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اتفاقية بطاقات األهلي االئتمانية اإلسالمية )تيسير- أميالي – الفرسان(

 الحمد هلل والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.. أما بعد
فقد تم التعاقد بين كل من:

أواًل: البنك األهلي التجاري والمشار إليه فيما بعد بــ “ البنك”
ثانيًا: مقدم الطلب والمشار إليه فيما بعد بـ “حامل البطاقة”

مقدمة:
حيث إن العميل يرغب بالحصول على ائتمان من خالل إحدى بطاقات »تيسير األهلي االئتمانية اإلسالمية )تيسير – أميالي – فرسان (« وحيث إن 

العميل قد تقدم بطلب إصدار بطاقة ائتمان من البنك بموجب طلب موثوق صادر منه، و أبدى رغبته في االستعانة بالبنك األهلي التجاري ليقدم 
له خدمة مصرفية تتمثل في إصدار إحدى بطاقات تيسير األهلي االئتمانية اإلسالمية والقائمة على مبدأ التيسير و ما تشتمل عليه من خدمات 

إلكترونيه وهاتف مصرفي وكافة المزايا ذات الصلة، حيث إن من طبيعة عمل البنك تقديم العديد من الخدمات المصرفية. 
وبعد موافقة البنك على تقديم هذه الخدمة لحامل البطاقة فقد تم االتفاق بين الطرفين وهما بكامل األهلية واألوصاف المعتبرة شرعًا ونظامًا 

واتفقا على إبرام هذه االتفاقية طبقًا للشروط واألحكام التالية:
التعريفات: 	.1

البطاقة االئتمانية: هي بطاقة ائتمانية إسالميه تعتمد على صيغة التيسير، يصدرها البنك باسم العميل )حامل البطاقة( بناًء على طلبه  أ. 
ليستخدمها كإحدى وسائل الدفع محليًا ودوليًا وبحيث ال يتجاوز شروط وأحكام هذه االتفاقية وتعتبر تحت مسؤولية حامل البطاقة مسؤولية 

تامة، ويتوجب على حامل البطاقة دفع الدين المستحق عليه وفق شروط وأحكام هذه االتفاقية. وتعتبر البطاقة ملكًا للبنك ويلتزم حامل 
البطاقة بإعادة البطاقة إلى البنك عند االقتضاء.

بطاقات تيسير األهلي: هي بطاقات الدفع االئتمانية اإلسالمية وتتخذ صيغة تمويل معتمدة من قبل هيئة الرقابة الشرعية تتيح للحصول  ب. 
على النقد على سبيل التورق.

استخدام بطاقات االهلي االئتمانية االسالمية )تيسير – أميالي – الفرسان( ))االستخدام(( تعني استخدام مزايا البطاقة من قبل حاملها  ج. 
لمعامالته الخاصة. أي استخدام للبطاقة ألي معامالت أخرى أو خاصة بأشخاص آخرين يعتبر من قبيل االستخدام الغير مقبول، وهذا 

االستخدام الغير مقبول يعطي البنك الحق في إلغاء البطاقة و/ أو حرمان حامل البطاقة من التمتع بمزايا والمكافات المقدمة من البنك.
حامل البطاقة: هو العميل الذي تصدر البطاقة بإسمه من قبل البنك األهلي التجاري بعد تقديمه طلب الحصول على إحدى بطاقات تيسير  د. 

األهلي االئتمانية اإلسالمية  من البنك.
حد االستخدام )حد البطاقة االئتمانية(: هو سقف االئتمان الخاص به وهو الحد األعلى للمبلغ الذي يسمح البنك لحامل البطاقة للحصول على  ه. 
سلع أو خدمات باستخدام البطاقة  على أن يكون مدينًا به نتيجة لكافة المعامالت المقيدة على حساب البطاقة وما يترتب عليها من مصاريف 
ورسوم. وال يجوز للبنك رفع الحد االئتماني لحامل البطاقة دون استالم طلب موثق من حامل البطاقة يطلب فيه زيادة  الحد االئتماني وذلك 

بعد التأكد من سجل العميل االئتماني لدى الشركة السعودية وللمعلومات االئتمانية )سمة( وذلك وفق متطلبات مؤسسة النقد العربي 
السعودي.

السحب النقدي: هي عملية سحب النقد بواسطة بطاقة االئتمان، ويحق للبنك فقط السماح لحامل البطاقة بالسحب النقدي عند استخدامه  و. 
للبطاقة االئتمانية بحد أقصى بما ال يتجاوز نسبته 50٪ من الحد االئتماني الممنوح من البنك، وبما ال يتجاوز مبلغ السحب النقدي )5000( 
ريال في عملية السحب الواحدة. ويمكن لحامل البطاقة القيام بالسحب النقدي باستخدام البطاقة االئتمانية إمّا عن طريق تعبئة قسيمة 

سحب نقدي  يوقعها حامل البطاقة أمام البنك أو بالسحب من خالل مكائن الصرف اآللي )ATM( )وذلك باستخدام رقمه السري( الذي يوفره له 
البنك ليقيد المبلغ على حساب بطاقته.

كشف الحساب : هو بيان شهري يصدره البنك لحامل البطاقة يبين تفاصيل العمليات التي أجراها حامل البطاقة ومبلغ الدين المستحق عليه  ز. 
وكيفية السداد وتاريخ سداده، وتاريخ العملية، واسم التاجر مثبتًا فيه كافة القيود المتعلقة بتعامالته بالبطاقة خالل دورة إعداد المستندات 
الشهرية. ويعتبر كشف الحساب صحيحًا وملزمًا لحامل البطاقة ما لم يتسلم البنك اعتراضًا خطيًا خالل ثالثين يومًا من تاريخ إرسال كشف 

الحساب.
حساب البطاقة: وهو حساب مستقل عن حسابات حامل البطاقة األخرى بالبنك، ويقيد على هذا الحساب العمليات الخاصة بالمعامالت التي  ح. 

تتم بواسطة البطاقة وغيرها من القيود المتعلقة بالرسوم الخاصة بالبطاقة.
ميعاد االستحقاق: تستحق كافة المبالغ المستحقة و االلتزامات المترتبة على حامل البطاقة بقسط واحد مدته 20 يومًا من تاريخ إصدار  ط. 

كشف الحساب نتيجة استخدام حد البطاقة، ويقع عبء مراعاة تاريخ إصدار كشف حساب البطاقة من كل شهر الظاهر في كل كشف حساب 
على حامل البطاقة.

استعماالت البطاقة: يلتزم حامل البطاقة بأن يستخدم البطاقة كوسيلة ضمان مقابل توقيعه على المستندات من فواتير أو إيصاالت أو أي  ي. 
مستندات أخرى يقدمها له التاجر أو استخدام البطاقة على أجهزة نقاط البيع،أو مقابل المشتريات بواسطة االنترنت أو الهاتف،  أو في مقابل 

استخدامه الرقم السري الخاص به والذي يزوده به البنك للسحب النقدي.
إن	هذه	االتفاقية	ال	تشمل	الفئات	التالية: 	.2

حاملي بطاقة االئتمان المنتهية الصالحية أو التي تم إلغاؤها. أ. 
الحسابات التي قرر البنك األهلي التجاري إهمالها أو اعتبرتهم متعثرين في السداد. ب. 

بطاقات االئتمان الخاصة بالشركات والمؤسسات. ج. 
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طبيعة	هذه	العالقة: 	.3
تنشئ هذه االتفاقية بين البنك وحامل البطاقة عالقة ضمان بموجبها البنك ما ويثبت في ذمة حامل البطاقة من التزامات ماليه ناتجة عن 

استخدام البطاقة،)ويتوجب عليه بموجبها سداد الدين( ويحق للبنك بناءًا على ذلك أن يقتطع لنفسه جزءًا من المبلغ المستحق المتفق عليه بين 
البنك وحامل البطاقة.

تسليم	البطاقة: 	.4
عندما يتم قبول الطلب المقدم من العميل، يقوم البنك بإصدار البطاقة ويتم إرسالها لحامل البطاقة حسب طلبه على العنوان الموضح بالطلب 
المقدم منه والذي يكون إمّا عن طريق البريد المسجل أو عن طريق البريد السريع وذلك على مسؤولية حامل البطاقة وفي كلتا الحالتين وعلى 

العميل متابعة بريده الستالمها دون ادني مسئولية على البنك.
توقيع	البطاقة: 	.5

عند استالم البطاقة، يجب أن يقوم حامل البطاقة فورًا بالتوقيع في المكان المخصص للتوقيع على ظهر البطاقة. والبنك غير مسئول عن 
النتائج واألضرار التي تترتب على عدم التزام حامل البطاقة بالتوقيع على ظهر البطاقة.

تنشيط	البطاقة: 	.6
يلتزم حامل البطاقة بتنشيط البطاقة شخصيا حتى يكون مؤهاًل الستخدام البطاقة واكتساب خدماتها ومميزاتها.

حدود	التزام	البنك: 	.7
يتم قيد قيمة أي معاملة خاصة بالبطاقة وكذلك ملحقاتها على حساب بطاقة الفيزا أو الماستركارد الخاصة بحامل البطاقة لدى البنك. ويلتزم 

حامل البطاقة بسداد الرصيد المدين المستحق عليه ويظل هذا الرصيد قائمًا ولو بعد انتهاء صالحية البطاقة أو حتى بعد إلغائها ) ألي سبب من 
األسباب ( حتى يتم تسديد الرصيد المدين المستحق كاماًل من قبل حامل البطاقة. وفي حالة المماطلة في سداد الدين فللبنك الحق في تحميل 

حامل البطاقة تكلفة ما يلحق البنك من أضرار.
مدة	صالحية	البطاقة: 	.8

حددت مدة صالحية البطاقة ثالث سنوات ميالدية من تاريخ إصدارها قابلة للتجديد تلقائيًا إال في حالة عدم انتظام حامل البطاقة في السداد، 
وفي هذه الحالة يحق للبنك إلغاء البطاقة دون الرجوع لحاملها. وإذا رغب حامل البطاقة في عدم التجديد فعليه إخطار البنك عبر الهاتف 

المصرفي بمدة ال تقل عن شهر من تاريخ انتهاء صالحية البطاقة االئتمانية التي يحملها.
الرسوم	وااللتزامات	المالية: 	.9

يتحمل حامل البطاقة قيمة  أية مصاريف أو رسوم أو أتعاب أو التزامات أو أعباء مالية أخرى تترتب على استعماله للبطاقة، ويفوض حامل  أ. 
البطاقة البنك بقيد هذه المبالغ على حساب البطاقة.

رسوم إصدار البطاقة: سيقوم البنك بقيد رسم سنوي )يتحدد بنوع البطاقة( عند إصدارها، ويفوض حامل البطاقة البنك بقيد قيمة الرسم  ب. 
السنوي على حساب البطاقة وذلك عند إصدار أول كشف حساب للبطاقة الجديدة. كما يفوضه بقيد رسم تجديد البطاقة السنوي تلقائيا في 

بداية كل سنة تجدد فيها صالحية البطاقة.
إذا رغب البنك في تغيير قيمة رسوم البطاقات التي يتقاضاها أو فيما يتعلق بطريقة تسديد المبلغ المستحق، فإّن على البنك إشعار العميل  ج. 

برغبته بالتغيير خالل مدة ال تقل عن ٤٥ يوما قبل إجراء التطبيق. ويتم إرسال اإلشعار بالبريد أو بأي وسيلة اتصال مضمونة إلى العنوان 
المدون في سجل العميل.

يلتزم العميل بتحديث سجالته لدى البنك و تقديم آخر عنوان صحيح به وإشعار البنك خطيا أو بوسيلة اتصال موثقة بأي تغيير يطرأ في  د. 
معلومات االتصال لديه. وإذا لم يقم بتقديم هذه المعلومات يعفى البنك من أية مسؤوليات والتزامات المنصوص عليها في الفقرة )9-ج( 

أعاله  
إذا تم تعديل اتفاقية بطاقة االئتمان، يتعين على البنك أن يشعر حامل البطاقة فورا وخطيا بالتعديالت و/ أو التغييرات باتفاقية البطاقة  ه. 

االئتمانية وذلك بمنحه مهلة  45 يوما عند قيامه بما يلي:
أي زيادة في الرسوم السنوية و / أو المصاريف اإلدارية المستوفاة على حامل البطاقة   .I  

أي زيادة في نسبة العمولة أو معدل الربح  .II  
أي تغيير في طرق احتساب العمولة أو الربح  .III  

أي رسوم أو نفقات جديدة  .IV  
في حال عدم موافقة حامل البطاقة على أي من اإلضافات أو التغيرات أو التعديالت المذكورة في الفقرة )9-هـ(،  عندئذ يجوز للعميل إبداء  و. 

رغبته في إنهاء العالقة التعاقدية والمتعلقة باتفاقية البطاقة االئتمانية خالل مدة 10 أيام من تاريخ استالم اإلشعار المتعلق بالتغييرات 
والتعديالت المطلوبة من خالل وسائل االتصال المضمونة، ويلتزم حامل البطاقة بتسوية جميع األرصدة القائمة على حساب بطاقات حامل 

البطاقة االئتمانية قبل الموافقة على إلغائها من قبل البنك.
إذا قام العميل بإشعار البنك برغبته في إنهاء اتفاقية البطاقات االئتمانية في غضون 10 أيام من تاريخ استالمه البطاقات االئتمانية  والتي  ز. 

أصدرها وصادق عليها البنك، فال يجوز للبنك استيفاء أية رسوم عليها من حامل البطاقات أو حتى المطالبة بها ما لم يستخدم العميل 
البطاقات االئتمانية.
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رسوم السحب النقدي: في حالة قيام حامل البطاقة بإتمام عملية سحب نقدي من أي بنك أو جهاز صراف آلي باستخدام البطاقة فإن البنك  ح. 
سوف يحمل حامل البطاقة رسوم خدمة قدرها 100 ريال مقطوعة نظير الخدمات أو استخدام األجهزة على كل حركة نقدية ويفوض حامل 

البطاقة البنك بقيدها تلقائيًا على حساب البطاقة.
يجب على حامل البطاقة االحتفاظ برصيد كاف في حسابه الجاري لسداد المبالغ المستحقة أو التي قد تستحق عليه في أوقات مختلفة) وفقًا   .I

لميعاد إصدار كشف الحساب (. وفي حالة عدم وجود رصيد كاف بالحساب أو تأخر حامل البطاقة في السداد يقوم البنك بتطبيق اإلجراء المذكور 
في الفقرة )أ( من البند )17( في حساب البطاقة الخاص به.

II. رسوم الخدمات القانونية: يلتزم حامل البطاقة بأن يسدد للبنك األهلي التجاري كافة الرسوم واألتعاب لقاء كافة اإلجراءات المتخذة باإلضافة 
إلى األتعاب القانونية التي يتكبدها عند المطالبة أو التحصيل أو التقاضي بشأن تحصيل المبالغ الغير مدفوعة من طرف حامل البطاقة و / أو 

بشأن اإلخالل بأي من أحكام هذه االتفاقية.
سيقوم البنك بإجراء البيع الفضولي على حامل البطاقة وفقا لهوامش الريح التالية: 2.4% هامش ربح 0.3%+ رسوم تورق على العمالء الذين   .III

يقل دخلهم عن 4000 ريال سعودي، و2% هامش ربح 0.3% رسوم تورق على عمالء ذوي الدخل 4000 ريال سعودي وأكثر، وذلك وفقًا للتقييم 
االئتماني لدخل العميل الشهري.

التسديد	وطرقه: 	.10
أ.   يتعهد حامل البطاقة بتسديد المبلغ المتجاوز لحد االستخدام، إضافة إلى قيمة المطالبة األصلية إذا كان الرصيد المستحق في وقت إصدار 

كشف الحساب يزيد عن حد االستخدام المتفق عليه.
يلتزم حامل البطاقة بسداد قيمة السلعة المباعة عليه بقسط واحد مدة شهر طبقًا لتفاصيل العملية في كشف حساب البطاقة الشهرية. ب. 

تستحق كافة االلتزامات المترتبة على حامل البطاقة نتيجة إصدار البطاقة أو استعمالها في تاريخ إصدار البنك لكشف الحساب وبحيث يلتزم  ج. 
حامل البطاقة بسداد قيمة الرصيد كاماًل أو بسداد الحد األدنى الواجب دفعه شهريًا إلى البنك من قيمة الرصيد المدين المستحق عليه بنسبة 

5% من المبلغ المستحق أو مبلغ 100 ريال أيهما أكثر إلى البنك خالل 20 يومًا من تاريخ إصدار كشف الحساب.
يلتزم حامل البطاقة بأن يسدد المبالغ والقسط المترتب على استخدامه لحد البطاقة على أن تكون خالصة من أي ضرائب أو رسوم مهما  د. 

كان نوعها أو مصدرها مما هو قائم وقت توقيع حامل البطاقة على هذه األحكام والشروط أو مما قد يفرض منها مستقبال، و يفوض حامل 
البطاقة البنك بموجب هذه األحكام والشروط تفويضًا نهائيا غير قابل للنقض او اإللغاء أو التقييد باقتطاع قيمة القسط المستحق عليه في 

تاريخ االستحقاق خصمًا من حسابه الجاري أو أية حسابات أخرى لديه لدى البنك دون حاجة للحصول على موافقة حامل البطاقة.
تعجيل	السداد:  .11

يحق لحامل البطاقة أن يقوم بتعجيل سداد كامل ثمن البيع قبل تاريخ استحقاقه وال ينشأ عن ذلك أي التزام من قبل البنك مقابل التعجيل 
بالسداد.

حقوق	البنك: 	.12
للبنك الحق في أن يطالب حامل البطاقة بأي مبلغ من المبالغ المستحقة في ذمته وال يعتبر سكوت البنك عن المطالبة في تاريخ االستحقاق  أ. 
من قبيل إمهال حامل البطاقة أو من قبيل التنازل عن اتخاذ أي إجراء تحفظي أو توقيع حجز على أموال حامل البطاقة، ويقر حامل البطاقة 

ويوافق على أن للبنك أن يتخذ من اإلجراءات ما يكفل له لتحصيل حقوقه منه.
يحق للبنك رفض طلب العميل بإصدار أي من “بطاقات تيسير األهلي” باسمه دون إبداء األسباب، كما للبنك الحق في احتفاظه بجميع  ب. 

المستندات المرفقة مع الطلب.
متممات	االتفاقية: 	.13

كل ما يتعلق بهذه االتفاقية من مميزات، ،شروط بطاقة “تيسير األهلي” المذكورة في مطويات البنك على سبيل المثال ال للحصر، باإلضافة 
إلى كل ما يستجد في برنامج البطاقة لدى البنك بما ال يتعارض مع شروط وأحكام هذه االتفاقية يعد مكماًل ومتممًا لهذه االتفاقية مع إلزامها 

للطرفين.
تحويل	الحقوق: 	.14

للبنك الحق المطلق في تحويل حقوقه الناتجة عن هذه االتفاقية وأي تعديل أو مستجدات لها كلها أو بعضها إلى من يشاء دون الحصول على  أ. 
موافقة حامل البطاقة.

ال يحق لحامل البطاقة أن يحول التزاماته المترتبة عليه بموجب هذه االتفاقية وأي تعديل أو مستجدات لها إلى أي جهة أخرى دون موافقة  ب. 
خطية مسبقة من البنك.

اإلخالل	باألحكام	والشروط	أو	التحلل	منها: 	.15
ال يجوز ألي طرف التعديل أو التحليل من أي من األحكام والشروط إال باتفاق كتابي يصدر عن الطرفين المتعاقدين أو من ينوب عنهما. أ. 

يعتبر حامل البطاقة مخاًل بالتزاماته وتعهداته المترتبة عليه بموجب هذه األحكام والشروط في أي من الحاالت التالية: ب. 
إذا تأخر حامل البطاقة أو تخلف عن تنفيذ أي التزام من التزاماته أو تعهد من تعهداته النصوص عليها في هذه األحكام والشروط.  .I  

إذا أخل حامل البطاقة بالتأمينات والضمانات المقدمة من قبله لصالح البنك وذلك بقيامه بأي تصرف أو اتخاذه ألي اجراء يرى البنك وفق تقديره   .II  
انه ينقص من قيمته مما قد يؤثر على حقوق البنك المترتبة عليها.
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إذا أخل حامل البطاقة في الوفاء بالتزاماته تجاه غيره بصورة لها تأثير سلبي على الوضع المالي لحامل البطاقة، ولم يستطع تقديم ضمانات أو   .III  
كفاالت مقبولة لدى البنك.

في حال وفاة حامل البطاقة وعدم تعهد أحد الورثة ممن يقبله البنك بتحويل الحق على ذمته.  .IV 
في حال إفالس حامل البطاقة أو فقده ألهليته.  .V  

إذا لم يتمكن حامل البطاقة من الوفاء بأي التزام أو تعهد من التزاماته أو تعهداته المبينة بهذه االتفاقية أو أخل بها على أي وجه، تصبح جميع  ج. 
األقساط غير مسددة من الدين المستحق عليه واجبه األداء فورًا دون تقيد بميعاد استحقاقها ودون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار.

غرامات	التأخير: ال يحق للبنك أن يحتسب عموالت تأخير في حاالت التأخير في السداد، إال أنه يجوز للبنك فرض غرامات على البطاقة لقاء  	.16
ما يصيبه من ضرر في حالة ثبوت مماطلة حامل البطاقة في نظر البنك في سداد أي قسط أو مبلغ من المبالغ المستحقة عليه وذلك بنسبة 

تتفق مع مدة المطل على كامل المبلغ المستحق بذمة حامل البطاقة ويقوم البنك بصرف مبالغ الغرامات في أوجه البر والخير.
عدم	الوفاء: 	.17

في حالة عدم سداد المبلغ المستحق كاماًل يقوم البنك ببيع سلع معينة يملكها البنك قيمتها تقارب المبلغ المستحق على العميل ويبيعها على  أ. 
حامل البطاقة بيعًا فضوليًا ويتم تسديد الثمن بقسط واحد مدته شهر من تاريخ االستحقاق وفقا آللية التورق المتبعة في منتج التيسير في 

البنك األهلي التجاري والتي تتضمن توكيل المورد بإعادة البيع مع دفع رسوم إعادة بيع بقيمة %0.3 تحمل على حساب العميل.
في حال عدم سداد حامل البطاقة أي قسط شهري مستحق عليه في موعده المحدد سيقوم البنك بإجراء عملية تورق للعميل وفق اآللية  ب. 

المذكورة في الفقرة )أ( من هذا البند وكذلك في الشهر التالي، وفي حال عدم السداد بعد ستين يومًا من إجراء العملية الثانية سيتم إيقاف 
البطاقة، وفي حال رغبة حامل البطاقة في تشغيل البطاقة بعد دفع المديونية القائمة عليه سيتم دفع رسوم إعادة تشغيل مئة ريال.

دمج	الحسابات	لتكون	ضامنة: 	.18
جميع الحسابات ضامنة: جميع الحسابات من أي نوع كانت المفتوحة باسم حامل البطاقة أو التي تفتح باسمه مستقباًل لدى البنك أو أي من  أ. 

فروعه تعتبر ضامنة لبعضها البعض بصرف النظر عن مسمياتها. وللبنك في حالة عدم وفاء حامل البطاقة بالتزاماته الحق في دمج أو توحيد 
هذه الحسابات كلها أو بعضها، وله أن يخصم الرصيد الدائن من أية منها سدادًا للرصيد المدين في غيرها.

المقاصة: في حالة عدم وفاء حامل البطاقة بالتزاماته فإن البنك يكون مفوضًا في إجراء المقاصة وخصم الرصيد الدائن وعمل قيود  ب. 
التسويات والتحويالت في أية حسابات مفتوحة أو تفتح باسم حامل البطاقة لدى أي فرع من فروع البنك األهلي التجاري.

جميع األموال ضامنة: في حال عدم وفاء حامل البطاقة بالتزاماته نحو البنك فإن جميع األموال واألوراق المالية والتجارية والمعادن الثمينة  ج. 
مما قد يكون مودعًا باسم حامل البطاقة لدى البنك أو أي من فروعه تعتبر ضمانًا وتأمينًا لكافة التزامات حامل البطاقة نحو البنك، ودون 

حاجة إلى إقرار خاص بذلك، ويكون للبنك الحق في الحصول على مستحقاته واستيفاء دينه مباشرة من األموال المشار إليها بطريق 
المقاصة وله األولوية واألفضلية على أي دائن آخر دون حاجة إلى إخطار أو أي إجراء قانوني.

استقاللية	البطاقة: 	.19
تعتبر عالقة البنك بعميله بموجب هذه االتفاقية مستقلة تمامًا عن استخدامات حامل البطاقة للبطاقة وعن معامالته مع الغير بموجبها، 

بحيث ال يتحمل البنك مسؤولية رفض الغير لقبول البطاقة كما ال يعتبر البنك طرفًا في أي عالقة يرتبط بها حامل البطاقة مع الغير بموجب 
البطاقة، ومن ثم لن يقبل من حامل البطاقة أي طلب إلعفائه من سداد أي التزام تكبده أو أن يعترض على قيام البنك بالوفاء بااللتزامات 

المترتبة عن استخدامه للبطاقة.
المعامالت	بالنقد	األجنبي: 	.20

يسدد البنك االلتزامات المترتبة على استخدام حامل البطاقة للبطاقة خارج المملكة في حدود هذه الشروط بالعملة األجنبية، بينما يلتزم  أ. 
حامل البطاقة بأن يسدد للبنك رصيد حساب بطاقات تيسير األهلي بالريال السعودي وذلك بموجب سعر الصرف الذي تحدده هيئات الفيزا أو 
الماستركارد وكذلك البنك في يوم قيد كل عملية من مشتريات / سحب نقدي قام بها حامل البطاقة بأية عملة أجنبية. ولن يتحمل البنك أية 

فروق في أسعار تحويل للعملة.
يلتزم حامل البطاقة بمراعاة أية قيود أحكام قد تكون مطبقة بالنسبة للمعامالت أو تداول النقد في البالد األجنبية التي تستخدم فيها هذه  ب. 

البطاقة حيث يتحمل حامل البطاقة وحده أية أعباء مالية أو فروق في أسعار العمالت قد يطالب بها البنك وذلك بالقيد على حساب البطاقة
البطاقة	اإلضافية: 	.21

يجوز بناءًا على طلب حامل البطاقة األساسية بموجب حساب بطاقة رئيسي وبعد موافقة البنك إصدار بطاقة إضافية ألحد أقارب حامل  أ. 
البطاقة من الدرجة األولى الراشدين بنفس الشروط واألحكام التي تخضع لها البطاقة األساسية. وتعتبر األرصدة القائمة أو غير مسددة على 

البطاقة اإلضافية جزءًا ال يتجزأ من البطاقة األساسية.
يكون حامل البطاقة مسئوال مسؤولية كاملة عن كافة االلتزامات المترتبة بموجب البطاقة اإلضافية بما في ذلك أية أرصدة قائمه أو عالقة و  ب. 

/ أو غير مسددة.
22.				المحافظة	على	البطاقة	واستخداماتها	وفقدانها	ومسؤوليات	حامل	البطاقة:

يتعهد حامل البطاقة بأن يحافظ على البطاقة ورقمها السري كما يتعهد بعدم استخدامها في غير األغراض المصرح له بها ويتحمل وحده  أ. 
كافة االلتزامات والمسؤوليات المترتبة على فقدان البطاقة أو إساءة استخدامها في حال قيام حامل البطاقة بتبليغ البنك مركز بطاقات البنك 

األهلي التجاري في حينه، أو إذا أخل بشروط هذه االتفاقية. كما يجب أن ال يقوم حامل البطاقة بإعطاء بطاقته أو / و رقمها السري ألي 
شخص مهما كانت صلة القرابة.
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ب.  في حالة فقد البطاقة أو سرقتها يلتزم حامل ا لبطاقة فور اكتشافه ذلك بإبالغ البنك عنها باالتصال على هاتف األهلي المصرفي الموضح 
على ظهر البطاقة االئتمانية ويتحمل حامل البطاقة مسؤولية أي أقساط تترتب على إصدارها من قبل البنك بما في ذلك المسؤولية عن 

إساءة استخدامها وعن العمليات التي تمت على البطاقة المفقودة / المسروقة قبل وقت إبالغ الهاتف المصرفي لدى البنك األهلي التجاري.
االدعاء	بعدم	استخدام	البطاقة: 	.23

ال يحق لحامل البطاقة االدعاء أو التمسك بحجة عدم استخدامه للبطاقة أو رقمها السري حيث أن حامل البطاقة هو المسؤل الوحيد عن 
استخدام البطاقة وإن استخدمها الغير بعلمه أو دون علمه يظل هو المسئول الوحيد طالما لم يبلغ البنك كما هو موضح أعاله، وبذلك يطبق 
مبدأ عدم اإلنكار. ويعتبر استخدام البطاقة من مسؤولية حامل البطاقة بغض النظر عن تطابق التوقيع أو التواجد في نفس المكان والزمان 

ما لم يثبت عكس ذلك.
إصدار	بطاقة	بدل	فاقد	/أو	تالف: 	.24

ال يلتزم البنك بإصدار بطاقة بدل فاقد للبطاقة المبلغ عن ضياعها أو سرقتها. كما أنه ال يلتزم بإصدار بدل تالف ألي بطاقة قد أتلفت. وفي 
حالة موافقة البنك على ذلك تصدر البطاقة المفقودة أو التالفة. ومن حق البنك احتساب رسوم إصدار على البطاقة الجديدة في الوقت الذي 

يحدده البنك ويجوز قيد هذا الرسم على حساب البطاقة.
المستندات: 	.25

ال يلتزم البنك بإرسال الفواتير أو غيرها من المستندات التي يسددها البنك أو صورة منها مع كشف حساب حامل البطاقة. وفي حالة طلب 
حامل البطاقة الحصول على صورة أي مستند يقوم البنك بقيد رسم خدمة عن كل صورة قدره ستون رياال سعوديا على حساب البطاقة. 
وإذا ثبت عدم مسؤولية حامل البطاقة عن قيمة العملية المثبتة في المستند يقوم البنك برد الرسم المحصل كما يقوم بالعمل على إلغاء 

هذا القيد. ويوصي البنك عمالءه الكرام بحفظ صور اإليصاالت التي يستلمونها من التجار وذلك لسهولة مراجعة حساباتهم علمًا بأنه ال يحق 
لحامل البطاقة االعتراض على أي مبلغ بعد ٣٠ يومًا من تاريخ إرسال كشف الحساب المدون به المبلغ المعترض عليه. على حامل البطاقة 

االتصال على رقم الهاتف المجاني الموضح على البطاقة االئتمانية لالستفسار عن أي مبلغ أو شرط يعترض عليه أو لمعرفة المبالغ القائمة.
إلغاء	البطاقة	واستبدالها: 	.26

تظل البطاقة ملكًا خاصًا للبنك في جميع األوقات ويتعهد حامل البطاقة بإعادتها إلى البنك فورًا بناءًا على طلب البنك. أ. 
يحق للبنك إلغاء البطاقة األساسية أو أية بطاقات إضافية قد أصدرت عنها بدون إشعار حامل البطاقة بإيقاف العمل بها. ويلتزم حامل البطاقة  ب. 

برد البطاقة / البطاقات الملغاة إلى البنك مع سداد الرصيد المدين المستحق عليها.
يجوز للعميل طلب إلغاء البطاقة األساسية أو أية بطاقات إضافية أصدرت عنها عن طريق االتصال بهاتف األهلي المصرفي الموضح على  ج. 
البطاقة ويلتزم حامل البطاقة األساسية بسداد قيمة الرصيد المستحق على البطاقة األساسية أو البطاقات اإلضافية الملغاة فورًا ويتعهد 

بسداد االلتزامات التي تنشأ على الحساب خالل ٤٥ يومًا من تاريخ اإللغاء عن العمليات التي تمت قبل تاريخ اإللغاء.
التنازل: يحق للبنك األهلي التجاري في أي وقت أن يتنازل عن حقوقه الناشئة بموجب هذه االتفاقية إلى أية جهة أخرى وذلك دون الحاجة إلى  	.27

الحصول على إذن مسبق من حامل البطاقة أو إعطائه إخطارًا بذلك.
اإلخطارات: 	.28

أ.  ترسل اإلخطارات على عنوان حامل البطاقة الثابت بهذا الطلب وال يجوز له أن يحتج في مواجهة البنك بتغيير عنوانه إال في حالة إخطاره 
للبنك بهذا التغيير فور تغييره لعنوانه.وفي حال عدم إبالغ البنك فورًا بالتغيير فإن ذلك يخلي ذمة البنك من أية مسؤولية و / أو التزامات قد 

تقع على عاتق البنك والمتعلقة باإلخطارات والمراسالت التي يرسلها البنك خاصة تلك المتعلقة برغبته في إجراء تعديالت وفق المادة )9-ث(. 
كما أن البنك غير مسئول عن عدم وصول المراسالت والكشوفات واإلعالنات لحامل البطاقة األساسية في حينه على عنوانه المبلغ للبنك.

يتعين على حامل البطاقة إخطار البنك فورًا في حالة تغيير عنوانه أو رقم هاتفه أو عنوان عمله، وذلك تفاديًا لتجميد حساب بطاقته  ب. 
االئتمانية ويتحمل مسؤولية عدم إبالغ البنك بذلك، كما يتعين على حامل البطاقة إخطار البنك خطيًا إذا أنهى عمله الحالي لدى صاحب العمل 

أو قام بتغيير عنوان محل إقامته ألي سبب من األسباب.
االحتفاظ	بالمستندات	المرفقة	بالطلب: 	.29

يحق للبنك األهلي التجاري االحتفاظ بالمستندات المرفقة بطلب الحصول على البطاقة، وله الحق في طلب أي مستندات إضافية، حتى في 
حال رفض البنك إصدار البطاقة ألي سبب من األسباب.

التعديالت 	.30
يحتفظ البنك بحقه المطلق في تعديل أو تغيير شروط وأحكام هذه االتفاقية من حين آلخر من غير سابق إنذار أو موافقة العميل.

الوفاة	أو	اإلصابة: 	.31
في حالة وفاة حامل البطاقة وفاة طبيعية أو نتيجة حادث عرضي، أو إصابته باإلعاقة أو العجز المستديم )ال قدر اهلل( خالل مدة التعاقد فإن 

للبنك حق التنازل عن باقي األقساط المستحقة له طبقا لم يقرره البنك. وفي جميع الحاالت يلزم على حامل البطاقة إثبات حالة اإلعاقة 
وعلى ورثة حامل البطاقة تقديم المستندات الرسمية التي تثبت الوفاة أو اإلعاقة طبقًا لما يقرره البنك.

القوة	القاهرة: 	.32
ال يعتبر البنك مسئوال عن أي تأخير أو تقصير في عدم وصول كشف الحساب الناتج عن القوة القاهرة وهي على سبيل المثال ال الحصر 

كالكوارث الطبيعية أو الحروب أو اإلضرابات العمالية.










