ﺑﻧك أﺑوظﺑﻲ اﻷول  -ﺷروط وأﺣﻛﺎم ﺑطﺎﻗﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣن ﺑﻧك أﺑوظﺑﻲ اﻷول
تحدد هذه الشروط واألحكام (يُشار إليها بـ "الشروط واألحكام ") األحكام التي تحكم حساب البطاقة واستخدام كل بطاقة والعالقة بين
بنك أبوظبي األول ش.م.ع (يُشار إليه بـ "البنك ") والعميل وكل حامل بطاقة .تشكل هذه الشروط واألحكام ونموذج الطلب وملحق
الرسوم وعقد بيع المرابحة معًا االتفاقية بين أبوظبي األول اإلسالمي والعميل فيما يتعلق باستخدام البطاقة (يُشار إليها فيما يلي بـ
"االتفاقية").
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الوضع التنظيمي
البنك مرخص ومنظم من قبل البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة .ويقع مقره المسجل في ص.ب ،6316
أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة.
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التعريفات
1-2

يكون للمصطلحات التالية المعاني المقابلة لها عند استخدامها في هذه الشروط واألحكام:

الرسوم السنوية تعني الرسوم الثابتة المنصوص عليها في ملحق الرسوم والتي يجب أن يدفعها العميل سنويًا على البطاقة
األساسية من أبوظبي األول اإلسالمي مقابل قيام أبوظبي األول اإلسالمي بتوفير الخدمات فيما يتعلق بالبطاقات الموجودة
في حساب البطاقة.
نموذج الطلب يعني نموذج الطلب الذي يتعين على العميل إكماله من أجل توفير حساب بطاقة وفقًا لهذه الشروط واألحكام.
جهاز يع َمل باستخدام
الصراف اآللي ،أو جهاز التعامل مع النقود أو أو
صد بها جهاز
جهاز
ّ
ّ
ٍ
الصراف اآللي « »ATMيُق َ
شاركة ،والتي تَقبَل البطاقة.
بطاقة ،سواء كان هذا الجهاز مملو ًكا للبنك أم تابعًا لغَيره من البنـوك أو المؤسسـات الماليّة ال ُم ِ
المكافأة تعني المكافأة التقديرية التي يتم منحها إلى العميل من قبل أبوظبي األول اإلسالمي وفقًا لتقديره المطلق بموجب
الشرط .2-11
يوم العمل يعني أي يوم غير أيام السبت واألحد والذي يكون فيه أبوظبي األول اإلسالمي مفتو ًحا ألداء األعمال المصرفية
العامة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
البطاقة تعني كل بطاقة ائتمان صادرة عن أبوظبي األول اإلسالمي لحامل البطاقة بما في ذلك أي بطاقة مجددة أو
بطاقة بديلة.
حامل البطاقة يعني كل شخص طبيعي لديه تأشيرة إقامة سارية في دولة اإلمارات العربية المتحدة تم إصدار بطاقة له بنا ًء
على طلب العميل.
حساب البطاقة يعني حساب بطاقة االئتمان من أبوظبي األول اإلسالمي الذي يفتحه أبوظبي األول اإلسالمي باسم العميل
لغرض إصدار البطاقات لحاملي البطاقات بموجب هذه الشروط واألحكام.
رقم البطاقة يعني الرقم الفريد المكون من  16خانة والمنقوش على وجه البطاقة.
معاملة البطاقة تعني استخدام البطاقة لشراء سلع أو خدمات أو مزايا (سواء بشكل شخصي أو عن طريق البريد أو
اإلنترنت أو الهاتف أو الفاكس أو غير ذلك) أو للحصول على سلفة نقدية.
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السحب النقدي تعني أي مبلغ يتم الحصول عليه باستخدام البطاقة أو رقم البطاقة أو رقم التعريف الشخصي ( )PINأو رقم
التعريف الشخصي الخاص بالهاتف ( )TPINأو بأي طريقة مصرح بها من قبل حامل البطاقة ،من جهاز الصراف اآللي
أو من أبوظبي األول اإلسالمي أو أي من بنك أو مؤسسة مالية أخرى.
الرسوم تعني أي مبلغ مستحق الدفع من قبل العميل ناشئ عن إصدار أو استخدام أي بطاقة أو رقم بطاقة أو رقم تعريف
شخصي ( )PINأو رقم تعريف شخصي خاص بالهاتف ( )TPINأو غير ذلك ،بموجب هذه الشروط واألحكام والتي تشمل،
على سبيل المثال ال الحصر ،جميع الرسوم التي تفرضها فيزا لتسوية معامالت البطاقة نيابةً عن كل حامل بطاقة ،بما في ذلك
جميع الرسوم المعمول بها ،والمصاريف ،والنفقات ،واألضرار الفعلية ،والتكاليف القانونية الفعلية ،والمدفوعات ،والمصروفات
اإلضافية ،على النحو المنصوص عليه في ملحق الرسوم.
المعلومات السرية تعني جميع الم علومات المتعلقة بالعميل ،والتي تكون ،بموجب القانون أو العقد ،سرية بطبيعتها
شريطة أنه بغض النظر عن وجود أي نص يتعارض مع ذلك في أي مستند آخر ،فيقصد بها أي معلومات تكون:
(أ)
السرية؛

متاحة للجمهور في وقت تقديمها أو تصبح متاحة للجمهور فيما بعد بخالف ما يكون نتيجة خرق البنك لواجب

(ب)

معروفة للبنك (بدون التزام بالسرية تجاه العميل) قبل اإلفصاح عنها من قبل العميل؛

(ج)

تم تطويرها بشكل مستقل من قبل البنك دون اللجوء إلى المعلومات التي تم اإلفصاح عنها من قبل العميل؛ أو

تم الحصول عليها بشكل قانوني على أساس غير سري من شخص آخر غير العميل ،بشرط أال يكون الشخص
(د)
معروفًا من قبل البنك أنه ملزم بالتزام السرية فيما يتعلق بتلك المعلومات ،ال تعتبر "معلومات سرية" ألغراض هذه البنود
والشروط ،وبالتالي فال تخضع ألي واجب من واجبات السرية.
سعر التكلفة يعني سعر التكلفة المنصوص عليه في عقد بيع المرابحة.
الحد االئتماني يعني الحد األقصى لرصيد السحب (بما في ذلك أي حدود فرعية) والمسموح به من قبل أبوظبي األول
اإلسالمي لحساب البطاقة والذي يجب أال يتجاوز ،في أي وقت ،سعر التكلفة.
مبلغ حد االئتمان تعني الرصيد االئتماني في حساب الوكالة حتى الحد األقصى للمبلغ اإلجمالي لحد االئتمان ،والذي يتم
تمويله من عائدات معاملة المرابحة وفقًا للشرط .2-5
بطاقة العالمة التجارية المشتركة تعني البطاقة التي يصدرها البنك باالشتراك مع شريك العالمة التجارية المشتركة.
شريك العالمة التجارية المشتركة يعني الشخص الذي دخل البنك معه في شراكة لتوفير بطاقة ذات عالمة تجارية مشتركة.
الرصيد الحالي يعني إجمالي الرصيد المستحق على حساب البطاقة وفقًا لسجالت أبوظبي األول اإلسالمي في
تاريخ كشف الحساب.
العميل يعني الفرد الطبيعي المشار إليه في نموذج الطلب والذي تقدم بطلب للحصول على بطاقة أبوظبي األول اإلسالمي.
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المندوب يقصد به أي وكيل ،أو مستشار ،أو مصرفي ،أو وسيط ،أو مراسل ،أو تاجر ،أو مرشح ،أو خبراء السوق ،أو مقاول ،أو بائع
(بما في ذلك المقاولين من الباطن) أو أمين أو أي طرف ثالث آخر قد يعينه البنك فيما يتعلق بالبطاقة (بما في ذلك تقديم خدمة أو تسهيل
قادرا على المنافسة أو تحصيل أي التزامات أصبحت
تقديم البنك لخدمة إلى العميل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ،أو حتى يظل البنك ً
مستحقة).
اإليداع يعني مبلغًا نقديًا يضعه العميل لدى أبوظبي األول اإلسالمي على النحو المحدد من قبل أبوظبي األول اإلسالمي كضمان ألداء
التزامات العميل بموجب االتفاقية.
الدرهم أو الدرهم اإلماراتي يعني العملة القانونية لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
الخدمات المصرفية اإللكترونية تعني الخدمات التي يتم توفيرها عبر الهاتف أو الهاتف المتحرك ،من خالل المواقع اإللكترونية للبنك
أو من خالل تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك والتي تتيح لحامل البطاقة الوصول إلى بعض خدمات البطاقة التي
يقدمها البنك من خالل الوسائل اإللكترونية.
شركة اإلمارات للسجالت المتكاملة تعني شركة اإلمارات للسجالت المتكاملة المنشأة بموجب القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية
المتحدة رقم ( )4لسنة  2020أو أي شركة خليفة لها.
االتحاد للمعلومات االئتمانية يعني شركة االتحاد للمعلومات االئتمانية المنشأة بموجب القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية
المتحدة رقم ( )6لسنة  2010أو أي شركة تخلفها.
تاريخ االنتهاء يعني تاريخ "ساري حتى" المحدد في كل بطاقة.
مجموعة بنك أبوظبي األول تعني البنك أو فروعه أو أي شركة تابعة له أو أي شخص آخر يخضع لسيطرة البنك ،أو أي شخص
يخضع لس يطرة مشتركة مع البنك (في كل حالة ،سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وسواء داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة أو
خارجها).
أبوظبي األول اإلسالمي يعني األعمال اإلسالمية لألفراد من البنك وخلفائه والمتنازل لهم.
الضمان يعني ضمانًا من بنك أو مؤسسة مالية لصالح أبوظبي األول اإلسالمي بالشكل والمضمون المقبول لدى أبوظبي األول اإلسالمي
مقابل مبلغ محدد من قبل أبوظبي األول اإلسالمي ،كضمان ألداء العميل اللتزاماته بموجب االتفاقية.
نظام االستجابة الصوتية التفاعلية ( )IVRيعني نظام االستجابة الصوتية التفاعلي الخاص بأبوظبي األول اإلسالمي.
التاجر يعني أي شخص يبيع أو يزود حامل البطاقة بالسلع أو الخدمات.
الحد األدنى للمبلغ المستحق (( 5 )1خمسة) %من الرصيد الحالي أو (( 100 )2مائة) درهم إماراتي (أيهما أعلى) ،كما هو محدد
في كل كشف حساب باعتباره الحد األدنى للدفع المستحق على العميل لفترة كشف الحساب.
الربح الشهري لبطاقة االئتمان يعني الرسوم الشهرية على النحو المحدد تحديدًا في الشرط .1-11
عقد بيع المرابحة يعني عقد بيع المرابحة المبرم بين العميل وأبوظبي األول اإلسالمي فيما يتعلق بتسهيل المرابحة.
` المرابحة يعني تسهيل المرابحة الذي يقدمه أبوظبي األول اإلسالمي للعميل لتمويل حد االئتمان في حساب الوكالة.
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دفعة المرابحة الشهرية تعني كل دفعة شهرية ثابتة متساوية من أرباح المرابحة.
معاملة المرابحة تعني معاملة مرابحة السلع لمرة واحدة والتي يبرمها العميل وأبوظبي األول اإلسالمي بموجب عقد بيع المرابحة.
أرباح المرابحة تعني إجمالي الربح المستحق الدفع من قبل العميل إلى أبوظبي األول اإلسالمي بموجب تسهيل المرابحة ،على
النحو المحدد بشكل أكثر تحديدًا بموجب عقد بيع المرابحة الذي يتم دفعه من خالل دفعات المرابحة الشهرية.
تاريخ استحقاق الدفع يعني التاريخ المحدد في كشف الحساب والذي يتعين أن يتم عند حلوله دفع الرصيد الحالي أو الحد األدنى
للمبلغ المستحق (حسب الحالة) من قبل العميل.
البيانات الشخصية تعني أي معلومات تتعلق بشخص طبيعي محدد أو يمكن التعرف عليه .ألغراض هذا التعريف ،فإن "الشخص
الطبيعي الذي يمكن التعرف عليه" يعني أي شخص يمكن التعرف عليه ،بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ،بالرجوع إلى ُم َع ِرف مثل
اسم ،أو رقم هوية ،أو بالرجوع إلى عامل تحديد واحد أو أكثر يخص الهوية البيولوجية أو المادية أو البيومترية أو الجينية أو الفكرية
أو االقتصادية أو الثقافية أو االجتماعية لذلك الشخص الطبيعي.
بيان الخصوصية يعني بيان سياسة الخصوصية للبنك ،بصيغته المعدلة من حين آلخر والذي يمكن إيجاده هنا
[.]https://www.bankfab.com/ar-ae/privacy-policy
رقم التعريف الشخصي يعني رقم التعريف الشخصي المكون من ( 4أربعة) أرقام والصادر لكل حامل بطاقة من أجل تمكين حامل
البطاقة من استخدام بطاقته في جهاز الصراف اآللي أو مع أي تاجر أو في أي نقطة بيع أخرى.
البطاقة األساسية تعني البطاقة الصادرة عن أبوظبي األول اإلسالمي لحامل البطاقة األساسية.
حامل البطاقة األساسية يعني العميل ،بخالف حامل البطاقة اإلضافية ،الذي فتح حساب البطاقة لدى أبوظبي األول اإلسالمي والذي تم
إصدار البطاقة األساسية باسمه.
الخصم يعني التنازل التقديري عن المطالبة الجزئية أو الكلية ضد الحق أو الدين من حامل البطاقة األساسية الممنوحة من أبوظبي األول
اإلسالمي ،والذي ال ينبغي اعتباره بأي حال من األحوال منشئًا ألي التزام تعاقدي حتى لو تم تقديمه باستمرار أو بشكل متكرر.
البطاقة البديلة تعني بطاقة أخرى يتم إصدارها لحامل البطاقة لتحل محل البطاقة الحالية.
ملحق الرسوم يعني ملحق الرسوم والمصاريف الخاصة باستخدام الخدمات فيما يتعلق بالبطاقات.
الضمان يعني أي إيداع ،أو ضمان ،أو شيك ضمان أو تعهد بضمان نقدي أو ضمان آخر مقدم لتأمين التزامات العميل بموجب
االتفاقية.
الشريعة تعني قواعد الشريعة اإلسالمية ومعاييرها وتفسيرها بما في ذلك أي قرار أو استنتاج متعلق بالمسائل الشرعية صادر
عن الهيئة الشرعية العليا للبنك المركزي اإلماراتي ،وعلى النحو المعتمد والملزم للجنة الرقابة الشرعية الداخلية للبنك المختصة
باإلشراف على األمور الشرعية.
ِ
الشروط المحددة تعني أي شروط وأحكام تسري على بطاقة معينة ،والتي تكون مكملة لهذه الشروط واألحكام أو المستندات األخرى
التي قد يحددها أبوظبي األول اإلسالمي أو يتيحها للعميل.
تاريخ الكشف يعني تاريخ إصدار كشف الحساب.
كشف الحساب يعني الكشف الموحد الدوري الصا در عن أبوظبي األول اإلسالمي إلى العميل والذي يلخص معامالت البطاقة منذ آخر
صل الرصيد الحالي والحد األدنى للمبلغ المستحق وتاريخ استحقاق الدفع عن مدة هذا الكشف.
كشف حساب ويف ّ
فترة كشف الحساب تعني الفترات الشهرية أو الدورية التي تخص كشف الحساب.
الحد الفرعي يعني أي حد ائتماني يضعه أبوظبي األول اإلسالمي للبطاقة اإلضافية بنا ًء على طلب حامل البطاقة األساسية.

.ﺑﻧك أﺑوظﺑﻲ اﻷول ش.م.ع ﻣرﺧص وﻣﻧظم ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻟدوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة .وﯾﻘﻊ ﻣﻘره اﻟﻣﺳﺟل ﻓﻲ ص.ب  ،6316أﺑوظﺑﻲ ،اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة
ﺑﻧك أﺑوظﺑﻲ اﻷول  -ﺷروط وأﺣﻛﺎم ﺑطﺎﻗﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ  -ﯾﻧﺎﯾر  - 2022اﻹﺻدار  - 2.0اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ

البطاقة اإلضافية تعني البطاقة الصادرة عن أبوظبي األول اإلسالمي لحامل البطاقة اإلضافية.
حامل البطاقة اإلضافية يعني كل شخص يتم إصدار بطاقة إضافية له بنا ًء على طلب حامل البطاقة األساسية.
رقم التعريف الشخصي للهاتف ( )TPINيعني رقم التعريف الشخصي عبر الهاتف الصادر لحامل البطاقة والذي يسمح لحامل البطاقة
بالوصول إلى معامالت البطاقة أو تنفيذها عبر الهاتف.
الدولة تعني دولة اإلمارات العربية المتحدة.
المبلغ المستخدم يعني جزء حد االئتمان الذي استخدمه العميل حتى تاريخ كشف الحساب.
فيزا تعني شركة فيزا ا.ن.ك).(Visa Inc
حساب الوكالة يعني حساب الوكالة الداخلي الذي تودع فيه مبالغ تسهيل المرابحة.
عائد الوكالة المتوقع يعني عائد االستثمار المتولد من حساب الوكالة من وقت آلخر ،إن وجد.
2-2

اإلشارة إلى أي شخص تشمل الممثلين الشخصيين لذلك الشخص وخلفائه والمتنازل لهم.

3-2

يشمل استخدام صيغة المفرد الداللة على صيغة الجمع والعكس .اإلشارة إلى أي جنس تشمل اإلشارة إلى الجنس اآلخر .تشمل
اإلشارات إلى "األشخاص" األشخاص الطبيعيين والشركات والشراكات والمؤسسات واالتحادات والجمعيات والكيانات والجهات
والهيئات القانونية (سواء كانت محلية أو أجنبية) والضمير الشخصي "هو" يشمل اإلشارة إلى أي شخص.

4-2

في هذه الشروط واألحكام ،اإلشارات إلى:
(أ)

"مستند" هي إشارة إلى ذلك المستند بصيغته المعدّله أو المغيّره أو المستكملة أو المستبدلة أو المعاد صياغتها بأي طريقة
من وقت آلخر ،في كل حالة على النحو الذي يفسره البنك؛

(ب)

يجب تفسير "بما في ذلك" و "يشمل" على أنها تعني على سبيل المثال ال الحصر؛

(ج)

كلم ة "الئحة" تتضمن أي الئحة أو قانون أو أمر رسمي أو متطلب أو معايير ،أو توجيه (سواء كانت لها قوة القانون أم ال)
من أي هيئة حكومية أو حكومية دولية أو عالمية أو وكالة أو إدارة أو أي هيئة تنظيمية أو ذاتية التنظيم أو أي سلطة أو منظمة
أخرى؛

(د)

اإلشارة إلى أي حكم من أحكام "القانون" هي إشارة إلى أي قانون محلي أو أجنبي معمول به أو الئحة أو مرسوم أو قرار أو
معاهدة بصيغتها المعدلة أو المعاد سنها؛

(هـ)

اإلشارة إلى أنه يُطلب من البنك اتخاذ قرار أو توجيه ،أو القيام بأي إجراء ،أو إبداء رأي ،أو التأكد ،أو ممارسة حق
أو تعويض هي ِإشارة إلى أي إجراء من ذلك يتم اتخاذه من قبل البنك وفقًا لتقديره الخاص والمطلق؛

(و)

تقتصر "الخسائر" أو "المصروفات" أو "التكاليف" على الخسائر أو النفقات أو التكاليف الفعلية والمباشرة وتستبعد
أي خسارة للفرصة أو تكاليف التمويل؛

(ز)

يجب أن تستند جميع الفترات الزمنية إلى التقويم الميالدي وتحسب وفقًا له؛

(ح)

اإلشارات إلى البنك تعني البنك بأي صفة؛

(ط)

اإلشارة إلى أي وقت من اليوم إشارة إلى توقيت أبوظبي؛ و

(ي)

يشير "د.إ ".و "الدرهم اإلماراتي" و "الدرهم" إلى العملة القانونية لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
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3

طلب حساب بطاقة

1-3

يجب تعبئة نموذج الطلب والتوقيع عليه من قبل العميل وتقديمه إلى أبوظبي األول اإلسالمي .يعتبر تقديم نموذج طلب ،تأكيدًا من
العميل أنه قد قرأ وفهم ووافق على هذه الشروط واألحكام.

2-3

يجب على العميل تقديم جميع المستندات والمعلومات التي طلبها أبوظبي األول اإلسالمي فيما يتعلق بطلب فتح حساب بطاقة ،بما
في ذلك (على سبيل المثال ال الحصر) ما يلي:
( )1المعلومات واألدلة الوثائقية األخرى المطلوبة ألي عمليات تحقق خاصة بـ "اعرف عميلك" والتي يخضع لها أبوظبي األول
اإلسالمي؛ و
( )2جميع المستندات األخرى المطلوبة من قبل أبوظبي األول اإلسالمي لتسهيل واجباته والتزاماته بموجب االتفاقية.

3-3

بغض النظر عن امتثال العميل للشرط  ،2-3يجوز ألبوظبي األول اإلسالمي رفض نموذج الطلب وفقًا لتقديره الخاص .حيثما يسمح
القانون المعمول به ،يسعى أبوظبي األول اإلسالمي لتقديم أسبابه ألي رفض من هذا القبيل.

4-3

عند قبول أبوظبي األول اإلسالمي لنموذج الطلب وتوفير المستندات بموجب الشرط  ،2-3يتم إبرام االتفاقية بين أبوظبي األول
اإلسالمي والعميل وتكون ملزمة للعميل ولكل حامل بطاقة.

4

إصدار البطاقات وأرقام التعريف الشخصية وأرقام التعريف الشخصية للهاتف

1-4

يجب على العميل تزويد أبوظبي األول اإلسالمي بقائمة حا ملي البطاقات المصرح لهم من قبل العميل باستالم البطاقة .يقوم أبوظبي
األول اإلسالمي بإصدار بطاقة لكل حامل بطاقة أو قد يرفض إصدار بطاقة ألي حامل بطاقة .حيثما يسمح القانون المعمول به ،يسعى
أبوظبي األول اإلسالمي لتقديم أسبابه ألي رفض من هذا القبيل .يجوز للعميل من وقت آلخر أن يطلب من أبوظبي األول اإلسالمي
إصدار بطاقات إضافية.

2-4

يجب على العميل التأكد من أن كل حامل بطاقة يجب أن يقدم كافة المعلومات التي قد يطلبها أبوظبي األول اإلسالمي من وقت آلخر
فيما يتعلق بفتح وتشغيل حساب البطاقة وإصدار أي بطاقة.

3-4

يصدر أبوظبي األول اإلسالمي لكل حامل بطاقة رقم تعريف شخصي و  /أو رقم تعريف شخصي عبر الهاتف الستخدامه مع
البطاقة المقابلة .يجب على العميل التأكد من أن كل حامل بطاقة لن يسمح ألي شخص آخر تحت أي ظرف من الظروف باستخدام
بطاقته أو رقم التعريف الشخصي الخاص به أو رقم التعريف الشخصي للهاتف الخاص به أو يكشف عن رقم التعريف الشخصي
الخاص به أو رقم التعريف الشخصي للهاتف الخاص به إلى أي طرف ثالث .يقوم أبوظبي األول اإلسالمي بإصدار رقم تعريف
شخصي بديل أو رقم تعريف شخصي للهاتف ( )TPINبنا ًء على طلب العميل أو حامل البطاقة ذي الصلة.

4-4

يجب على العميل التأكد من أن كل حامل بطاقة هو المسؤول الوحيد عن الحفاظ على بطاقته آمنة وسرية والحفاظ على أي رقم تعريف
شخصي أو رقم تعريف شخصي للهاتف في جميع األوقات.

5-4

يجب على العميل ،ألسباب أمنية ،أن يطلب من كل حامل بطاقة تغيير رقم التعريف الشخصي أو رقم التعريف الشخصي للهاتف
من وقت آلخر.

6-4

كل بطاقة هي ملك ألبوظبي األول اإلسالمي وتكون مل ًكا له في جميع األوقات ويجب تسليمها إلى بنك أبوظبي األول
فورا بنا ًء على طلب من أبوظبي األول اإلسالمي أو وكيله المعتمد حسب األصول.
ً

7-4

ال توجد بطاقة قابلة للتحويل وال يجوز استخدام كل بطاقة إال من قبل حامل البطاقة الذي تم إصدارها له.

8-4

يجب أن يتم استالم كل بطاقة صادرة من أبوظبي األول اإلسالمي من قبل حامل البطاقة ذي الصلة (على النحو المصرح به من قبل
العميل) أو إرسالها ،على مسؤولية العميل وحده ،عن طريق البريد المسجل أو البريد السريع إلى العنوان الذي تم إخطار أبوظبي األول
اإلسالمي به من قبل العميل.

9-4

يجب على العميل التأكد من قيام كل حامل بطاقة بالتوقيع على بطاقته فور استالمها ويعتبر توقيع وتفعيل أو استخدام بطاقته ً
دليال ملز ًما
وقاطعًا على تأكيد العميل وحامل البطاقة المعني على االلتزام بهذه الشروط واألحكام ،مع عدم التقيد بأنه لم يتم إخطار أبوظبي األول
اإلسالمي باستالم العميل أو حامل البطاقة للبطاقة.
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10-4

في حالة عدم رغبة العميل في االلتزام بهذه الشروط واألحكام ،ال يجوز للعميل تفعيل أو استخدام أي بطاقة بأي شكل من األشكال ويجب
عليه قطع كل بطاقة صادرة إلى نصفين وإعادتها إلى أبوظبي األول اإلسالمي وبعد ذلك يُطبق الشرط . 12

11-4

إذا فقد حامل البطاقة بطاقته أو أتلفها أو طلب تجديدها أو استبدالها ،فيجوز لبنك أبوظبي األول وفقًا لتقديره وعلى نفقة العميل،
إصدار البطاقة أو البطاقات التي قد يطلبها العميل.

12-4

يحق إلى أبوظبي األول اإلسالمي في وقت قبول نموذج الطلب ،قبل إصدار أي بطاقة أو في أي وقت بعد ذلك ،أن يطلب من العميل
تقديم هذا الضمان لصالح أبوظبي األول اإلسالمي بالمبلغ الذي قد يطلبه أبوظبي األول اإلسالمي كضمان اللتزامات العميل بموجب
االتفاقية .يحق إلى أبوظبي األول اإلسالمي ،دون إشعار آخر أو الرجوع إلى العميل ،تحديد وتقديم أي شيك ضمان مقدم كضمان لتسوية
أي مبلغ مستحق من العميل إلى أبوظبي األول اإلسالمي من وقت آلخر بموجب االتفاقية.

5

أسس ال شريعة وحدود االئتمان والحدود الفرعية

1-5

يجب تقديم البطاقة للعميل على أساس مرابحة السلع والوكالة  .يوفر أبوظبي األول اإلسالمي للعميل حد االئتمان الذي يتعين أن
يستخدمه حاملو البطاقات في معامالت البطاقة (مع مراعاة أي حد فرعي معمول به لكل بطاقة).

2-5

لتمويل حد االئتمان ،يبرم حامل البطاقة عقد بيع بال مرابحة يقوم العميل بموجبه ،من خالل الدفع المؤجل للمرابحة ،بشراء كمية من
السلع المحددة المملوكة لبنك أبوظبي األول اإلسالمي ("السلع") بسعر التكلفة باإلضافة إلى أرباح المرابحة المعمول بها.

3-5

عند شراء السلع ،يجوز للعميل بيع السلع نفسها إلى طرف ثالث ("المشتري الطرف الثالث ") ،من خالل أبوظبي األول اإلسالمي بصفته
ساع ،مقابل مبلغ يعادل سعر التكلفة.
ٍ

4-5

يتم ايداع ثمن السلعة التي تم بيعها و التي تعادل مبلغ حد االئتمان في حساب الوكالة ويحق للعميل الحصول على عائد من حساب الوكالة
(إن وجد).

5-5

مع مراعاة الشرط  ، 2-11يجب إضافة دفعة المرابحة الشهرية عن كل شهر ،في كل تاريخ كشف حساب ،إلى المبلغ المستخدم
لفترة الكشف ذات الصلة.

6-5

بنا ًء على طلب العميل ،يجوز ألبوظبي األول اإلسالمي تقديم حد فرعي ألي بطاقة إضافية .يجوز لحامل البطاقة أن يطلب زيادة حد
االئتمان .يخضع أي طلب من ذلك إلجراءات وسياسات أبوظبي األول اإلسالمي في الوقت المناسب.

7-5

يجوز ألبوظبي األول اإلسالمي ،وفقًا لتقديره المطلق وفي أي وقت ،حظر أو التحكم في أو تقييد حد االئتمان (بما في ذلك أي حدود
فرعية فردية) وفقًا لهذه االتفاقية.

8-5

يجب ذكر حد االئتمان وأي حد فرعي في كل كشف حساب.

6

استخدام البطاقات

1-6

يمكن استخدام كل بطاقة في إجراء معامالت البطاقة:

2-6

()1

ضمن حد االئتمان أو أي حد فرعي مخصص لتلك البطاقة؛

()2

حتى تاريخ انتهاء صالحية تلك البطاقة ،وإلغاء تلك البطاقة أو إنهاء االتفاقية ،أيهما أقرب؛

()3

وفقًا لجميع القوانين المعمول بها؛ و

()4

وفقًا لهذه الشروط واألحكام.

يتعهد العميل ويضمن أن يتعين كل حامل بطاقة بما يلي:
البقاء ضمن حد االئتمان أو أي حد فرعي محدد؛
()1

.ﺑﻧك أﺑوظﺑﻲ اﻷول ش.م.ع ﻣرﺧص وﻣﻧظم ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻟدوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة .وﯾﻘﻊ ﻣﻘره اﻟﻣﺳﺟل ﻓﻲ ص.ب  ،6316أﺑوظﺑﻲ ،اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة
ﺑﻧك أﺑوظﺑﻲ اﻷول  -ﺷروط وأﺣﻛﺎم ﺑطﺎﻗﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ  -ﯾﻧﺎﯾر  - 2022اﻹﺻدار  - 2.0اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ

()2

التأكد من عدم الدخول في أي معاملة بطاقة قد تؤدي إلى تجاوز الرصيد المستحق اإلجمالي اللتزامات العميل تجاه
أبوظبي األول اإلسالمي بموجب جميع معامالت البطاقة باإلضافة إلى رسوم تجاوز حد االئتمان؛ و

()3

االمتثال للشرط .1-6

كما يوافق العميل ويقر أن أبوظبي األول اإلسالمي لن يعالج أي معاملة بطاقة قد تتسبب في تجاوز المبلغ المستخدم لحد االئتمان.
3-6

يكون العميل مسؤوالً عن جميع معامالت البطاقة أثناء إصدار أي بطاقة ،سواء تمت تنفيذها بمعرفة العميل أو أي حامل بطاقة أم ال،
بما في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،أي معاملة بطاقة موثقة وفقًا لهذه الشروط واألحكام .يجب على العميل التأكد من أنه سيقوم
هو وكل حامل بطاقة بإبالغ أبوظبي األول اإلسالمي على الفور بشأن أي استخدام غير مصرح به للبطاقة أو أي نشاط احتيالي أو غير
قانوني أو مشبوه فيما يتعلق بأي بطاقة ،ويحق ألبوظبي األول اإلسالمي ،عند استالم هذا التقرير ،تعليق أو إلغاء استخدام أي من أو
جميع البطاقات حتى يتم التحقيق في هذا التقرير .يظل العميل مسؤوالً عن جميع معامالت البطاقة حتى يحين الوقت الذي يقوم فيه
أبوظبي األول اإلسالمي بتعليق أو إلغاء البطاقة (البطاقات) ذات الصلة.

4-6

يحق ألبوظبي األول اإلسالمي اعتبار ما يلي دليالً على التزام يتحمله أي حامل بطاقة بشكل صحيح والذي يتم خصمه من حساب
البطاقة:
( ) 1أي مسودة مبيعات ،أو سجل معامالت البطاقة (من خالل أي محطة طرفية) ،أو قسيمة ائتمان ،أو مسودة صرف نقدي أو أي
سجل رسوم آخر يحمل بصمة أو استنساخ آخر للمعلومات المنقوشة المطبوعة على البطاقة وال ُمكتملة أو المنفذة حسب األصول؛ و
( )2سجل أبوظبي األول اإلسالمي ألي سحب نقدي أو أي معاملة بطاقة أخرى تتم عن طريق استخدام البطاقة بما في ذلك على سبيل
المثال ال الحصر معاملة البطاقة التي تتم عبر البريد أو الهاتف أو اإلنترنت.

5-6

يجب أن يكون سجل أبوظبي األول اإلسالمي ألي معاملة بطاقة نهائيًا وملز ًما للعميل ويحق ألبوظبي األول اإلسالمي الخصم
من حساب البطاقة بنا ًء على هذه السجالت.

6-6

يقوم أبوظبي األول اإلسالمي بتحويل جميع معامالت البطاقة بالعمالت األجنبية (بما في ذلك السحب النقدي) إلى الدرهم باستخدام
سعر الصرف الفوري والعمولة (إن وجدت) السائدة في تاريخ الخصم من حساب البطاقة من أجل معاملة البطاقة ذات الصلة.

7-6

يجب على العميل التأكد من أن كل حامل بطاقة يتصرف بحسن نية في جميع األوقات فيما يتعلق بجميع تعامالته مع البطاقة ذات
الصلة وال يجوز له استخدام بطاقته ألي أغراض غير أخالقية أو غير قانونية بما في ذلك األنشطة المشار إليها في الشرط  9-6أدناه.
ال يتحمل أبوظبي األول اإلسالمي أي مسؤولية عن مراقبة أو ضمان التزام حاملي البطاقات بأحكام هذا الشرط .7-6

8-6

على الرغم من عدم استخدام أي حد ائتماني أو حد فرعي ،يحق لبنك أبوظبي األول ،في أي وقت ودون مسؤولية تجاه العميل أو أي
حامل بطاقة ،سحب وتقييد حق حامل البطاقة في استخدام بطاقته أو رفض التصريح بأي معاملة البطاقة.

9-6

تُحظر عمليات شراء لسلع أو خدمات معينة  ،مثل الكحول ،أو التعامل في المنتجات ذات الصلة بلحم الخنزير ،أو القمار ،أو المواد
اإلباحية أو غيرها من األنشطة غير الحالل ،بموجب مبادئ الشريعة اإلسالمية ،وقد يقيد أبوظبي األول اإلسالمي أو ال يقيد استخدام
البطاقة مع تاجر برمز فئة تاجر معين.

10-6

يتحمل العميل وحده مسؤولية ضمان استخدام كل بطاقة من قبل حامل البطاقة ذي الصلة في معامالت البطاقة التي ال تتعارض أو
تسيء إلى مبادئ الشريعة اإلسالمية .يحق ألبوظبي األول اإلسالمي (دون تحمل أي مسؤولية لمراقبة أو ضمان التزام حاملي البطاقات
بأحكام هذا الشرط) ،لسحب أي حق لحامل البطاقة في استخدام بطاقته أو رفض اإلذن بأي معاملة بالبطاقة في حالة عدم امتثال العميل
أو حامل البطاقة لهذا الشرط.

11-6

يقوم أبوظبي األول اإلسالمي بإيداع أي مبلغ مسترد لصالح أي بطاقة في حساب البطاقة فقط عند استالم قسيمة ائتمان صادرة بشكل
صحيح من التاجر ذي الصلة.

12-6

يقر العميل أن أبوظبي األول اإلسالمي لن يكون مسؤوالً وال يتحمل أي مسؤولية عن أي مطالبات مرفوعة ضد أي تاجر فيما يتعلق
بالسلع والخدمات المشتراة بالبطاقات.

13-6

من وقت آلخر وفقًا لتقديره الخاص ،يجوز ألبوظبي األول اإلسالمي:

.ﺑﻧك أﺑوظﺑﻲ اﻷول ش.م.ع ﻣرﺧص وﻣﻧظم ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻟدوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة .وﯾﻘﻊ ﻣﻘره اﻟﻣﺳﺟل ﻓﻲ ص.ب  ،6316أﺑوظﺑﻲ ،اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة
ﺑﻧك أﺑوظﺑﻲ اﻷول  -ﺷروط وأﺣﻛﺎم ﺑطﺎﻗﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ  -ﯾﻧﺎﯾر  - 2022اﻹﺻدار  - 2.0اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ

( )1تقديم أنواع مختلفة من البطاقات التي يكون لها ميزات مختلفة ،وعقد شرعي مختلف  ،وخدمات ،ومزايا ،وحدود وأسعار تمويلية،
وقد تخضع هذه البطاقات لشروط االستخدام والمؤهالت والقيود التي قد يقرر أبوظبي األول اإلسالمي فرضها وفقًا لتقديره الخاص؛
( ) 2على أساس بذل أقصى الجهود وبدون أي مسؤولية ترتيب مزايا وخدمات إضافية لحاملي البطاقات يتم تقديمها من قبل الغير بما
في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،تأمين السفر المتوافق مع الشريعة اإلسالمية ،وتأمين حماية المشتريات والمساعدة في السفر؛ و
( ) 3شريطة أن يكون العميل قد اختار استالم هذه المواد ،وأن يقدم لحامل البطاقة العروض والمزايا والخدمات المتوافقة مع الشريعة
اإلسالمية التي يقدمها التجار أو األطراف الثالثة.
14-6

ال يقبل أبوظبي األول اإلسالمي أي مسؤولية وال يتحمل أي مسؤولية تجاه أي حامل بطاقة عن أي عرض أو منفعة أو خدمة من أي
طرف ثالث أو عن تعديل أو سحب أو إلغاء أي عرض أو منفعة أو خدمة.

7

فقدان البطاقات أو أرقام التعريف الشخصية أو أرقام التعريف الشخصية للهاتف

1-7

يتحمل العميل المسؤولية الكاملة عن جميع معامالت البطاقة التي تتم باستخدام رقم التعريف الشخصي أو رقم التعريف الشخصي
للهاتف ،سواء تمت بعلم أو بدون علم العميل أو أي حامل بطاقة .ال يتحمل أبوظبي األول اإلسالمي أي واجب للتحقق من صحة أي
تعليمات مستلمة من حامل البطاقة المصدق عليها من خالل رقم التعريف الشخصي أو رقم التعريف الشخصي للهاتف وفقًا لإلجراءات
المعمول بها في أبوظبي األول اإلسالمي.

2-7

يجب على العميل التأكد من أن كل حامل بطاقة يجب أن يستخدم جميع االحتياطات المعقولة لمنع فقدان أو سرقة أو االستخدام غير
المشروع ألي بطاقة ويجب أال يكشف عن رقم التعريف الشخصي أو رقم التعريف الشخصي للهاتف ألي طرف.

3-7

في حالة ضياع أو سرقة أي بطاقة أو الكشف عن رقم التعريف الشخصي أو رقم التعريف الشخصي للهاتف إلى أي طرف آخر ،يجب
على العميل التأكد من قيام حامل البط اقة المعني باإلبالغ على الفور عن ذلك مع التفاصيل إلى بنك أبوظبي األول (عبر الهاتف على
 ) FAB ISLAMIC) (800 27335) 800و  /أو بأي وسيلة اتصال أخرى على النحو الذي ينصح به أبوظبي األول اإلسالمي
من وقت آلخر) ويتعين عليه في حالة فقدان أو سرقة أو الكشف عن رقم التعريف الشخصي أو رقم التعريف الشخصي للهاتف ،تقديم
تقرير للشرطة في أقرب مركز شرطة حدث في نطاقه ذلك الفقد أو السرقة أو اإلفشاء أو تم اكتشافه فيه .ما لم يتسلم أبوظبي األول
اإلسالمي هذا اإلخطار ،يكون العميل مسؤوالً عن أي تعليمات أو معاملة تمت معالجتها من خالل استخدام بطاقة أو رقم التعريف
الشخصي أو رقم التعريف الشخصي للهاتف .عند اإلخطار بهذا الفقد أو السرقة ،أو في حالة وجود أي معامالت بطاقة غير قانونية
أو مشبوهة ،يجوز أبوظبي األول اإلسالمي ،دون تقديم إشعار آخر للعميل ،تعليق استخدام تلك البطاقة أو جميع البطاقات حتى إشعار
آخر.

4-7

يجب على العميل التأكد من أن كل حامل بطاقة يفهم أنه يجب الكشف عن رقم بطاقته فقط من أجل تنفيذ معاملة البطاقة ،أو اإلبالغ عن
فقدان أو سرقة بطاقته أو إذا سمح أبوظبي األول اإلسالمي بذلك صراحة.

5-7

يجب على العميل التأكد من أن كل حامل بطاقة يجب عليه إبالغ أبوظبي األول اإلسالمي على الفور ،إذا كان أي حامل بطاقة يعتقد أن
هناك معاملة بطاقة لم يتم تنفيذها من قبل حامل البطاقة ذي الصلة.

6-7

يتحمل العميل المسؤولية ويظل مسؤوالً بالكامل عن الدفع إلى أبوظبي األول اإلسالمي مقابل أي خصم على حساب البطاقة ناشئ عن
أي معاملة بالبطاقة من قبل أي شخص سواء بعلم أو بدون علم أي حامل البطاقة أو العميل وبغض النظر عما إذا كان مصرح بها من
قبل العميل أم ال.

7-7

في حالة استرداد العميل أو حامل البطاقة لبطاقة مفقودة أو مسروقة ،يجب على العميل أو حامل البطاقة (حسب الحالة) قطعها على
الفور إلى نصفين وإعادتها إلى أبوظبي األول اإلسالمي دون استخدامها .يجب على العميل التأكد من عدم استخدام أي حامل بطاقة لرقم
التعريف الشخصي أو رقم التعريف الشخصي للهاتف الخاص بالبطاقة بعد إبالغ أبوظبي األول اإلسالمي بفقدان أو سرقة هذه البطاقة.

8

السحب النقدي

1-8

يخضع أي سحب نقدي ألي حد سحب يومي مفروض على أي بطاقة أو حامل بطاقة من قبل أبوظبي األول اإلسالمي (بما في ذلك أي
حد فرعي ينطبق على البطاقة) أو من قبل أي بنك أو مؤسسة مالية يتم من خاللها طلب السحب النقدي أو عن طريق جهاز الصراف
اآللي.

.ﺑﻧك أﺑوظﺑﻲ اﻷول ش.م.ع ﻣرﺧص وﻣﻧظم ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻟدوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة .وﯾﻘﻊ ﻣﻘره اﻟﻣﺳﺟل ﻓﻲ ص.ب  ،6316أﺑوظﺑﻲ ،اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة
ﺑﻧك أﺑوظﺑﻲ اﻷول  -ﺷروط وأﺣﻛﺎم ﺑطﺎﻗﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ  -ﯾﻧﺎﯾر  - 2022اﻹﺻدار  - 2.0اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ

2-8

يجوز لكل حامل بطاقة الحصول على سحب نقدي بالوسائل التالية:
( ) 1تقديم بطاقته في أي فرع من فروع البنك أو أي مؤسسة عضو في فيزا مع تقديم إثبات هويته والتوقيع على سجالت المعامالت
الالزمة؛ أو
( )2باستخدام بطاقته ورقم التعريف الشخصي الخاص به في أي جهاز صراف آلي تابع للبنك أو تابع ألي بنك أو مؤسسة أخرى
أبرم معها أبوظبي األول اإلسالمي اتفاقية الستخدام جهاز الصراف اآللي الخاص بذلك البنك أو المؤسسة.

3-8

يجب أن تكون السجالت اإللكترونية ألجهزة الصراف اآللي أو البنك أو المؤسسة المالية ذات الصلة بشأن أي سحب نقدي يتم إجراؤه
باستخدام البطاقة ورقم التعريف الشخصي الخاص بها نهائية وملزمة للعميل ويحق ألبوظبي األول اإلسالمي خصم أي سحب نقدي
من حساب البطاقة بنا ًء على هذه السجالت.

4-8

يتم فرض رسوم ثابتة على كل سحب نقدي (سواء تم الحصول عليها في اإلمارات العربية المتحدة أو خارجها) على النحو المبين في
ملحق الرسوم .يعتبر استخدام حامل البطاقة للبطاقة للحصول على سحب نقدي بمثابة موافقة من قبل العميل على دفع الرسوم ذات
الصلة عن كل معاملة سحب نقدي.

5-8

أثناء استخدام البطاقة في اإلمارات العربية المتحدة ،لن يتمكن كل حامل بطاقة من سحب النقود بالدرهم والعمالت األجنبية إال وفقًا لما
يسمح به أبوظبي األول اإلسالمي ،بما يصل إلى الحدود التي يضعها أبوظبي األول اإلسالمي من وقت آلخر.

6-8

يجب الحصول على أي سحب نقدي يتم الحصول عليه من خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة وفقًا للقواعد التي يفرضها أبوظبي
األول اإلسالمي والجهة الخارجية التي تقدم السحب النقدي  ،ويتحمل العميل ،باإلضافة إلى الرسوم التي يفرضها أبوظبي األول
اإلسالمي ،مسؤولية دفع جميع الرسوم أو التكاليف التي يفرضها الطرف الثالث الذي يقوم بإجراء السحب النقدي.

9

الرسوم والمصاريف

1-9

يجب على العميل الدفع إلى أبوظبي األول
اإلسالمي:
( )1الرسم السنوي؛
( )2أي رسوم يفرضها أي تاجر أو جهاز صراف آلي أو طرف ثالث نتيجة استخدام أي بطاقة؛
( )3رسوم استبدال البطاقة إلصدار أي بطاقة بديلة؛
( )4أي رسوم لتقديم نسخ ورقية من معامالت البطاقة أو إيصاالت السحب النقدي؛
( )5الرسوم أو المصاريف األخرى على النحو المنصوص عليه في ملحق الرسوم.

2-9

جميع الرسوم غير قابلة لالسترداد.

3-9

يحق ألبوظبي األول اإلسالمي فر ض رسوم إضافية على أي خدمات أخرى مقدمة للعميل أو أي حامل بطاقة من وقت آلخر على
النحو المبين في ملحق الرسوم.

4-9

مع عدم اإلخالل بحقوق أبوظبي األول اإلسالمي في أي وقت في اتخاذ اإلجراءات القانونية المناسبة ،يحق لـ أبوظبي األول اإلسالمي
تحصيل رسوم إدارية على النحو المبين في ملحق الرسوم مقابل أي شيكات مرتجعة غير مدفوعة يسحبها العميل على حساب البطاقة
أو يستخدمها لإليداع في حساب البطاقة.

10

كشوف الحساب

1-10

يجب على البنك تقديم كشف حساب للعميل فيما يتعلق بحساب البطاقة في الفترات الزمنية التي قد يقررها البنك.

2-10

ما لم يطلب العميل غير ذلك ،يتم تسليم كشوف الحساب بالبريد اإللكتروني إلى عنوان البريد اإللكتروني المسجل للعميل في سجالت
البنك ،عن طريق البريد اإللكتروني المشفر من خالل الخدمات المصرفية اإللكترونية للبنك أو أي وسائل إلكترونية أخرى .تقع على
عاتق العميل مسؤولية إعداد الترتيبات األمنية والحفاظ عليها ومراجعتها بانتظام فيما يتعلق بالوصول إلى البريد اإللكتروني وأنظمة

.ﺑﻧك أﺑوظﺑﻲ اﻷول ش.م.ع ﻣرﺧص وﻣﻧظم ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻟدوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة .وﯾﻘﻊ ﻣﻘره اﻟﻣﺳﺟل ﻓﻲ ص.ب  ،6316أﺑوظﺑﻲ ،اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة
ﺑﻧك أﺑوظﺑﻲ اﻷول  -ﺷروط وأﺣﻛﺎم ﺑطﺎﻗﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ  -ﯾﻧﺎﯾر  - 2022اﻹﺻدار  - 2.0اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ

اإلنترنت الخاصة بالعميل واستخدامها .يعتبر أي كشف حساب يتم تسليمه إلكترونيًا بمثابة كشف حساب وفقًا لما يقتضيه القانون المعمول
به ويجب ،لجميع األغراض ،أن يفي بالتزامات البنك بتسليم كشف حساب العميل.
3-10

في الظروف التي يقرر فيها البنك أنه ليس من المعقول عمليًا تسليم كشوف الحساب للعميل إلكترونيًا ،يجوز للبنك تسليم كشوف
الحساب بأي طريقة يراها مناسبة.

4-10

تقع على عاتق العميل مسؤولية مراجعة كل كشف حساب (واإلقرار باالستالم عند طلب البنك للقيام بذلك) وإخطار البنك بأي تعارض
في غضون  30يو ًما من استالمه ،وإال يتم اعتبار كشف الحساب صحي ًحا (مع مراعاة حق البنك في تصحيح أي خطأ) ومقبول من قبل
العميل .ال يجوز للعميل بعد ذلك تقديم أي اعتراضات على كشف الحساب وتكون كشوف الحساب التي يحتفظ بها البنك فيما يتعلق بحالة
حساب البطاقة نهائية وملزمة للعميل.

5-10
6-10

7-10

يحق للبنك تصحيح أي خطأ في أي كشف حساب.
يتحمل العميل مسؤولية إخطار البنك في حالة عدم استالمه كشف الحساب أو تعذر عليه الوصول إلى كشف الحساب في غضون 30
يو ًما من تاريخ استالم كشف الحساب أو إتاحته للعميل .ال يكون البنك مسؤوالً عن عدم استالم العميل لكشوف الحساب أو تأخره في
استالمها.
يجوز للبنك تعليق تسليم كشف الحساب إذا كان لديه أسباب لالعتقاد بأن العميل ال يتلقى كشف الحساب هذا.

11

المدفوعات

1-11

يجب على العميل ،عن كل فترة كشف حساب ،أن يدفع إلى أبوظبي األول اإلسالمي أرباح بطاقة االئتمان الشهرية ،وهو الفرق (إن
وجد) بين (أ) دفعة المرابحة الشهرية المستحقة الدفع من قبل العميل أل بوظبي األول اإلسالمي و (ب) عائد الوكالة المتوقع (إن وجد)
المستحق إلى العميل عن فترة كشف الحساب تلك ،شريطة أن يكون لكل فترة كشف حساب:
( )1إذا كان المبلغ المستخدم في تاريخ كشف الحساب المقابل مساويًا لحد االئتمان أو أكبر منه ،يجب على العميل دفع كامل دفعة
المرابحة الشهرية وال يحق له الحصول على أي عائد وكالة متوقع حيث ال يوجد رصيد متاح في حساب الوكالة؛ و
صفرا ،فيجوز تخفيض دفعة المرابحة الشهرية المستحقة الدفع من
( )2إذا كان المبلغ المستخدم في تاريخ كشف الحساب المعني
ً
قبل العميل من خالل عائد الوكالة المتوقع (إن وجد) و  /أو المكافأة المكتسبة أو التقديرية الممنوحة من قبل أبوظبي األول اإلسالمي
(إن وجدت) خالل فترة كشف الحساب.

2-11

3-11

يجوز ألبوظبي األول اإلسالمي ،ألي فترة كشف حساب ،وف ًقا لتقديره الخاص ودون أن يكون ملز ًما بذلك ،منح مكافأة (أو أي جزء
منها) للعميل والتي يتم تطبيقها من أجل تقليل أرباح بطاقة االئتمان الشهرية.
يجوز للعميل ،فيما يتعلق بكشف الحساب ،إما:
( )1دفع الرصيد الحالي ذي الصلة بالكامل؛ أو
( )2دفع الرصيد الحالي ذي الصلة جزئيًا ،عن طريق مبلغ دفع يساوي أو يزيد عن الحد األدنى للمبلغ المستحق (بشرط أن يكون الحد
األدنى للمبلغ المستحق أكبر من الرصيد الحالي) .إذا كان الرصيد الحالي أقل من ( 100مائة) درهم إماراتي ،فيكون الرصيد الجاري
مستحق الدفع بالكامل ،باإلضافة إلى أي رسوم مستحقة وواجبة الدفع على النحو المحدد في كل كشف حساب.

4-11

يجب على العميل إجراء الدفع المنصوص عليه في الحالة  3-11في موعد ال يتجاوز تاريخ استحقاق الدفع المعمول به.

5-11

إذا لم يتم دفع الرصيد الحالي أو الحد األدنى للمبلغ المستحق (حسب الحالة) بحلول تاريخ استحقاق الدفع أو تم دفعه جزئيًا فقط ،فيتم
إضافة المبلغ غير المسدد إلى الحد األدنى للمبلغ المستحق بموجب كشف الحساب التالي مباشرة ً ويتم فرض مبلغ اإللتزام بالتبرع عند
التأخر عن السداد على المبلغ غير المسدد على سبيل المماطلة بالسداد كما هو موضح في ملحق الرسوم .ويعتبر أي تأخير في السداد
مماطلة ما لم يثبت عكس ذلك .يصرف مبلغ التبرع وذلك بعد خصم أي تكاليف أو خسائر فعلية قد يتكبدها أبوظبي األول اإلسالمي
نتيجة لعدم الدفع (ما عدا تكلفة التمويل أو تكلفة الفرصة الضائعة) من قبل أبوظبي األول اإلسالمي لجهات خيرية معتمدة من قبل لجنة
ا الرقابة الشرعية الداخلية للبنك.

.ﺑﻧك أﺑوظﺑﻲ اﻷول ش.م.ع ﻣرﺧص وﻣﻧظم ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻟدوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة .وﯾﻘﻊ ﻣﻘره اﻟﻣﺳﺟل ﻓﻲ ص.ب  ،6316أﺑوظﺑﻲ ،اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة
ﺑﻧك أﺑوظﺑﻲ اﻷول  -ﺷروط وأﺣﻛﺎم ﺑطﺎﻗﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ  -ﯾﻧﺎﯾر  - 2022اﻹﺻدار  - 2.0اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ

6-11

في حالة عدم قيام العميل بدفع أي مبلغ مطلوب إلى أبوظبي األول اإلسالمي في تاريخ استحقاق السداد ،يحتفظ أبوظبي األول اإلسالمي
بالحق في إنهاء االتفاقية ويصبح الرصيد المستحق بالكامل في حساب البطاقة مستحقًا وواجبا ً للدفع على الفور عند الطلب .يحق أبوظبي
األول اإلسالمي وفقًا لتقديره تعيين وكيل لتحصيل جميع المبالغ المستحقة إلى أبوظبي األول اإلسالمي من العميل بموجب االتفاقية.

7-11

عند إنهاء االتفاقية و  /أو في حالة عدم سداد الرصيد الحالي أو الحد األدنى للمبلغ المستحق أو أي مبلغ مستحق آخر بحلول تاريخ
استحقاق السداد ذي الصلة ،يحتفظ أبوظبي األول اإلسالمي بالحق وفقًا لتقديره الخاص ودون تقديم إخطار إلى العميل أو أي حامل
بطاقة في إنفاذ حقوقه بموجب عقد بيع المرابحة و  /أو تصفية أي ضمان واستخدام العائدات في تسوية جميع المبالغ المستحقة.

8-11

يجب استخدام جميع المدفوعات التي يتلقاها أبوظبي األول اإلسالمي من العميل بالترتيب التالي للدفع أو أي ترتيب آخر لألولوية
قد يراه أبوظبي األول اإلسالمي مناسبًا:
( )1أوالً ،في تسوية جميع التكاليف القانونية الفعلية وغيرها من تكاليف التنفيذ والرسوم التي تكبدها أبوظبي األول اإلسالمي في الحفاظ
على حقوقه بموجب االتفاقية والضمان والمحافظة عليها؛
( )2ثانيًا ،في تسوية جميع أرباح بطاقة االئتمان الشهرية غير المدفوعة والرسوم والتكاليف األخرى الموضحة في أي كشف حساب
سابق؛
( )3ثالثًا ،في تسوية جميع الرسوم السنوية غير المدفوعة والمصروفات والرسوم والتكاليف األخرى الموضحة في كشف الحساب
الحالي؛
( )4رابعًا ،في تسوية جميع معامالت البطاقة غير المدفوعة الموضحة في أي كشف حساب سابق؛
( )5خامسًا ،في تسوية جميع معامالت البطاقة غير المدفوعة الموضحة في كشف الحساب الحالي؛
( )6سادسًا ،في تسوية جميع الرسوم والمصروفات ومعامالت البطاقة التي لم تظهر بعد في كشف الحساب الحالي.

9-11

إذا ثبت الحقًا أن معاملة البطاقة المتنازع عليها من قبل العميل قد نشأت من قبل حامل البطاقة ،،فيحتفظ أبوظبي األول اإلسالمي
اعتبارا من تاريخ إجراء معاملة البطاقة ،ومبلغ معاملة البطاقة باإلضافة إلى أي تكاليف فعلية و المصاريف
بالحق في استرداد المبلغ،
ً
(باستثناء تكلفة األموال وخسارة الفرصة) التي تكبدها بنك أبوظبي األول اإلسالمي في التحقيق فيها.

10-11

يجب أن تكون جميع المدفوعات التي يقوم بها العميل بعملة الفواتير الخاصة بحساب البطاقة .إذا تم السداد بأي عملة أخرى ،يجب على
العميل أن يدفع إ لى أبوظبي األول اإلسالمي جميع رسوم الصرف والعموالت وغيرها أو التكاليف الفعلية التي تكبدها أبوظبي األول
اإلسالمي (باستثناء تكلفة التمويل و تكلفة الفرصة الضائعة ) في تحويل هذه المدفوعات إلى عملة الفواتير .يجب أن يتم هذا التحويل
باستخدام سعر الصرف الفوري والنسبة المئوية للعمولة (إن وجدت) السائدة في تاريخ تسجيله في حساب البطاقة .ال يتم اعتبار أي دفعة
مستلمة إال عندما يتم استالم األموال ذات الصلة بالقيمة من قبل أبوظبي األول اإلسالمي وقيدها في حساب البطاقة.

12

اإلنهاء

1-12

يجب على العميل إعادة أو العمل على إعادة كل بطاقة منتهية الصالحية إلى أبوظبي األول اإلسالمي في تاريخ انتهاء السريان ذي
الصلة .في تاريخ انتهاء سريان البطاقة ،يصبح المبلغ المستحق المتعلق بحساب البطاقة مستحقًا وواجبا ً للدفع بالكامل ،ما لم يتم تنفيذ
عقد بيع مرابحة جديد (وفقًا للشروط التي يتفق عليها أبوظبي األول اإلسالمي والعميل) ويتم إصدار بطاقة بديلة (وفقًا لتقدير أبوظبي
األول اإلسالمي منفردًا) وفي هذه الحالة يتم تحويل جميع الرصيد المستحق وغير المدفوع المتعلق بهذه البطاقة في حساب البطاقة تلقائيًا
إلى البطاقة البديلة.

2-12

يج وز للعميل إغالق حساب البطاقة وإنهاء االتفاقية عند تقديم إخطار كتابي مدته ( 45خمسة وأربعون) يو ًما إلى أبوظبي األول
اإلسالمي.

3-12

يجوز ألبوظبي األول اإلسالمي إغالق حساب البطاقة وإنهاء االتفاقية:
( )1عن طريق إشعار كتابي مدته ( 45خمسة وأربعون) يو ًما للعميل؛ أو
( )2فور حدوث أي خرق لالتفاقية من قبل العميل أو أي حامل بطاقة؛ أو
( )3فور إفالس العميل.

.ﺑﻧك أﺑوظﺑﻲ اﻷول ش.م.ع ﻣرﺧص وﻣﻧظم ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻟدوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة .وﯾﻘﻊ ﻣﻘره اﻟﻣﺳﺟل ﻓﻲ ص.ب  ،6316أﺑوظﺑﻲ ،اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة
ﺑﻧك أﺑوظﺑﻲ اﻷول  -ﺷروط وأﺣﻛﺎم ﺑطﺎﻗﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ  -ﯾﻧﺎﯾر  - 2022اﻹﺻدار  - 2.0اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ

حيثما يسمح القانون المعمول به ،يسعى أبوظبي األول اإلسالمي لتقديم أسبابه ألي إغالق أو توقف.
4-12

في حالة إنهاء االتفاقية ،يجب على العميل إعادة جميع البطاقات الصادرة على الفور ،وفي غضون ( 3ثالثة) أيام عمل من اإلنهاء،
يدفع كامل المبلغ المستخدم مع أي مبالغ أخرى مستحقة وواجبة الدفع بموجب االتفاقية .بصرف النظر عن إنهاء االتفاقية ،يجب أن يظل
العميل مسؤوالً عن المبلغ المستخدم والرصيد الحالي وجميع المبالغ األخرى المستحقة والمتوجبة الدفع بموجب االتفاقية حتى يتم دفع
هذه المبالغ بالكامل.

5-12

يجب على العميل ضمان أن يقوم أي حامل بطاقة تم إلغاء بطاقته بإعادة بطاقته على الفور ،مقطوعة إلى نصفين إلى أبوظبي
األول اإلسالمي.

6-12

ال يكون أبوظبي األول اإلسالمي مسؤوالً عن استرداد أي رسوم سنوية ،أو أي رسوم أو مصاريف أخرى أو أي جزء منها في
حالة إنهاء حساب البطاقة وفقًا لالتفاقية.

7-12

يحتفظ أبوظبي األول اإلسالمي بالحق في االحتفاظ بأي ضمان مقدم لدعم حساب البطاقة لمدة ( 45خمسة وأربعين) يوم عمل بعد
إنهاء االتفاقية لتسوية أي التزامات على حساب البطاقة قد يتم نشرها بعد تاريخ اإلنهاء.

13

تحديد المسئولية

1-13

ال يتحمل البنك أي مسؤولية من أي نوع تجاه العميل فيما يتعلق بأي خسارة أو ضرر (أيًا كانت والتي تكبدها أو دفعها سواء بشكل
مباشر أو غير مباشر أو كانت خاصة أو عرضية أو تبعية) والتي تكبدها أو دفعها العميل أو أي حامل بطاقة والناشئة بشكل مباشر أو
غير مباشر:
( ) 1بسبب رفض البنك أو التاجر أو فيزا أو أي بنك أو مؤسسة مالية أخرى أو أي طرف آخر (أينما كان) قبول بطاقة أو رقم بطاقة أو
رقم تعريف شخصي أو رقم تعريف شخصي للهاتف ،أو رفض قبول معاملة البطاقة أو رفض تمديد أو تقديم سحب نقدي؛
( )2نتيجة إلدخال أو قبول حامل البطاقة أو تعديل أو سحب أو إلغاء أي عرض أو مزايا أو خدمة يقدمها أي تاجر أو طرف ثالث؛
( ) 3بسبب أي عيب أو نقص في أي سلع أو خدمات يتم توفيرها لحامل البطاقة من قبل أي تاجر أو بسبب أي خرق أو عدم تنفيذ
أي التزام من قبل أي تاجر؛
( )4نتيجة لخلل أو عطل في أي جهاز صراف آلي أو أي آلة أو نظام دفع أو معالجة بيانات أو تعطل أي نظام اتصال أو رابط
إرسال؛
( )5ممارسة البنك لحقه في استعادة أو إلغاء أي بطاقة قبل تاريخ انتهاء سريانها؛
( )6نتيجة لممارسة البنك حقه في إنهاء أي بطاقة أو حساب البطاقة أو االتفاقية وفقًا لهذه الشروط واألحكام؛
( ) 7نتيجة أي ضرر لحالة االئتمان أو سمعة العميل أو أي حامل بطاقة بسبب استعادة أي بطاقة ،أو أي طلب إلعادة البطاقة أو
رفض أي طرف صرف أو قبول البطاقة؛
( ) 8بسبب أي نزاع بين العميل أو حامل البطاقة وأي تاجر أو بنك أو مؤسسة مالية أو أي شخص آخر؛ أو
( )9نتيجة أي إخفاق من قبل البنك في الوفاء بالتزاماته بموجب االتفاقية ألي أسباب خارجة عن إرادة البنك بما في ذلك ،على سبيل
المثال ال الحصر ،أي من حاالت القضاء والقدر ،أو أعمال شغب ،أو اضطرابات مدنية ،أو تمرد ،أو حرب ،أو إجراءات صناعية.
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ال يقدم البنك أي تأكيد أو ضمان أو تعهد فيما يتعلق بأي عرض أو منفعة أو خدمة يقدمها أي تاجر أو طرف ثالث إلى أي حامل بطاقة
أو فيما يتعلق بالتسليم والجودة والتصميم والمواصفات أو غير ذلك أو أي سلع أو خدمات مقدمة من أي تاجر.
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ال يكون البنك مسؤوالً عن أي تعهدات أو عروض ترويجية مقدمة أو التزامات من قبل شريك العالمة التجارية المشتركة فيما يتعلق
بأي مزايا يقدمها شريك العالمة التجارية المشتركة فيما يتعلق ببطاقة ذات عالمة تجارية مشتركة.
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ال يتضمن هذا الشرط رقم  13أو هذه الشروط واألحكام ما يجب اعتب اره حد أو استثناء من مسؤولية البنك فيما يتعلق بواجب
مستحق من قبل البنك لحامل البطاقة بموجب القانون المعمول به ،بخالف ما يسمح به القانون المعمول به

.ﺑﻧك أﺑوظﺑﻲ اﻷول ش.م.ع ﻣرﺧص وﻣﻧظم ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻟدوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة .وﯾﻘﻊ ﻣﻘره اﻟﻣﺳﺟل ﻓﻲ ص.ب  ،6316أﺑوظﺑﻲ ،اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة
ﺑﻧك أﺑوظﺑﻲ اﻷول  -ﺷروط وأﺣﻛﺎم ﺑطﺎﻗﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ  -ﯾﻧﺎﯾر  - 2022اﻹﺻدار  - 2.0اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
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التجديد
بعد تاريخ انتهاء السريان ،يجوز ألبوظبي األول اإلسالمي ،وف ًقا لتقديره الخاص ،إصدار بطاقة جديدة وف ًقا لترتيب جديد بين أبوظبي
األول اإلسالمي وحامل البطاقة .إذا كان األمر كذلك ،فيتم تنفيذ عقد بيع مرابحة جديد (وفقًا لشروط يتم االتفاق عليها بين أبوظبي األول
اإلسالمي والعميل) وإصدار بطاقة بديلة (وفقًا لتقدير أبوظبي األول اإلسالمي وحده) وفي هذه الحالة يتم تحويل جميع الرصيد المستحق
وغير المدفوع في حساب البطاقة المتعلق بهذه البطاقة تلقائيًا إلى حساب البطاقة البديلة.

15

منازعات المعامالت

1-15

يُفترض أن اإلدخاالت في كشف البطاقة صحيحة ما لم يعترض العميل على اإلدخاالت خالل فترة ثالثين ( )30يوم عمل من تاريخ
كشف البطاقة ويثبت أنها غير صحيحة .إذا اعترض العميل على إدخال ما ،فيجب عليه إرسال نموذج نزاع موقع إلى أبوظبي األول
اإلسالمي ويقوم أبوظبي األول اإلسالمي ببدء التحقيق فيه وإبالغ العميل بالنتيجة .يتقاضى أبوظبي األول اإلسالمي رسوم تحقيق وفقًا
لملحق الرسوم.
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أبوظبي األول اإلسالمي غير ملزم بالتحقيق في أي معاملة بطاقة لم يتم إبالغ بنك أبوظبي األول اإلسالمي بشأنها من قبل العميل خالل
اإلطار الزمني المذكور أعاله.
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اإلفصاح عن المعلومات

1-16

يجب على البنك الحفاظ على سرية جميع المعلومات السرية ويوافق العميل على قيام البنك باإلفصاح عن جميع هذه المعلومات
السرية على أساس حفظ سريتها:
(أ) إلى أي عضو في مجموعة بنك أبوظبي األول؛
(ب) إلى أي مندوب بالقدر الالزم لتمكين البنك من تقديم البطاقة إلى حامل البطاقة  ،بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة؛
(ج) إلى أي مستشار مهني للبنك.
(د) إلى أي صرافة أو مركز إيداع أو غرفة مقاصة أو نظام تسوية أو مستودع بيانات مبادلة أو مستودع تجاري (سواء محلي أو
عالمي) ،حيث يُطلب من البنك أو المندوب اإلفصاح عن هذه المعلومات السرية؛
(هـ) إلى أي متنازل له أو محال إليه فعلي أو محتمل (أو ،في كل حالة ،أي من وكالئه أو مستشاريه المهنيين) بشأن حقوق
والتزامات البنك بموجب هذه الشروط واألحكام ،أو أي شروط محددة أو فيما يتعلق بأي تحويل لألعمال أو تصرف
فيها أو اندماج أو استحواذ يقوم به البنك؛
(و) إلى أي وكالة تصنيف أو شركة تأمين أو وسيط تأمين أو مقدم حماية ائتمانية مباشر أو غير مباشر للبنك فيما يتعلق بالبطاقة
المقدمة من البنك؛
(ز) إلى مكتب االتحاد االئتماني ،أو أي وكالة مرجعية ائتمانية أخرى أو مكتب ائتمان أو شركة اإلمارات للسجالت المتكاملة ،ويقر
إقرارا تا ًما بالنتائج المترتبة على هذا اإلفصاح على قدرة العميل على الوصول إلى المنتجات أو الخدمات المالية
العميل
ً
المستقبلية ،سواء من البنك أو أي طرف آخر؛
(ح) على النحو المطلوب بموجب أي قانون معمول به؛
(ط) حسب ما يُطلب من قبل أي محكمة ،أو هيئة تحكيمية ،أو تنظيمية ،أو إشرافية ،أو ضريبية ،أو عقابية ،أو أي سلطة حكومية أو
شبه حكومية لها والية قضائية على البنك أو يعتقد البنك بشكل معقول أن لديه اختصاص قضائي على أي حامل بطاقة؛
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(ي)

حسب االقتضاء من أجل الحفاظ على أو إنفاذ أي من حقوق البنك أو التعويضات المستحقة له ضد أي حامل بطاقة؛ أو

(ك)

كما هو محدد بخالف ذلك في هذه الشروط واألحكام أو أي شروط محددة.

يصرح العميل للبنك بالحصول على معلومات ،بشكل مستمر ،من مكتب االتحاد للمعلومات االئتمانية ،وشركة اإلمارات للسجالت
صا طبيعيًا) عن صاحب
المتكاملة ،والبنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،والبنوك والمؤسسات المالية األخرى( ،إذا كان شخ ً
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العمل الخاص بالعميل ،أو المراجع أو أي هيئة أخرى يراها البنك مناسبة بشأن الشؤون المالية وغير المالية للعميل بما في ذلك على
سبيل المثال ال الحصر تفاصيل التسهيالت المصرفية للعميل ،والمركز المالي ،والدخل  ،ومعلومات التواصل وأي معلومات أخرى
تتعلق بالعميل (بما في ذلك البيانات الشخصية) التي يراها البنك مناسبة) دون أي إشارة إلى العميل.
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لالمتثال لبعض التزاماته القانونية أو التنظيمية ،يجوز للبنك جعل معالجة معلومات العميل مركزية في موقع واحد أو أكثر داخل أو
خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة.
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يوافق العميل على معالجة معلومات العميل واإلفصاح عنها وفقًا لهذا البند وعلى التحويل من قبل البنك  ،أو مندوبيه نيابة عن البنك،
لمعلومات العميل إلى دولة أو دول أخرى لمعالجتها نيابة عن البنك .في هذا السياق ،يقر العميل بأنه يجوز الوصول إلى معلوماته
بموجب إجراءات قانونية خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة في مثل هذه الظروف.
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يوافق العميل على معالجة معلومات العميل واإلفصاح عنها لشريك العالمة التجارية المشتركة أو شركة تابعة أو زميلة أو فرع أو
متنازل له أو مزود خدمة أو شركة تأمين أو وكيل أو مفوض لشريك العالمة التجارية المشتركة أو أي طرف آخر يراه البنك مناسبًا
لتمكين البنك أو الشريك المشترك من أداء التزاماته فيما يتعلق بأي بطاقة ذات عالمة تجارية مشتركة.
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عندما يقوم البنك باإلفصاح عن المعلومات السرية وفقًا لهذا البند ،فإنه يتعين عليه ،حيثما كان ذلك ممكنًا عمليًا ،اتخاذ خطوات لضمان
أن يحفافظ متلقي هذه المعلومات السرية على سرية هذه المعلومات.
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حماية البيانات الشخصية

1-17

يلتزم البنك بتوفير مستوى عا ٍل من الحماية فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية للعميل بما يتوافق مع قوانين ولوائح حماية البيانات
المعمول بها.
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يجوز للبنك جمع البيانات الشخصية للعميل أو استخدامها أو حفظها أو الكشف عنها أو معالجتها لألغراض التالية:
( ) 1معالجة طلبات البطاقات ،بما في ذلك تقييم مدى مالءمة العميل وإجراء الفحوصات الالزمة وتقييمات المخاطر؛
( )2تقديم البطاقات (بما في ذلك الخدمات المصرفية اإللكترونية) ،مثل إجراء المدفوعات أو المعامالت واستكمال التعليمات أو الطلبات؛
( )3مراقبة وتحسين الموقع اإللكتروني للبنك ومحتوياته؛
( )4إنشاء وإدارة العالقات والحسابات المصرفية؛
( )5إجراء أبحاث واستطالعات السوق بهدف تحسين المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك.
( )6االستمرار في المنافسة وكذلك تطوير وتحسين منتجات وخدمات البنك.
( )7منع الجرائم وكشفها والتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها قضائيًا (بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر غسل األموال واإلرهاب
واالحتيال والجرائم المالية األخرى) في أي والية قضائية من خالل التحقق من الهوية وفحص العقوبات الحكومية وفحوصات
العناية الواجبة؛
( ) 8االمتثال للقوانين المعمول بها أو اللوائح أو السياسات أو القوانين الطوعية أو األحكام أو أوامر المحاكم ،باإلضافة إلى أي طلب من
أي سلطة أو جهة تنظيمية أو وكالة أو هيئة تنفيذية فيما يتعلق بأي عضو في مجموعة بنك أبوظبي األول؛
( )9إنشاء أو ممارسة أو الدفاع عن الحقوق القانونية فيما يتعلق باإلجراءات القانونية (بما في ذلك أي إجراءات قانونية محتملة) والتماس
المشورة المهنية أو القانونية فيما يتعلق بهذه اإلجراءات القانونية؛ و
( )10مراقبة المباني (بما في ذلك أجهزة الصراف اآللي).
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البيانات الشخصية التي يطلبها البنك والتي تكون ضرورية ألداء خدمات البطاقة .إذا لم يتم توفيرها للبنك ،فقد يتعذر على البنك االمتثال
اللتزاماته القانونية أو التنظيمية أو تزويد العميل بخدمات البطاقة.
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يتم االحتفاظ بالبيانات الشخصية للعميل التي تتم معالجتها من قبل البنك في شكل يسمح بتحديد هوية العميل لمدة ال تزيد عما هو
ضروري لألغراض التي تتم من أجلها معالجة البيانات الشخصية وفقًا لاللتزامات القانونية والتنظيمية والقانونية .عند انتهاء هذه
الفترات ،يتم حذف البيانات الشخصية للعميل أو أرشفتها لالمتثال اللتزامات االحتفاظ القانونية أو وفقًا لفترات التقادم القانونية المعمول
بها.
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بصفته صاحب بيانات ،يحق للعميل في أي وقت أن يطلب من أي عضو في مجموعة بنك أبوظبي األول ،إلى الحد الذي تسمح به
القوانين واللوائح و  /أو إرشادات الصناعة المصرفية المعمول بها ،الوصول إلى البيانات الشخصية للعميل وتصحيحها أو حذفها.
ألسباب مشروعة ،يحق للعميل أيضًا طلب تقييد معالجة البيانات الشخصية للعميل أو االعتراض على هذه المعالجة .يحق للعميل أيضًا
نقل البيانات الشخصية للعميل.
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في ظروف معينة ،قد يكون للعميل الحق في سحب موافقته على معالجة بياناته الشخصية من قبل البنك .إذا سحب العميل موافقته
على معالجة البنك لبياناته الشخصية ،فيجوز للبنك االستمرار في معالجة هذه البيانات الشخصية عند االقتضاء من أجل عملياته
التجارية .ال يؤثر أي سحب مستقبلي للموافقة على صالحية أي معالجة مسبقة للبيانات الشخصية من قبل البنك.
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يحق للعميل تقديم شكوى إلى أي سلطة مختصة لحماية البيانات فيما يتعلق بامتثال أي عضو في مجموعة بنك أبوظبي األول لقوانين
حماية البيانات المعمول بها.

17.8

الطريقة التي يقوم بها البنك بجمع واستخدام وتخزين ومشاركة وحماية البيانات الشخصية للعميل ،وكذلك حقوق العميل فيما يتعلق بهذه
بيان الخصوصية ذي الصلة الذي يمكن العثور عليه هنا
البيانات الشخصية ،مشروحة بمزيد من التفصيل في
[ .]https://www.bankfab.com/ar-ae/privacy-policyما لم ينص صراحة على خالف ذلك في الشروط المحددة ذات الصلة،
تنطبق شروط بيان الخصوصية على جميع خدمات البطاقة وقد يتم تحديثها من قبل البنك وفقًا لهذه الشروط واألحكام من أجل االمتثال
لقوانين ولوائح حماية البيانات المعمول بها.

17.9

بالنسبة ألي طلبات تتعلق بمعالجة البيانات الشخصية للعميل ،يجب على العميل االتصال ب:
مسؤول حماية البيانات
بنك أبو ظبي األول ش.م.ع.
أبو ظبي ،اإلمارات العربية المتحدة
البريد اإللكترونيprivacy@bankfab.com :

18

التعويض
يجب على العميل الدفاع عن البنك وتعويضه وإبراء ذمته عند الطلب من وضد أي من وجميع الخسائر الفعلية واإلجراءات والمطالبات
والدعاوى واألحكام والغرامات واألضرار والرسوم والتكاليف والنفقات (بما في ذلك الرسوم القانونية الفعلية والتكاليف اإلدارية الفعلية
(الموثقة حسب األصول والمتكبدة بشكل معقول)) مع أي ضرائب مبيعات أو ضرائب أخرى (بغض النظر عن وقت تقديمها أو
تكبدها) والتي (أ) يتم تكبدها أو دفعها نتيجة أو بسبب الحفاظ على أو إنفاذ أي من حقوق البنك بموجب االتفاقية؛ أو (ب) تنشأ عن أي
فعل أو إغفال من جانب العميل أو أي حامل بطاقة؛ أو (ج) تنشأ عن أي معلومات خاطئة أو مضللة أو غيرها من المعلومات التي
قدمها العميل أو أي حامل بطاقة للبنك.

19

الحق في المقاصة
دون اال قتصار على أي حقوق أخرى يتمتع بها البنك ،فإنه يجوز له في أي وقت تأكيد حق حجز أي أموال أو أسهم أو أوراق مالية أو
مستندات أو أصول وممتلكات أخرى من أي نوع كانت محتفظ بها باسم العميل في أي حساب (سواء بأسماء فردية أو مشتركة) أو في
ترتيب تمويل أو في أي فرع من فروع البنك (يُشار إليها معًا بـ "الملكية") ويجوز في أي وقت استعمال كل هذه الملكية أو جزء منها
لتسوية أي مبالغ مستحقة بموجب حساب البطاقة .في حالة تحديد أي ملكية مقومة بعملة أخرى غير عملة الفواتير ،يجوز للبنك إجراء
أي تحويل ضروري للعملة بسعر الصرف الفوري السائد .يجب أن تكون جميع التكاليف الفعلية ( باستثناء تكلفة التمويل و تكلفة الفرصة
الضائعة ) التي يتكبدها البنك فيما يتعلق بممارسة حق المقاصة لحساب العميل وواجبة الدفع عند الطلب.

20

اإلشعارات

1-20

يجب على العميل إخطار أبوظبي األول اإلسالمي كتابيًا على الفور بأي تغيير يطرأ على عنوانه المسجل أو عنوان الفواتير
أو االتصال.

2-20

تعتبر أي تعليمات يصدرها العميل عن طريق الفاكس أو من خالل مراكز االتصال التابعة ألبوظبي األول اإلسالمي أو الرد الصوتي
التفاعلي أو أي فرع من فروع أبوظبي األول اإل سالمي أو أي نقطة اتصال أخرى للعمالء سارية .يحق ألبوظبي األول اإلسالمي
تسجيل جميع المحادثات الهاتفية مع العميل وكل حامل بطاقة ويجوز له التصرف بنا ًء على هذه السجالت واستخدامها كدليل في حالة
النزاعات أو في محكمة قانونية أو إجراءات قانونية أخرى .يوافق العميل على هذا التسجيل وعلى استخدام لهذه التسجيالت من قبل
أبوظبي األول اإلسالمي.

.ﺑﻧك أﺑوظﺑﻲ اﻷول ش.م.ع ﻣرﺧص وﻣﻧظم ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻟدوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة .وﯾﻘﻊ ﻣﻘره اﻟﻣﺳﺟل ﻓﻲ ص.ب  ،6316أﺑوظﺑﻲ ،اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة
ﺑﻧك أﺑوظﺑﻲ اﻷول  -ﺷروط وأﺣﻛﺎم ﺑطﺎﻗﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ  -ﯾﻧﺎﯾر  - 2022اﻹﺻدار  - 2.0اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ

3-20

يجب تسليم جميع البطاقات وأرقام التعريف الشخصية وأرقام التعريف الشخصية للهاتف وبيانات الحساب والتغييرات التي تطرأ
على هذه الشروط واألحكام واإلشعارات أو الطلبات القانونية ( )1شخصيًا أو ( )2بالبريد المسجل أو البريد السريع إلى آخر فاتورة
معروفة أو عنوان آخر للعميل ويعتبر أي اتصال على هذا النحو أنه قد تم تقديمه إلى العميل في يوم التسليم إذا تم تسليمه باليد أو في
تاريخ االستالم من قبل العميل (المثبت بإيصال موقع باالستالم) إذا تم إرساله عن طريق البريد المسجل أو البريد السريع.

4-20

على الرغم من الشرط  ،3-20مع مراعاة أي قانون معمول به دائ ًما ،ويعتبر أي تغيير في ملحق الرسوم مستل ًما من قبل العميل وملز ًما
له إذا تم عرضه في فروع أبوظبي األول اإلسالمي أو على موقعه اإللكتروني ،أو تم إرساله إلكترونيًا أو إرساله عن طريق خدمة
الرسائل النصية القصيرة (.)SMS

5-20

تعتبر جميع االتصاالت المرسلة إلى العميل بموجب االتفاقية أنه قد تم إرسالها واستالمها من قبل كل حامل بطاقة.

21

تغيير الشروط

1-21

يجوز للبنك من وقت آلخر تعديل أو تغيير هذه الشروط واألحكام أو أي شروط محددة أو ملحق الرسوم من خالل إرسال إشعار إلى
العميل وفقًا للشرط  .20تسري أي تغييرات تطرأ على هذه الشروط واألحكام أو الشروط الخاصة أو ملحق الرسوم فقط في ومن تاريخ
السريان المحدد من قبل البنك (والذي يجب أن يكون تاري ًخا يقع بعد اإلشعار بأي تغيير) .يقر العميل ويوافق على أن فترة اإلشعار
بالتغيير قد تختلف تبعًا لطبيعة التغيير ،ومع ذلك ،في جميع الحاالت ،يجب على البنك االمتثال للقانون المعمول به عند تنفيذ أي تغيير،
بما في ذلك فترة اإلشعار المقدمة.

2-21

يعتبر االحتفاظ بأي بطاقة أو استخدامها بعد تاريخ سريان أي تغيير في الشروط واألحكام أو ملحق الرسوم بمثابة قبول لهذه التغييرات
من قبل العميل وكل حامل بطاقة دون تحفظ.

3-21

إذا قام البنك بتغيير هذه الشروط واألحكام ،أو أي شروط محددة أو أي ملحق للرسوم ،وكان العميل (أ) غير موافق على هذه التغييرات
و (ب) أخطر البنك في غضون  30أيام من إرسال إشعار التغيير إلى العميل ،فيجوز للعميل أن يطلب إغالق حساب البطاقة المتأثر
وإنهاء االتفاقية .شريطة عدم وجود مبلغ مستحق للبنك ،يمكن تقديم هذا الطلب بدون رسوم.

22

التنازل

1-22

يحق للبنك في أي وقت دون الحصول على موافقة العميل أو أي حامل بطاقة أن يتنازل إلى أي طرف عن حقوقه أو مزاياه أو التزاماته
بالكامل أو جزء منها بموجب االتفاقية.

2-22

ال يحق للعميل وكل حامل بطاقة التنازل عن أي من حقوقه أو مزاياه أو التزاماته بموجب االتفاقية.

23

الحقوق التراكمية والتنازل

1-23

تكون الحقوق وسبل االنتصاف المنصوص عليها في االتفاقية تراكمية وال يستثنى من ذلك أي حقوق أو تعويضات ينص عليها القانون.

2-23

يجوز لبنك أبوظبي األول في أي وقت التنازل ،سواء بشكل غير مشروط أو غير ذلك ،عن أي بند من بنود االتفاقية أو أي تقصير أو
خرق للعميل ،شريطة أال يعتبر أي تأخير في ممارسة أو عدم ممارسة أي حق من حقوق أبوظبي األول اإلسالمي بموجب االتفاقية
تنازالً عن ذلك الحق.

24

استقاللية البنود
سار أو غير قانوني أو غير قابل للتنفيذ في أي وقت ،فال
يجب أن يكون كل شرط مستقالً ،وإذا أصبح أي شرط في أي وقت غير ٍ
تتأثر صحة أو قانونية أو قابلية تنفيذ الشروط المتبقية بأي شكل من األشكال أو يضعف نفاذها بسبب ذلك.

25

الفائدة

1-25

يقر بنك أبوظبي األول والعميل ويوافقان على أن مبدأ دفع الفائدة مخالف لمبادئ الشريعة اإلسالمية ،وبالتالي ،إلى الحد الذي يفرض
فيه أي حكم أو حدث ،سواء بموجب عقد أو بموجب القانون ،أي التزام بدفع فائدة بأي وسيلة كانت أو تحت أي مسمى ،يتنازل ويرفض
كل من الطرفين بموجبه بصورة نهائ ية وغير مشروطة وصريحة أي حق في استرداد الفائدة من الطرف اآلخر.

.ﺑﻧك أﺑوظﺑﻲ اﻷول ش.م.ع ﻣرﺧص وﻣﻧظم ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻟدوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة .وﯾﻘﻊ ﻣﻘره اﻟﻣﺳﺟل ﻓﻲ ص.ب  ،6316أﺑوظﺑﻲ ،اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة
ﺑﻧك أﺑوظﺑﻲ اﻷول  -ﺷروط وأﺣﻛﺎم ﺑطﺎﻗﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ  -ﯾﻧﺎﯾر  - 2022اﻹﺻدار  - 2.0اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ

2-25

ال يحق لبنك أبوظبي األول اإلسالمي تحصيل أرباح على األرباح المستحقة بموجب القانون وال يوجد في هذه الشروط واألحكام
أو أي شروط محددة ما يمكن تفسيره أو تأويله أو تطبيقه بهذه الطريقة.

26

التواصل والتسليم

1-26

ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك ،فإن أي تواصل يتم إجراؤه أو تسليمه فيما يتعلق بأي حساب بطاقة يجب أن يكون كتابيًا .يحق للبنك
تسليم هذه االتصاالت بأي شكل يراه مناسبًا (بما في ذلك ما يكون ورقيًا أو إلكترونيًا).

2-26

مع عدم اإلخالل بعموم ما ورد أعاله ،يجوز تسليم أي اتصال إلكترونيًا (بما في ذلك عبر البريد اإللكتروني أو الخدمات المصرفية
اإللكترونية) ،ما لم يحدد البنك طريقة تسليم معينة لحساب بطاقة معين أو اتصال معين ،وفي هذه الحالة ،ال يجوز إرسال أو استالم تلك
المراسالت بشكل صحي ح ما لم يتم اتباع طريقة التسليم التي حددها البنك .يجب أن يشكل أي اتصال يتم تسليمه في صيغة إلكترونية
تسلي ًما لذلك االتصال "كتابيًا" أو في صيغة "كتابية" ألغراض هذه الشروط واألحكام ،وأي شرط محدد ،وأي قوانين سارية ويكون له
نفس األثر القانوني كما لو كان قد تم تسليم المراسالت في نموذج ورقي موقع عليه من قبل العميل أو البنك (حسب االقتضاء) .ال يجوز
للعميل الطعن في مقبولية أي اتصال من ذلك على أساس أنه قد تم في صيغة إلكترونية.

3-26

تقع على عاتق العميل مسؤولية التحقق من جميع االتصاالت المرسلة من قبل البنك والحفاظ على أمان هذه االتصاالت .ال يقدم البنك
أي ضمانات بأن تكون االتصاالت اإللكترونية آمنة أو خالية من األخطاء ويوافق العميل على أن أي اتصال يتم نقله إلكترونيًا يمكن
اعتراضه أو فقده أو تأخيره أو إصابته بفيروسات برمجية.

4-26

يكون تقديم أي اتصال يقوم به البنك صحي ًحا:
(أ) إذا تم تقديمه أو تسليمه إلكترونيًا ،في وقت إرساله إلى عنوان البريد اإللكتروني للعميل أو الهاتف المتحرك أو رقم الفاكس (في
كل حالة ،وفقًا إلخطار العميل للبنك من وقت آلخر) أو إتاحته من خالل الخدمات المصرفية اإللكترونية ،في كل حالة،
في شكل مقروء؛ و
(ب) في جميع الحاالت األخرى ،بعد خمسة أيام عمل من تاريخ اإلرسال.

5-26

أي اتصال يسلمه العميل إلى البنك يجب أن يتم تسليمه بشكل صحيح فقط عندما يتسلمه البنك فعليًا ،في المكان وبالطريقة التي يحددها
البنك لهذا الغرض.

6-26

تقع على عاتق العميل مسؤولية تزويد البنك في جميع األوقات بعنوان بريدي محدث ورقم هاتف متحرك وعنوان بريد إلكتروني وإخطار
البنك بأي تغيير في معلومات االتصال التي سبق تقديمها إلى البنك.

7-26

يوافق العميل على أن جميع االتصاالت التي يرسلها البنك إلى العميل وأي مرفقات ذات طابع سري للعميل ويجب على العميل حذف
أو تجاهل أي مراسلة تم إرسالها عن طريق الخطأ من قبل البنك أو توجيهها إلى مستلم آخر غير العميل.

8-26

يحق للبنك االعتماد على أي مراسلة يتم إرسالها إليه من قبل العميل وليس عليه أي التزام بالتحقق من صحة أو دقة أي مراسلة من
ذلك.

9-26

مع عدم اإلخالل بعموم ما ورد أعاله ،يجوز للبنك التواصل مع العميل عبر الهاتف (بما في ذلك الهاتف المتحرك) .يوافق العميل
على أنه يجوز تسجيل المحادثات الهاتفية مع البنك ويوافق على أن أي تسجيالت يتم إجراؤها على هذا النحو مقبولة كدليل في أي
محكمة أو تحكيم أو إجراءات أخرى.

10-26

يجب على البنك إرسال أي عناصر مادية مثل البطاقات بالبريد العادي أو البريد السريع إلى عنوان العميل في سجالت البنك أو
أي عنوان آخر حسب طلب حامل البطاقة ،وعلى مسؤولية حامل البطاقة الشخصية.

27

الخدمات المصرفية اإللكترونية

1-27

يجوز للبنك تزويد العميل بالخدمات المصرفية اإللكترونية .يتم توفير هذه الخدمات المصرفية اإللكترونية على مسؤولية العميل الخاصة.
يوافق العميل على اتباع أي إرشادات صادرة عن البنك فيما يتعلق بإجراءات السالمة واالحتياطات الستخدام هذه الخدمات المصرفية
اإللكترونية.

.ﺑﻧك أﺑوظﺑﻲ اﻷول ش.م.ع ﻣرﺧص وﻣﻧظم ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻟدوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة .وﯾﻘﻊ ﻣﻘره اﻟﻣﺳﺟل ﻓﻲ ص.ب  ،6316أﺑوظﺑﻲ ،اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة
ﺑﻧك أﺑوظﺑﻲ اﻷول  -ﺷروط وأﺣﻛﺎم ﺑطﺎﻗﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ  -ﯾﻧﺎﯾر  - 2022اﻹﺻدار  - 2.0اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ

2-27

في ظروف معينة ،ال يجوز تقديم الخدمات المصرفية اإللكترونية المقدمة فيما يتعلق بحساب البطاقة إال لحامل البطاقة األساسية.

3-27

يقر العميل ويوافق على أنه على الرغم من استخدام رموز األمان وغيرها من اإلجراءات األمنية المتطورة ،فإن أي مراسلة يتم إرسالها
إلى البنك أ و عن طريقه من خالل الخدمات المصرفية اإللكترونية قد ال تكون وسيلة اتصال آمنة وسرية .إذا اختار العميل التفاعل مع
البنك بهذه الطريقة ،فإن العميل يقوم بذلك على مسؤولية العميل الخاصة.
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يتحمل العميل وحده مسؤولية الحصول على وصيانة المعدات واألجهزة والبرامج المناسبة والمتوافقة والتي تكون الزمة من أجل الوصول
إلى الخدمات المصرفية اإللكترونية ،بما في ذلك أي حماية من الفيروسات أو غيرها من وسائل الحماية األمنية لهذه المعدات أو األجهزة
أو البرامج .باإلضافة إلى ذلك ،يكون العميل مسؤوالً عن التكاليف التي يتقاضاها مزود خدمة الهاتف أو االتصاالت اإللكترونية للعميل.
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يكون العميل مسؤوالً عن دقة وصحة جميع المعلومات المقدمة إلى البنك من قبل العميل عبر الهاتف أو من خالل الوسائل اإللكترونية
ويوافق على أن البنك ال يكون مسؤوالً عن أي عواقب تنشأ عن أي معلومات خاطئة يقدمها العميل .ال يجوز للعميل السماح ألي شخص
بالوصول إلى أي من أجهزته اإللكترونية بطريقة تمكنه من الوصول إلى الخدمات المصرفية اإللكترونية.
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إذا فقد العميل حيازة أي من أجهزته اإللكترونية أو التحكم فيها أو تشغيلها ،أو كان لديه سبب لالعتقاد بأن الخدمات المصرفية اإللكترونية
يتم الوصول إليها من قبل شخص آخر غير حامل البطاقة ،يجب على العميل إخطار البنك على الفور ،ويجوز للبنك بنا ًء عليه حظر هذه
ا لخدمات المصرفية اإللكترونية للمدة وبالشروط التي يحددها البنك .ما لم يتم إخطار العميل بخالف ذلك ،فإن جميع التعليمات التي
يتلقاها البنك والتي يتم القيام بها من خالل هذه الخدمات المصرفية اإللكترونية تعتبر صادرة عن حامل البطاقة ،ويحق للبنك االعتماد
قادرا على عكس أو إلغاء أي
على هذه التعليمات دون أي تحقيق أو استفسار إضافي .يقر العميل ويوافق على أن البنك قد ال يكون
ً
معاملة يتم تنفيذها بنا ًء على التعليمات التي تم تلقيها قبل إخطار العميل البنك وفقًا لهذا البند.
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يوافق العميل على أن الخدمات المصرفية اإللكترونية يتم تقديمها عبر اإلنترنت أو من خالله وأن الطبيعة المفتوحة واإللكترونية
لإلنترنت قد تؤدي إلى هجمات فيروسية وأخطاء وخسائر وأن أي معاملة تتم من خالل الخدمات المصرفية اإللكترونية تتم على
مسؤولية العميل الخاصة .ال يكون البنك مسؤوالً عن أي خسائر يتكبدها أي حامل بطاقة نتيجة استخدام الخدمات المصرفية
اإللكترونية.
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يجب على العميل إخطار البنك على الفور بأي تغييرات تطرأ على تفاصيل الهاتف المتحرك أو مزود خدمات االتصاالت.
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التحصيل
يوافق العميل على أن للبنك الحق في:
( )1زيارة مكان إقامة أو عمل حامل البطاقة لمناقشة و  /أو تحصيل؛ و
( ) 2تفويض أي مندوب (داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة أو خارجها) باستالم وزيارة مكان إقامة حامل البطاقة أو عمله من أجل
مناقشة و/أو تحصيل أي من التزامات العميل التي أصبحت مستحقة .يفوض حامل البطاقة البنك بتزويد مندوبيه بأي معلومات أو مستندات
تتعلق بحامل البطاقة واتخاذ اإلجراء المناسب نيابة عن البنك لتحصيل هذه االلتزامات .يتحمل حامل البطاقة مسؤولية دفع جميع تكاليف
التحصيل بما في ذلك الرسوم القانونية.
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القانون المعمول به

1-29

يسعى العميل للحصول على مشورة قانونية وشرعية مستقلة قبل قبول هذه الشروط واألحكام ،ويوافق أيضًا على أن االتفاقية متوافقة
مع مبادئ الشريعة اإلسالمية .يؤكد العميل أنه ليس لديه ولن يثير أي اعتراض على أن االتفاقية غير متوافقة مع الشريعة اإلسالمية.
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تخضع هذه الشروط واألحكام وتفسر وفقًا لقوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة مبادئ الشريعة اإلسالمية كما تفسرها لجنة الرقابة
الشرعية الداخلية الخاصة بالبنك .يجوز رفع أي دعاوى أو إجراءات قانونية ناشئة عن أو فيما يتعلق بهذه الشروط واألحكام في
محاكم أبو ظبي.
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التقديم إلى االختصاص المذكور في الشرط  2-29ال (وال يجوز تفسيره على أنه) يحد من حق أبوظبي األول اإلسالمي في رفع دعاوى
ضد العميل في أي والية قضائية أخرى (داخل أو خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة بما في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،سوق
أبوظبي العالمي) كما أن رفع دعاوى في أي والية قضائية واحدة أو أكثر ال يمنع من رفع دعاوى في أي والية قضائية أخرى ،سواء
بشكل متزامن أم ال.
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