  ضمن  البطاقة  استخدام  للزبون   

ّ
يحق   ٢-٤

الص�حية المطبوعة على البطاقة.
البطاقة التابعة:  .٣

 للزبون، حامل بطاقة ا�ئتمان الرئيسة، أن يطلب من البنك إصدار 
ّ

يحق   ٣-١
الرئيسة،  ا�ئتمان  بطاقة  حساب  إلى  تضاف  تابعة  ائتمان  بطاقات 

وضمن حّد ا�ئتمان المعتمد لحامل بطاقة ا�ئتمان الرئيسة.
يتحمل حامل البطاقة الرئيسة المسؤولية الكاملة عن جميع المبالغ    ٣-٢
المدينة بحساب بطاقة ا�ئتمان باÒضافة إلى أّي مصاريف أو رسوم 

مفروضة على بطاقة ا�ئتمان.
تخضع بطاقة ا�ئتمان الرئيسة وجميع بطاقات ا�ئتمان التابعة إلى حد     ٣-٣

ا�ئتمان الذي وافق  عليه البنك.  
حساب البطاقة:  .٤

وجميع  الرسوم  ا�ئتمان  بطاقة  حساب  على  البنك  يسجل  سوف   ٤-١
مبالغ المعام�ت الناجمة عن استخدام الزبون لبطاقة ا�ئتمان.

ذ بأّي 
ّ

سوف تحّول قيمة أّي من معام�ت بطاقة ا�ئتمان، التي تنف  ٤-٢
يال العماني،حسب سعر صرف العملة السائد في  عملة أخرى غير الر

يخ تسجيل المعاملة في حساب بطاقة ا�ئتمان. تار
ا�شتراك  رسم  الزبون  بطاقة  حساب  على  البنك  يسجل  سوف   ٤-٣
البطاقة.  إصدار  ا�ول من  الشر  ا�ئتمان في  بطاقة  السنوي في 
وغير  الدفع  مستحقة  وتجديدها  البطاقة  استبدال  رسوم  وتعتبر 

قابلة ل�سترداد.
كشف حساب بطاقة ا�ئتمان:  .٥

أوقات  في  ا�ئتمان  بطاقات  حساب  كشف  البنك  يصدر  سوف    ٥-١
محددة. وما لم يرسل الزبون تعليمات خطية إلى البنك بحفظ جميع 
إلى  واÒشعارات  الحساب  كشف  البنك  يرسل  سوف  المراس�ت، 
العنوان البريدي للزبون، أو يجزها على الموقع ا�لكتروني للبنك، أو 
للزبون  ا�لكتروني  يد  البر عنوان  أو  ا�نترنت،  عبر  المصرفية  الخدمات 
تلك  استلم  قد  الزبون  أّن  وُيعتبر  البنك.  سج�ت  في  المسجل 

المراس�ت واÒشعارات بهذه الوسائل.
يجب على الزبون مراجعة العمليات الواردة في كشف الحساب بدقة    ٥-٢
 بشأن أّي خطأ أو نقص خ�ل خمسة عشر (١٥) 

ً
البنك خطيا وإشعار 

يخ إرسال كشف الحساب إلى الزبون. وإذا لم يرسل حامل   من تار
ً
يوما

أّي  البنك  يتحمل  و�   ،
ً
صحيحا الكشف  يعتبر  إشعار،  أّي  البطاقة 

مسؤولية عن أّي اعتراض �حق يستلمه من الزبون.
فترة،  أي  عن  حساب  كشف  ا�ئتمان  بطاقة  حامل  يستلم  لم  إذا    ٥-٣

تستمر مسؤولية الزبون لسداد المبلغ المستحق للدفع.
دفع الرسوم:  .٦

ا�شتراك  رسم  بالبنك،  الخاص  والرسوم"  الخدمات  "دليل  يوضح   ٦-١
 البنك في تعديل رسم 

ّ
السنوي. وقد أقّر الزبون ووافق على حق

 إلى 
ً
ا�شتراك السنوي بقراره المستقل. وسوف يرسل  البنك إشعارا

بإجراء  وذلك  السنوي  ا�شتراك  رسم  تعديل  حال  في  الزبون 
على  أو  البنك  فروع  الموجود في  الجدول  على  ال�زمة  التعدي�ت 

الموقع ا�لكتروني.
٦-٢  يلتزم حامل بطاقة ا�ئتمان مسؤولية دفع رسم ا�شتراك السنوي 
طلب  على  وبناًء  البنك،  لسج�ت   

ً
وفقا البنك  مستحقات  وجميع 

البنك.
بطاقة  حساب  كشف  إلى  السنوي  ا�شتراك  رسم  يضاف  سوف   ٦-٣

ا�ئتمان الصادر للزبون.
التي  السنوي  ا�شتراك  الرسم  دفع  البطاقة  حامل  على  يجب   ٦-٤
يحددها البنك حسب كل نوع من أنواع بطاقات ا�ئتمان، عند إصدار أو 
أو  رئيسة  بطاقة  أّي  تجديد  أو  إصدار  وبعد  ا�ئتمان،  بطاقة  تجديد 

تابعة.
يدفعه  أن  يجب  التي  السنوي  ا�شتراك  رسم  إّن  شك،  أّي  لتجنب   ٦-٥
حامل البطاقة، � يرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر مع الحّد ا�ئتماني  

الذي وافق عليه البنك لحامل بطاقة ا�ئتمان.
قيمة  إجمالي  دفع  على  الرئيسة  ا�ئتمان  بطاقة  حامل  يوافق   ٦-٦
كشف  في  المبين  الحالي"  "الرصيد  بند  تحت  الواردة  المستحقات 

حساب بطاقة ا�ئتمان. ويستحق دفع هذه المبالغ بالكامل وواجبة 
يخ استحقاق الدفع" المحدد  السداد خ�ل مدة أقصاها � تتعدى "تار

في كشف حساب بطاقة ا�ئتمان. 
 لحامل بطاقة ا�ئتمان الرئيسة اختيار عدم دفع "الرصيد الحالي" 

ّ
يحق  ٦-٧

بالكامل. وفي هذه الحالة، يجب على حامل بطاقة ا�ئتمان أن يدفع، 
يخ استحقاق الدفع أو  على ا�قل "المبلغ ا�دنى المستحق" في تار
قبله. وإذا كان الرصيد الحالي أقل من المبلغ الذي يحدده البنك من 
حين Úخر، يصبح الرصيد الحالي مستحق الدفع بالكامل. وإذا لم  يدفع 
أو  الدفع،  استحقاق  يخ  تار بحلول  المستحق  ا�دنى   المبلغ  الزبون 
 فقط، فإّن  المبلغ ا�دنى المستحق غير المدفوع سوف 

ً
سّدده جزئيا

يدرج في كشف الحساب ال�حق لبطاقة ا�ئتمان  ضمن بند  المبلغ 
ا�دنى المستحق للدفع.

تعّهد حامل البطاقة، أّنه إذا تخلف عن دفع المبلغ ا�دنى  المستحق   ٦-٨
من   (٪١) بنسبة  ُيحتسب  بمبلغ  الخيرات  �عمال  يتصّدق  أن  للدفع، 
المبلغ غير المدفوع باÒضافة إلى أّي تكلفة فعلية تكبدها البنك، إْن 
ُوجد، (على أن � تشمل خسارة في ا�رباح، أو تكلفة تمويل، أو أّي 
مبلغ آخر له طبيعة ا�ستثمار ).  وسوف يحسم البنك هذا المبلغ من 
هيئة  توجيهات  حسب  الخيرات  أعمال  إلى  ويدفعه  الزبون  حساب 

الرقابة الشرعية للبنك.
البنك بحسم الرسوم أو المبالغ المستحقة للبنك من  الزبون  فّوض   ٦-٩

أّي من الحسابات الخاصة بحامل بطاقة ا�ئتمان.
فقدان بطاقة ا�ئتمان ورمز ا�مان:  .٧

سوف يصدر البنك  رمز ا�مان إلى حامل بطاقة ا�ئتمان �ستخدامه   ٧-١
ا�ئتمان.  بطاقة  يقبل  الكتروني  جهاز  أو  آلي  صرف  جهاز  أي  في 
التعريف  رقم  البنك  يرسل  أن  على  ا�ئتمان  بطاقة  حامل  ووافق 
يد السريع إلى حامل بطاقة ا�ئتمان  يد العادي أو البر الشخصي بالبر

وعلى مسؤوليته.
ا�ئتمان في  بطاقة  حامل  ا�مان �ستخدام  رمز  البنك  يصدر  سوف    ٧-٢
الخدمات المصرفية باالهاتف، ووافق حامل بطاقة ا�ئتمان الحصول 
على رمز الحماية عبر الهاتف، أو أي وسيلة اتصال أخرى، أو إرساله 
يد السريع إلى حامل البطاقة وعلى مسؤوليته. يد العادي أو البر بالبر
أو  العادي  يد  بالبر البطاقة  حامل  إلى  ا�مان  رمز  البنك  يرسل  عندما    ٧-٣
يد السريع، يجب على حامل بطاقة ا�ئتمان حفظ رمز ا�مان وإت�ف  البر

.
ً
اÒشعار فورا

٧-٤   يتحمل حامل بطاقة ا�ئتمان كامل المسؤولية عن معام�ت بطاقة 
ا�ئتمان التي تنفذ بواسطة رمز ا�مان، سواًء كان ذلك بمعرفة حامل 

البطاقة أو دون معرفته.
يتعين على حامل بطاقة ا�ئتمان اتخاذ كافة التدابير المعقولة لمنع    ٧-٥
رمز   عن  الكشف  عدم  يجب  كما  ا�ئتمان،  بطاقة  سرقة  أو  فقدان 

ا�مان �ّي طرف.
في حالة فقدان بطاقة ا�ئتمان أو سرقتها، أو كشف رمز الحماية   ٧-٦
عن   

ً
فورا البنك  بإب�غ  ا�ئتمان  بطاقة  حامل  يلتزم  آخر،  طرف  �ي 

٢٠

التفاصيل  الفقدان أو السرقة أو الكشف المذكور مع توضيح كافة 
أو  الفقدان  التي وقع فيها  الدولة  بذلك، وإب�غ شرطة  المتعلقة 

السرقة أو الكشف.
يتحّمل حامل البطاقة المسؤولية الكاملة عن الدفع للبنك، ويستمر    ٧-٧
بتحملها، �ّي مبلغ يسجل على حساب بطاقة ا�ئتمان نتيجة �ّي من 
أو  اÚلي،  الّصرف  أجزة  النقدي من  السحب  أو  البطاقة،  معام�ت 
خ�ل  من  مقدمة  تسهي�ت  أو  خدمات  أو  رسمية  فواتير  سداد 
ا�مان،  رمز  و/أو  ا�ئتمان  ببطاقة  والمنفذة  الهاتفية  الخدمات 
بواسطة أّي شخص، سواًء كان ذلك بمعرفة حامل البطاقة أو بدون 

معرفته.
بطاقة  بديلة �ّي  ائتمان  بطاقة  إصدار  المستقل،  بقراره  للبنك،   

ّ
يحق  ٧-٨

ائتمان مفقودة أو مسروقة، أو إصدار رمز أمان جديد بناًء على هذه 
مع  البنك  يقررها  أخرى  وأحكام  شروط  أّي  أو  وا�حكام،  الشروط 

إشعار حامل البطاقة بها.
يجب  المسروقة،  أو  المفقودة  ا�ئتمان  بطاقة  استرداد  حالة  في    ٧-٩
ا�ئتمان  بطاقة  وتقطيع  استخدامها،  عدم  البطاقة  حامل  على 
البنك.  إلى  عة 

ّ
المقط البطاقة  ، وإعادة 

ً
نصفين فورا إلى  المستردة 

بعد  ا�مان  رمز  استخدام  عدم  ا�ئتمان  بطاقة  حامل  على  ويجب 
إب�غه البنك بالكشف عنها �ّي طرف آخر. 

شروط بطاقة ا�ئتمان:  .٨
تعتبر بطاقة ا�ئتمان من ملكية البنك الخاصة، وتستمر كذلك، ويجب   ٨-١
المفوض  وكيله  أو  البنك،  طلب  عند  مباشرة  البنك  إلى  تسليمها 

بذلك.
الرئيسة  ا�ئتمان  بطاقة  م 

ّ
تسل الرئيسة  ا�ئتمان  بطاقة  لحامل   

ّ
يحق  ٨-٢

أو  العادي  يد  بالبر له   إرسالها  يمكن  أو  التابعة،  ا�ئتمان  وبطاقات 
البنك  وعلى مسؤولية  لدى  المسجل  العنوان  السريع على  يد  البر
ا�ئتمان  بطاقات  م 

ّ
تسل وسوف  الرئيسة.  ا�ئتمان   بطاقة  حامل 

وعلى  الرئيسة  ا�ئتمان  بطاقة  حامل  تعليمات  حسب  التابعة 
مسؤوليته.

التوقيع على  البطاقة  يتعين على حامل  ا�ئتمان،  م بطاقة 
ّ
عند تسل  ٨-٣

أو  البطاقة  تفعيل  أو  و/  التوقيع،  هذا  ويعّد   ،
ً
فورا البطاقة  ظر 

البطاقة  حامل  إقرار  على  وحاسم  ملزم  إثبات  بمثابة  استخدامها 
با�لتزام بهذه الشروط وا�حكام. ولهذا الغرض، يعين حامل بطاقة 
ا�ئتمان الرئيسة، بموجب هذه ا�تفاقية، جميع حملة بطاقات ا�ئتمان 
مه 

ّ
التابعة كوك�ء عنه لهذا الغرض بصرف النظر عن إشعار البنك بتسل

للبطاقة.
إذا لم يرغب حامل البطاقة ا�لتزام بهذه الشروط وا�حكام، يتعين على   ٨-٤
إلى  النصفين  ويعيد  نصفين  إلى  ا�ئتمان  بطاقة  تقطيع  البطاقة  حامل 

 بعد ذلك.
ً
البنك، وُيعتبر البند (٩-٥) من هذه الشروط وا�حكام نافذا

 
ً
� يمكن تحويل بطاقة ا�ئتمان لغير حاملها، ويجب أن ُتستخدم حصرا  ٨-٥
من حامل البطاقة. و� يصح أن يسمح حامل بطاقة ا�ئتمان، في أي 
رمز  و/أو  ا�ئتمان  بطاقة  باستخدام  شخص،  �ّي  ا�حوال،  من  حال 

 �ّي غرض 
ً
ا�مان، و� يجوز لحامل بطاقة ا�ئتمان رهن البطاقة ضمانا

من ا�غراض.
الوقت، من ا�حتفاظ  التأكد، طوال  يجب على حامل بطاقة ا�ئتمان   ٨-٦
البطاقة  حفظ  مسؤولية  ويتحمل  آمن،  مكان  في  ا�ئتمان  ببطاقة 

.
ً
بأمان دائما

استخدام بطاقة ا�ئتمان:  .٩
يجوز استخدام بطاقة ا�ئتمان Òجراء معام�ت بطاقة ا�ئتمان:  ٩-١

ضمن حّد ا�ئتمان الذي يشعر به البنك حامل بطاقة ا�ئتمان الرئيسة، و (أ) 
بطاقة  على  المطبوع  يان  السر انتهاء  شر  من  ا�خير  اليوم  حتى  (ب) 

ا�ئتمان.
إذا فقد حامل بطاقة ا�ئتمان بطاقة ا�ئتمان، أو تضّررت تلك البطاقة،   ٩-٢
أو طلب استبدالها، أو طلب إصدار بطاقات تابعة، يجوز للبنك بقراره 
المستقل إصدار هذه البطاقة أو البطاقات، بناًء على طلب خطي من 
عبر  المصرفية  الخدمات  خ�ل  من  أو  الرئيسة،  ا�ئتمان  بطاقة  حامل 

الهاتف.
تعهد حامل بطاقة ا�ئتمان بالتصرف بنية حسنة في جميع ا�وقات   ٩-٣
وعدم  البنك،  ومع  ا�ئتمان  بطاقة  معام�ت  جميع  يخص  فيما 
استخدام بطاقة ا�ئتمان �ّي أغراض غير أخ�قية، أو غير قانونية، أو 

غير متوافقة مع أحكام الشريعة اÒس�مية.
والخدمات  الّسلع  من  محددة  يات  مشتر اÒس�مية  الشريعة  تحّرم   ٩-٤
ير، والقمار،  ير والمنتجات المرتبطة بلحم الخنز مثل الكحول، ولحم الخنز
حامل  ويتحمل  وغيرها.  القانونية،  غير  وا�نشطة  اÒباحية،  والمواد 
البطاقة مسؤولية التأكد من اقتصار استخدام بطاقة ا�ئتمان على 
و�  اÒس�مية  الشريعة  مبادئ  تخالف   � التي  البطاقة  معام�ت 

تحّرمها أو تمنعها.
 النظر عن الوصول إلى حّد ا�ئتمان للبطاقة الخاصة بحامل بطاقة 

ّ
بغض   ٩-٥

 للبنك في أّي وقت، بما في ذلك البند (٨-٤)  وليس 
ّ

ا�ئتمان، يحق
أي  دون  ومن  بذلك،  ا�ئتمان  بطاقة  حامل  إشعار  وبعد   ،

ً
حصرا

ا�ئتمان في   حامل بطاقة 
ّ

إلغاء وتقييد حق البنك،  مسؤولية على 
معاملة  أّي  على  الموافقة  رفض  أو  ا�ئتمان،  بطاقة  استخدام 

متعلقة ببطاقة ا�ئتمان.
 عن أّي من 

ً
يكون حامل بطاقة ا�ئتمان، في جميع ا�وقات، مسؤو�   ٩-٦

من  بأّي  الخاصة  البنك  سج�ت  وتكون  ا�ئتمان،  بطاقة  معام�ت 
معام�ت بطاقة ا�ئتمان نهائية وُملزمة لحامل بطاقة ا�ئتمان.

سوف يقدم البنك رمز ا�مان لكي ُيستخدم مع البطاقة عند إجراء    ٩-٧
تنفيذ  وقت  في  ُتطلب  أن  يمكن  التي   

ً
ودوليا  

ً
محليا المعام�ت 

المعاملة، أو � ُتطلب.
٩-٨   تعتبر سج�ت البنك �ّي معاملة ينفذها حامل بطاقة ا�ئتمان الرئيسة 
أو حامل بطاقة ا�ئتمان التابعة باستخدام رمز ا�مان، ُملزمة لحامل 

بطاقة ا�ئتمان الرئيسة مع جميع  تبعاتها.
البطاقة بصفة مؤقتة في  إيقاف  نزوى  بنك  البطاقة  يخول صاحب     ٩-٩

حال اÒب�غ عن فقد البطاقة من طرف ثالث.

الرجوع إلى قائمة المحتويات



ا�ئتمان  بطاقات  إصدار واستخدام  التالية على  وا�حكام  الشروط  تسري 
من بنك نزوى :
١- التعريفات

الزبون  يدفعها  التي  الرسوم  السنوية: هي  العضوية  اشتراك  رسوم 
.
ً
للبنك بغرض إصدار مختلف أنواع بطاقات ا�ئتمان وتجديد العضوية سنويا

البنك: بنك نزوى. 
أي فرع من فروع بنك نزوى. فرع: 

بطاقة ا�ئتمان: بطاقة ذات حّد ائتماني يقدمها البنك إلى زبائنه بغرض 
استخدامها في الشراء بالسداد اÚجل من نقاط البيع والسحب النقدي من 

أجزة الصراف اÚلي.
الزبون/ حامل البطاقة: ُيقصد به أّي شخص  ُيصدر له البنك بطاقة ائتمان 
تابعة.  بطاقة  أّي حامل  أو  الرئيسة  البطاقة  تحمل اسمه، ويشمل حامل 
حامل  تعني  البطاقة"  إلى"حامل  وا�حكام  الشروط  هذه  في  اÒشارة 
 لما يتناسب مع السياق.

ً
البطاقة الرئيسة و/ أو حامل البطاقة التابعة  وفقا

حساب بطاقة ا�ئتمان: يعني الحساب المخصص لبطاقة ا�ئتمان بغرض 
إدخال جميع المبالغ المدينة والدائنة المستلمة، و/أو التي نفذها حامل 
ُوجد،  إْن  البطاقة،  لهذه  التابعة  البطاقة  حامل  و/أو  الرئيسة  البطاقة 

بموجب هذه الشروط وا�حكام.
كشف حساب بطاقة ا�ئتمان: ُيقصد به كشف الحساب الشري الذي 
يصدره البنك لصالح حامل البطاقة الرئيسة لتوضيح بيانات معام�ت بطاقة 
الحالي، والمبلغ   ا�ئتمان، والرصيد  لبطاقة  آخر كشف حساب  ا�ئتمان منذ 
يخ استحقاق الدفع. وُيرسل كشف  ا�دنى  المستحق للدفع إلى البنك بتار
من  المقدم  البريدي  العنوان  إلى  الرئيسة  البطاقة  حامل  إلى  الحساب 

الزبون، أو عبر أي وسيلة أخرى ُيتفق عليها مع الزبون.
يات  بالسداد اÚجل الذي وافق عليه  حد بطاقة ا�ئتمان: هو مبلغ المشتر

البنك لصالح حامل بطاقة ا�ئتمان.
رقم التعريف الشخصي: يعني الرقم السري الذي يستلمه الزبون في 
الخدمات  أو  اÚلي  الّصرف  جهاز  في  الزبون  يدخله  أو  مغلق  مغلف 
النقدي،  للسحب  الشخصي  التعريف  رقم  يستخدم  بالهاتف.  المصرفية 

وطلب رصيد الحساب، وتثبيت الشراء في أجزة نقاط البيع.

انتهاء  بعد  الزبائن  ائتمان  بطاقات  تجديد  يعني  ا�ئتمان:  بطاقات  تجديد 
ص�حية البطاقات.

بطاقة بديلة: تعني إبدال بطاقة ائتمان للزبون ببطاقة ائتمان جديدة ورقم 
جديد.

بطاقة تابعة: هي بطاقة فرعية تحت حساب بطاقة ا�ئتمان الرئيسة.

بطاقة ائتمان متوافقة مع أحكام الشريعة اÅس�مية
بطاقة ائتمان دون زيادة:  .١

يوفر البنك لحامل البطاقة حد ائتمان على مبدأ الشريعة اÒس�مية   ١-١
لحامل  ويمكن  الحسن).  القرض  يادة(  ز دون  القرض  في  المتمثل 
طوال  بالبطاقة  معام�ت  لتنفيذ  ا�ئتماني  الحد  استخدام  البطاقة 

فترة الدفع المحددة.
الحد  خفض  البطاقة،  حامل  إشعار  مع  وقت،  أي  في  للبنك   

ّ
يحق  ١-٢

ا�ئتماني. وفي هذه الحالة، يجب على حامل البطاقة تسديد مبلغ 
ا�ئتمان غير المسدد حتى يصبح ضمن الحد ا�ئتماني الجديد.

تسليم واستخدام البطاقة ا�ئتمانية:  .٢
مه بطاقة ا�ئتمان.

ّ
يجب على الزبون توقيع سجل البنك لتأكيد تسل   ٢-١

بالخدمات  با�تصال  الشخصي   التعريف  إدخال رقم  الزبون  يجب على    ٢-٢
المصرفية بالهاتف الذي يستخدم نظام الرد الصوتي التفاعلي.

يد. وفي  بالبر ا�ئتمان  بطاقة  إرسال  البنك  من  يطلب  أن  للزبون   
ّ

يحق   ٢-٣
الزبون  يستلم  لم  إذا  مسؤولية  أّي  البنك  يتحمل   � الحالة،  هذه 

بطاقة ا�ئتمان. 
يان  سر مدة  خ�ل  ا�ئتمان  حّد  ضمن  البطاقة  استخدام  للزبون   

ّ
يحق   ٢-٤

الص�حية المطبوعة على البطاقة.
البطاقة التابعة:  .٣

 للزبون، حامل بطاقة ا�ئتمان الرئيسة، أن يطلب من البنك إصدار 
ّ

يحق   ٣-١
الرئيسة،  ا�ئتمان  بطاقة  حساب  إلى  تضاف  تابعة  ائتمان  بطاقات 

وضمن حّد ا�ئتمان المعتمد لحامل بطاقة ا�ئتمان الرئيسة.
يتحمل حامل البطاقة الرئيسة المسؤولية الكاملة عن جميع المبالغ    ٣-٢
المدينة بحساب بطاقة ا�ئتمان باÒضافة إلى أّي مصاريف أو رسوم 

مفروضة على بطاقة ا�ئتمان.
تخضع بطاقة ا�ئتمان الرئيسة وجميع بطاقات ا�ئتمان التابعة إلى حد     ٣-٣

ا�ئتمان الذي وافق  عليه البنك.  
حساب البطاقة:  .٤

وجميع  الرسوم  ا�ئتمان  بطاقة  حساب  على  البنك  يسجل  سوف   ٤-١
مبالغ المعام�ت الناجمة عن استخدام الزبون لبطاقة ا�ئتمان.

ذ بأّي 
ّ

سوف تحّول قيمة أّي من معام�ت بطاقة ا�ئتمان، التي تنف  ٤-٢
يال العماني،حسب سعر صرف العملة السائد في  عملة أخرى غير الر

يخ تسجيل المعاملة في حساب بطاقة ا�ئتمان. تار
ا�شتراك  رسم  الزبون  بطاقة  حساب  على  البنك  يسجل  سوف   ٤-٣
البطاقة.  إصدار  ا�ول من  الشر  ا�ئتمان في  بطاقة  السنوي في 
وغير  الدفع  مستحقة  وتجديدها  البطاقة  استبدال  رسوم  وتعتبر 

قابلة ل�سترداد.
كشف حساب بطاقة ا�ئتمان:  .٥

أوقات  في  ا�ئتمان  بطاقات  حساب  كشف  البنك  يصدر  سوف    ٥-١
محددة. وما لم يرسل الزبون تعليمات خطية إلى البنك بحفظ جميع 
إلى  واÒشعارات  الحساب  كشف  البنك  يرسل  سوف  المراس�ت، 
العنوان البريدي للزبون، أو يجزها على الموقع ا�لكتروني للبنك، أو 
للزبون  ا�لكتروني  يد  البر عنوان  أو  ا�نترنت،  عبر  المصرفية  الخدمات 
تلك  استلم  قد  الزبون  أّن  وُيعتبر  البنك.  سج�ت  في  المسجل 

المراس�ت واÒشعارات بهذه الوسائل.
يجب على الزبون مراجعة العمليات الواردة في كشف الحساب بدقة    ٥-٢
 بشأن أّي خطأ أو نقص خ�ل خمسة عشر (١٥) 

ً
البنك خطيا وإشعار 

يخ إرسال كشف الحساب إلى الزبون. وإذا لم يرسل حامل   من تار
ً
يوما

أّي  البنك  يتحمل  و�   ،
ً
صحيحا الكشف  يعتبر  إشعار،  أّي  البطاقة 

مسؤولية عن أّي اعتراض �حق يستلمه من الزبون.
فترة،  أي  عن  حساب  كشف  ا�ئتمان  بطاقة  حامل  يستلم  لم  إذا    ٥-٣

تستمر مسؤولية الزبون لسداد المبلغ المستحق للدفع.
دفع الرسوم:  .٦

ا�شتراك  رسم  بالبنك،  الخاص  والرسوم"  الخدمات  "دليل  يوضح   ٦-١
 البنك في تعديل رسم 

ّ
السنوي. وقد أقّر الزبون ووافق على حق

 إلى 
ً
ا�شتراك السنوي بقراره المستقل. وسوف يرسل  البنك إشعارا

بإجراء  وذلك  السنوي  ا�شتراك  رسم  تعديل  حال  في  الزبون 
على  أو  البنك  فروع  الموجود في  الجدول  على  ال�زمة  التعدي�ت 

الموقع ا�لكتروني.
٦-٢  يلتزم حامل بطاقة ا�ئتمان مسؤولية دفع رسم ا�شتراك السنوي 
طلب  على  وبناًء  البنك،  لسج�ت   

ً
وفقا البنك  مستحقات  وجميع 

البنك.
بطاقة  حساب  كشف  إلى  السنوي  ا�شتراك  رسم  يضاف  سوف   ٦-٣

ا�ئتمان الصادر للزبون.
التي  السنوي  ا�شتراك  الرسم  دفع  البطاقة  حامل  على  يجب   ٦-٤
يحددها البنك حسب كل نوع من أنواع بطاقات ا�ئتمان، عند إصدار أو 
أو  رئيسة  بطاقة  أّي  تجديد  أو  إصدار  وبعد  ا�ئتمان،  بطاقة  تجديد 

تابعة.
يدفعه  أن  يجب  التي  السنوي  ا�شتراك  رسم  إّن  شك،  أّي  لتجنب   ٦-٥
حامل البطاقة، � يرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر مع الحّد ا�ئتماني  

الذي وافق عليه البنك لحامل بطاقة ا�ئتمان.
قيمة  إجمالي  دفع  على  الرئيسة  ا�ئتمان  بطاقة  حامل  يوافق   ٦-٦
كشف  في  المبين  الحالي"  "الرصيد  بند  تحت  الواردة  المستحقات 

حساب بطاقة ا�ئتمان. ويستحق دفع هذه المبالغ بالكامل وواجبة 
يخ استحقاق الدفع" المحدد  السداد خ�ل مدة أقصاها � تتعدى "تار

في كشف حساب بطاقة ا�ئتمان. 
 لحامل بطاقة ا�ئتمان الرئيسة اختيار عدم دفع "الرصيد الحالي" 

ّ
يحق  ٦-٧

بالكامل. وفي هذه الحالة، يجب على حامل بطاقة ا�ئتمان أن يدفع، 
يخ استحقاق الدفع أو  على ا�قل "المبلغ ا�دنى المستحق" في تار
قبله. وإذا كان الرصيد الحالي أقل من المبلغ الذي يحدده البنك من 
حين Úخر، يصبح الرصيد الحالي مستحق الدفع بالكامل. وإذا لم  يدفع 
أو  الدفع،  استحقاق  يخ  تار بحلول  المستحق  ا�دنى   المبلغ  الزبون 
 فقط، فإّن  المبلغ ا�دنى المستحق غير المدفوع سوف 

ً
سّدده جزئيا

يدرج في كشف الحساب ال�حق لبطاقة ا�ئتمان  ضمن بند  المبلغ 
ا�دنى المستحق للدفع.

تعّهد حامل البطاقة، أّنه إذا تخلف عن دفع المبلغ ا�دنى  المستحق   ٦-٨
من   (٪١) بنسبة  ُيحتسب  بمبلغ  الخيرات  �عمال  يتصّدق  أن  للدفع، 
المبلغ غير المدفوع باÒضافة إلى أّي تكلفة فعلية تكبدها البنك، إْن 
ُوجد، (على أن � تشمل خسارة في ا�رباح، أو تكلفة تمويل، أو أّي 
مبلغ آخر له طبيعة ا�ستثمار ).  وسوف يحسم البنك هذا المبلغ من 
هيئة  توجيهات  حسب  الخيرات  أعمال  إلى  ويدفعه  الزبون  حساب 

الرقابة الشرعية للبنك.
البنك بحسم الرسوم أو المبالغ المستحقة للبنك من  الزبون  فّوض   ٦-٩

أّي من الحسابات الخاصة بحامل بطاقة ا�ئتمان.
فقدان بطاقة ا�ئتمان ورمز ا�مان:  .٧

سوف يصدر البنك  رمز ا�مان إلى حامل بطاقة ا�ئتمان �ستخدامه   ٧-١
ا�ئتمان.  بطاقة  يقبل  الكتروني  جهاز  أو  آلي  صرف  جهاز  أي  في 
التعريف  رقم  البنك  يرسل  أن  على  ا�ئتمان  بطاقة  حامل  ووافق 
يد السريع إلى حامل بطاقة ا�ئتمان  يد العادي أو البر الشخصي بالبر

وعلى مسؤوليته.
ا�ئتمان في  بطاقة  حامل  ا�مان �ستخدام  رمز  البنك  يصدر  سوف    ٧-٢
الخدمات المصرفية باالهاتف، ووافق حامل بطاقة ا�ئتمان الحصول 
على رمز الحماية عبر الهاتف، أو أي وسيلة اتصال أخرى، أو إرساله 
يد السريع إلى حامل البطاقة وعلى مسؤوليته. يد العادي أو البر بالبر
أو  العادي  يد  بالبر البطاقة  حامل  إلى  ا�مان  رمز  البنك  يرسل  عندما    ٧-٣
يد السريع، يجب على حامل بطاقة ا�ئتمان حفظ رمز ا�مان وإت�ف  البر

.
ً
اÒشعار فورا

٧-٤   يتحمل حامل بطاقة ا�ئتمان كامل المسؤولية عن معام�ت بطاقة 
ا�ئتمان التي تنفذ بواسطة رمز ا�مان، سواًء كان ذلك بمعرفة حامل 

البطاقة أو دون معرفته.
يتعين على حامل بطاقة ا�ئتمان اتخاذ كافة التدابير المعقولة لمنع    ٧-٥
رمز   عن  الكشف  عدم  يجب  كما  ا�ئتمان،  بطاقة  سرقة  أو  فقدان 

ا�مان �ّي طرف.
في حالة فقدان بطاقة ا�ئتمان أو سرقتها، أو كشف رمز الحماية   ٧-٦
عن   

ً
فورا البنك  بإب�غ  ا�ئتمان  بطاقة  حامل  يلتزم  آخر،  طرف  �ي 

التفاصيل  الفقدان أو السرقة أو الكشف المذكور مع توضيح كافة 
أو  الفقدان  التي وقع فيها  الدولة  بذلك، وإب�غ شرطة  المتعلقة 

السرقة أو الكشف.
يتحّمل حامل البطاقة المسؤولية الكاملة عن الدفع للبنك، ويستمر    ٧-٧
بتحملها، �ّي مبلغ يسجل على حساب بطاقة ا�ئتمان نتيجة �ّي من 
أو  اÚلي،  الّصرف  أجزة  النقدي من  السحب  أو  البطاقة،  معام�ت 
خ�ل  من  مقدمة  تسهي�ت  أو  خدمات  أو  رسمية  فواتير  سداد 
ا�مان،  رمز  و/أو  ا�ئتمان  ببطاقة  والمنفذة  الهاتفية  الخدمات 
بواسطة أّي شخص، سواًء كان ذلك بمعرفة حامل البطاقة أو بدون 

معرفته.
بطاقة  بديلة �ّي  ائتمان  بطاقة  إصدار  المستقل،  بقراره  للبنك،   

ّ
يحق  ٧-٨

ائتمان مفقودة أو مسروقة، أو إصدار رمز أمان جديد بناًء على هذه 
مع  البنك  يقررها  أخرى  وأحكام  شروط  أّي  أو  وا�حكام،  الشروط 

إشعار حامل البطاقة بها.
يجب  المسروقة،  أو  المفقودة  ا�ئتمان  بطاقة  استرداد  حالة  في    ٧-٩
ا�ئتمان  بطاقة  وتقطيع  استخدامها،  عدم  البطاقة  حامل  على 
البنك.  إلى  عة 

ّ
المقط البطاقة  ، وإعادة 

ً
نصفين فورا إلى  المستردة 

بعد  ا�مان  رمز  استخدام  عدم  ا�ئتمان  بطاقة  حامل  على  ويجب 
إب�غه البنك بالكشف عنها �ّي طرف آخر. 

شروط بطاقة ا�ئتمان:  .٨
تعتبر بطاقة ا�ئتمان من ملكية البنك الخاصة، وتستمر كذلك، ويجب   ٨-١
المفوض  وكيله  أو  البنك،  طلب  عند  مباشرة  البنك  إلى  تسليمها 

بذلك.
الرئيسة  ا�ئتمان  بطاقة  م 

ّ
تسل الرئيسة  ا�ئتمان  بطاقة  لحامل   

ّ
يحق  ٨-٢

أو  العادي  يد  بالبر له   إرسالها  يمكن  أو  التابعة،  ا�ئتمان  وبطاقات 
البنك  وعلى مسؤولية  لدى  المسجل  العنوان  السريع على  يد  البر
ا�ئتمان  بطاقات  م 

ّ
تسل وسوف  الرئيسة.  ا�ئتمان   بطاقة  حامل 

وعلى  الرئيسة  ا�ئتمان  بطاقة  حامل  تعليمات  حسب  التابعة 
مسؤوليته.

التوقيع على  البطاقة  يتعين على حامل  ا�ئتمان،  م بطاقة 
ّ
عند تسل  ٨-٣

أو  البطاقة  تفعيل  أو  و/  التوقيع،  هذا  ويعّد   ،
ً
فورا البطاقة  ظر 

البطاقة  حامل  إقرار  على  وحاسم  ملزم  إثبات  بمثابة  استخدامها 
با�لتزام بهذه الشروط وا�حكام. ولهذا الغرض، يعين حامل بطاقة 
ا�ئتمان الرئيسة، بموجب هذه ا�تفاقية، جميع حملة بطاقات ا�ئتمان 
مه 

ّ
التابعة كوك�ء عنه لهذا الغرض بصرف النظر عن إشعار البنك بتسل

للبطاقة.
إذا لم يرغب حامل البطاقة ا�لتزام بهذه الشروط وا�حكام، يتعين على   ٨-٤
إلى  النصفين  ويعيد  نصفين  إلى  ا�ئتمان  بطاقة  تقطيع  البطاقة  حامل 

 بعد ذلك.
ً
البنك، وُيعتبر البند (٩-٥) من هذه الشروط وا�حكام نافذا

 
ً
� يمكن تحويل بطاقة ا�ئتمان لغير حاملها، ويجب أن ُتستخدم حصرا  ٨-٥
من حامل البطاقة. و� يصح أن يسمح حامل بطاقة ا�ئتمان، في أي 
رمز  و/أو  ا�ئتمان  بطاقة  باستخدام  شخص،  �ّي  ا�حوال،  من  حال 

 �ّي غرض 
ً
ا�مان، و� يجوز لحامل بطاقة ا�ئتمان رهن البطاقة ضمانا

من ا�غراض.
الوقت، من ا�حتفاظ  التأكد، طوال  يجب على حامل بطاقة ا�ئتمان   ٨-٦
البطاقة  حفظ  مسؤولية  ويتحمل  آمن،  مكان  في  ا�ئتمان  ببطاقة 

.
ً
بأمان دائما

استخدام بطاقة ا�ئتمان:  .٩
يجوز استخدام بطاقة ا�ئتمان Òجراء معام�ت بطاقة ا�ئتمان:  ٩-١

ضمن حّد ا�ئتمان الذي يشعر به البنك حامل بطاقة ا�ئتمان الرئيسة، و (أ) 
بطاقة  على  المطبوع  يان  السر انتهاء  شر  من  ا�خير  اليوم  حتى  (ب) 

ا�ئتمان.
إذا فقد حامل بطاقة ا�ئتمان بطاقة ا�ئتمان، أو تضّررت تلك البطاقة،   ٩-٢
أو طلب استبدالها، أو طلب إصدار بطاقات تابعة، يجوز للبنك بقراره 
المستقل إصدار هذه البطاقة أو البطاقات، بناًء على طلب خطي من 
عبر  المصرفية  الخدمات  خ�ل  من  أو  الرئيسة،  ا�ئتمان  بطاقة  حامل 

الهاتف.
تعهد حامل بطاقة ا�ئتمان بالتصرف بنية حسنة في جميع ا�وقات   ٩-٣
وعدم  البنك،  ومع  ا�ئتمان  بطاقة  معام�ت  جميع  يخص  فيما 
استخدام بطاقة ا�ئتمان �ّي أغراض غير أخ�قية، أو غير قانونية، أو 

غير متوافقة مع أحكام الشريعة اÒس�مية.
والخدمات  الّسلع  من  محددة  يات  مشتر اÒس�مية  الشريعة  تحّرم   ٩-٤
ير، والقمار،  ير والمنتجات المرتبطة بلحم الخنز مثل الكحول، ولحم الخنز
حامل  ويتحمل  وغيرها.  القانونية،  غير  وا�نشطة  اÒباحية،  والمواد 
البطاقة مسؤولية التأكد من اقتصار استخدام بطاقة ا�ئتمان على 
و�  اÒس�مية  الشريعة  مبادئ  تخالف   � التي  البطاقة  معام�ت 

تحّرمها أو تمنعها.
 النظر عن الوصول إلى حّد ا�ئتمان للبطاقة الخاصة بحامل بطاقة 

ّ
بغض   ٩-٥

 للبنك في أّي وقت، بما في ذلك البند (٨-٤)  وليس 
ّ

ا�ئتمان، يحق
أي  دون  ومن  بذلك،  ا�ئتمان  بطاقة  حامل  إشعار  وبعد   ،

ً
حصرا

ا�ئتمان في   حامل بطاقة 
ّ

إلغاء وتقييد حق البنك،  مسؤولية على 
معاملة  أّي  على  الموافقة  رفض  أو  ا�ئتمان،  بطاقة  استخدام 

متعلقة ببطاقة ا�ئتمان.
 عن أّي من 

ً
يكون حامل بطاقة ا�ئتمان، في جميع ا�وقات، مسؤو�   ٩-٦

من  بأّي  الخاصة  البنك  سج�ت  وتكون  ا�ئتمان،  بطاقة  معام�ت 
معام�ت بطاقة ا�ئتمان نهائية وُملزمة لحامل بطاقة ا�ئتمان.

سوف يقدم البنك رمز ا�مان لكي ُيستخدم مع البطاقة عند إجراء    ٩-٧
تنفيذ  وقت  في  ُتطلب  أن  يمكن  التي   

ً
ودوليا  

ً
محليا المعام�ت 

المعاملة، أو � ُتطلب.
٩-٨   تعتبر سج�ت البنك �ّي معاملة ينفذها حامل بطاقة ا�ئتمان الرئيسة 
أو حامل بطاقة ا�ئتمان التابعة باستخدام رمز ا�مان، ُملزمة لحامل 

بطاقة ا�ئتمان الرئيسة مع جميع  تبعاتها.
البطاقة بصفة مؤقتة في  إيقاف  نزوى  بنك  البطاقة  يخول صاحب     ٩-٩

حال اÒب�غ عن فقد البطاقة من طرف ثالث.

٢١ الرجوع إلى قائمة المحتويات


