الشروط واألحكام لبطاقة االئتمان (فزيا)
بيت التمويل الكوييت  -البحرين
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مالحظة هامة:
ً
يرجى قراءة هذه الشروط واألحكام بكل عناية ودقة .إن مجرد تقديمكم طلبا للحصول على البطاقة
والتوقيع (أو المفوضون عنكم) في المكان المحدد للتوقيع وذلك قبل استخدام البطاقة يعترب
موافقتكم على الشروط واألحكام ،كما يعترب توقيعكم أو توقيع المستخدمني المفوضني على
البطاقة وأي استخدام للبطاقة من قبلكم أو من أي مستخدم مفوض بمثابة موافقتكم على االلزتام
بهذه الشروط واالحكام.
 -1تعريفات
1-1االتفاقية
تعين هذه الشروط واألحكام اليت يقوم البنك بموجبها بتقديم الخدمات إلى حامل البطاقة (بما يدخل
عليها من تعديل أو تغيريأو استكمال) واليت يوافق عليها حامل البطاقة حسب األصول؛
 2-1صراف آلي
تعين جهاز الصراف اآللي الذي يمكن أن يسحب منه النقد؛
3-1البنك
تعين بنك بيت التمويل الكوييت ش .م .ب (مقفلة)؛
4-1البطاقة
تعين بطاقة البنك المسبقة الدفع الصادرة بموجب هذه االتفاقية إلى حامل البطاقة (بما في ذلك
التجديد واالستبدال والبطاقات اإلضافية)؛
 5-1البطاقات
تعين البطاقة وأي من وجميع البطاقات اإلضافية؛
6-1حساب البطاقة
تعين الحساب الذي يحتفظ به البنك لحامل البطاقة لغرض استخدام البطاقة والذي يخضع لهذه
الشروط واألحكام؛
 7-1حامل البطاقة
تعين الشخص المصرح له باستخدام البطاقة الصادرة من البنك باسمه /اسمها بموجب هذه الشروط
واألحكام؛
 8-1سحب نقدي
تعين أي مبلغ نقدي بالدينار البحريين أو أية عملة أخرى (إذا كانت مقبولة) يسحبه حامل البطاقة أو
حامل البطاقة اإلضافية باستخدام البطاقة أو البطاقة اإلضافية؛
 9-1معامالت البطاقة
تعين المشرتيات من السلع والخدمات أو عمليات السحب النقدي باستخدام رقم البطاقة أو رقم تعريف
الهوية أو بأية طريقة أخرى يقرها البنك؛
 10-1الرسوم
تعين أية رسوم أو نفقات مخصومة (أيا كانت طبيعتها) وأية ضرائب أو مبالغ ترتتب على استخدام
البطاقات وتكون مستحقة الخصم من حساب البطاقة؛
 11-1التاجر
تعين أية شركة أو كيان اعتباري أو شخص أو منظمة أو مؤسسة موفرة للسلع و/أو الخدمات تقبل
البطاقةكوسيلةللدفع؛
 12-1الرقم السري
تعين رقم تعريف الهوية الصادر إلى حامل البطاقة وحامل البطاقة اإلضافية لتمكني كل منهما من
استخدام البطاقة؛
 13-1البطاقة اإلضافية
تعين بطاقة البنك المسبقة الدفع الصادرة بموجب هذه االتفاقية لحامل بطاقة إضافية (ويشمل ذلك
التجديد واالستبدال والبطاقات اإلضافية) بناء على طلب حامل البطاقة؛ و
 14-1حامل البطاقة اإلضافية
تعين الشخص المعني بموجب الفقرة  2الذي تكون معامالته قابلة للخصم من حساب البطاقة؛
 15-1قنوات التعبئة
تعين أي من التالي:
• فرع البنك
• الخدمات المصرفية اإللكرتونية
• تطبيق جزيل (حامل بطاقة جزيل) أو العمالء
• الدفع اإللكرتوني على الموقع www.kfh.bh
• تطبيق الهاتف النقال لبطاقة االئتمان
 16-1ضمائر المخاطب المفرد
تعود إلى الشخص و /أو األشخاص الذين صدرت إليهم بطاقة ،وتشمل كل شخص صدرت له بطاقة
(بطاقات) إضافية أو أي أشخاص مصرح لهم بخالف ذلك باستخدام البطاقة أو البطاقة اإلضافية.
 -2استخدام البطاقة
 1-2يجب التوقيع على البطاقة الصادرة لكم بالحرب وذلك بمجرد استالمكم إياها وقبل استخدامها.
 2-2باإلمكان استخدام البطاقة حىت تاريخ االنتهاء الذي يظهر على وجه البطاقة.
3-2
	يمكنكم أن تطلبوا منـا إصدار بطاقة إضافية إلى أي شخص تقومون بتعيينه ما دام هذا الشخص
ً
مؤهـال للحصول على البطـاقة اإلضافية .ويجـب عليكم ضمان قيام أي شخص يتم إصدار البطاقة
اإلضافية له بالتوقيع على البطاقة اإلضافية عند استالمه إياها وقبل استخدامها.
	4-2أنتم مسئولون عـن جميع المعامالت والسحب النقدي اليت يجريها حامل البطاقة اإلضافية،
إخاللكم بهذه االتفاقية .وعليكم التأكد من أن حامل البطاقـة
حىت لو قام بأي شيء أدى إلى
ً
اإلضافية يستخدم البطاقة اإلضافية وفقا لهذه اإلتفاقية.
	5-2ال تقدموا بطاقتكم أو رقم حساب البطاقة لآلخرين وال تسمحوا لهم باستخدام البطاقة ألن ذلك
يجعلكم مسئولني عن /أي /كل أو جميع معامالت البطاقة والسحب النقدي والرسوم التــي يتـم
احتسابها على البطاقـة بسبب استخدام البطاقة من قبل هؤالء األشخاص.
	6-2ال يسمح لكم شـراء أي بضــائـع بغـرض إعــادة بيعهــا .وال ًأن تبيعــوا أو تعيــدوا أي بضائع تم شراؤها
عن طريق البطاقة من أجـل الحصول على قيمتهـا نقدا .وبدون اإلخالل بما سبق ،يحق لكم إعادة
البضائع المشرتاة عن طريق البطاقة ،وسنقوم بإيداع قيمتها في حساب البطاقة حسب طلب
التاجر منا القيام بذلك.
 ٧	 -2يجوز لنا إرسال بطاقة أخرى إليكم في المستقبل لتحل محل البطاقة الحالية ،معً احتفاظ بيتك
بحقه في تعديل االتفاقية .وسنشعركم بأي تغيريات على اإلتفاقية وذلك وفقا للبند ( )12من
هذه االتفاقية.
 ٨	 -2إذا أردتم إلغاء بطـاقتكـم أو أي بطـاقة إضافية ،فإنكم مسئولون عن إعادة البطاقة و/أو أي
بطاقة إضافية إلينا وملء وتوقيع استمارة إلغاء البطاقة .
 2-٩ال يجوز استخدام البطاقة ألي غرض غري قانوني أو شرعي.
 -3الرسوم السنوية
 3-1تستحق الرسوم السنوية على البطاقات وتدفع من قبلكم وتكون هذه الرسوم عبارة عن مبلغ
يمثل اآلتي:
 240 -1دينـارللبطـاقـات الكـالسيكيـة واليت يكـون سقفهـا االئتماني مـا بـني  300إلى  2,000دينار بحريين.
 1,200 -2دينـار للبطاقات الذهبية واليت يكون سقفهـا االئتماني مـا بـني  1,000إلى  10,000دينار بحريين.
 2,400 -3دينار لبطاقة  SmartPayواليت يكون سقفها االئتماني مابني  300إلى  20,000دينار بحريين.
 3,600 -4دينار لبطاقة السيغنتشر واليت يكون سقفها االئتماني مابني  3,000إلى  30,000دينار
بحريين.
ً
	2-3ستخصم من حسـاب البطاقة الرسوم السنوية المطبقة عليها وستقسط على  12قسطـا ابتـداء
من أول كشف حساب يرسل إليكم لفرتة  12شهرا.
 -4مبلغ االئتمان
ً
	1-4يجب عليكم عدم تجاوز سقف االئتمان الممنوح لكم ،حيث يعترب هـذا السقـف سقفا لجميع
البطاقات الصادرة تحت حساب البطاقة ويجب أن ال تتجاوز معامالت إجمالي البطاقات السقف
االئتماني المسموح به.
 2-4سيظهر سقفكـم االئتماني في كشفكم الشهري باإلضافة إلى المبلغ المتوفر لالئتمان وذلك
الكشف.
كما هو محدد بتاريخ
ً
	3-4إذا تجاوز إجمالي رصيدكم سقفه االئتماني ،فان عليكم أن تدفعوا فورا المبلغ ما ال يقل عن
المتجاوز بـه .وبالرغـم مما سبق ،فإننا نحتفظ بالحق في إنهاء هذه االتفاقية باإلضافة إلى
شروط البند ( )15إذا تجاوز إجمالي رصيدكم الحد االئتماني.
	4-4إذا لم تقوموا بسداد الحد األدنى للدفع المستحـق في أو قبل تاريخ االستحقاق ،فإننا نحتفظ
بالحق في تخفيـض حدكـم االئتماني أو إنهاء هذه االتفاقية وذلك باإلضافة إلى شروط البند
( )15أدناه.
 -5الرقم السري
	1-5سيتم إصدار (الرقـم السري) للتمكني مـن استخدام البطـاقات ،وهذا يعين موافقتكم بااللزتام
ببنود المادة  10و  11فيما يتعلق بالحفاظ على الرقم السري المتعلق بالبطاقات.
 2	 -5ال نهدف بإصـدار هـذه البطـاقـة استخدامها في أجهزة الصراف اآللي ( )ATMلغرض السحب
النقدي .وإذا أردت استخـدامها لغرض السحب النقدي فـإن رقمك السري يسمح لك بـذلك.
وسنقوم بقيد رسـوم على البطـاقة فيما يتعلـق بالسحب النقدي واليت توافقون على إضافتها
لرصيدكم الشهري لتغطية تكاليـف ورسوم المعاملة وذلك بمبلغ يعادل  4.200دنانري بحرينية
(شاملة ضريبة القيمة المضافة) لكل عملية سحب نقدي.
	3-5سيتـم إضـافة أي سحـب نقـدي يتم من قبلكم أو بواسطـة أي شخـص مخـول بـاستخـدام البطـاقـة
الشهر الذي تم فيه السحب النقدي ويلزتم حامل
إلى الحـد األدنى المستحـق السـداد في
ً
البطاقة بسداد جميع مبالغ السحب النقدي فورا في تاريخ االستحقاق.
 4-5قد تنطبـق بعـض القيـود علـى السحب النقدي من خالل جهاز الصراف اآللي ،مثل القيود على
مبالغ أو عدد أو فئات العملة.
 5-5خاصية السحب النقدي غري متوفرة لبطاقات .SmartPay

 -6معامالت الصرف الدولية
	1-6إذا قمت بالسحب النقدي أو أجريت معامالت البطاقة بعملة أجنبيـة ،فإننا سنقوم بتحويـل هذا
المبلـغ للدينار البحريين .وتجرى عملية التحويل في التاريخ الذي نقوم فيه بإجراء العملية (تاريخ
استالمنا لبيـان هــذه المبالغ مــن الجهــات المعتمدة) ،وقـد ال يكـون سعـر التحويل المطبق في
تـاريـخ إجـر ًاء التحويــل نفس سعر التحويل في تـاريـخ السحب النقدي أو معامله البطاقة .ويعترب
هـذا تنفيذا لتفويض ضمين من حامل البطاقة لبيتك.
	2-6مـا لم يكـن هنـاك سعر صـرف محدد بموجب القانون المطبـق ،فإنكم تتفهموا وتوافقوا وتقبلوا
بـأننـا نستخـدم أسعـار الصـرف المتـداولـة في الســوق .وقـد يكـون سعـر الصــرف هــذا هـو نفســه أو
أكرثأو أقــل مـن السعــرالمطبـق من قبل المؤسسات في البلـد الذي تجري فيه معامالت البطاقة
أو يتم فيه السحب النقدي.
	3-6نحتفـظ بحقنــا في احتساب عمولة بنسـبــة ( %2٫١شامل ضريبة القيمة المضافة) على كل سحب
نقـدي أو معامالت البطاقة بالعمالت األجنبية أو المنفـذة خارج البحرين في دول شـرق أوروبـا
والشـرق األوسـط ،وشمـال أفريقيـا وآسيــا ونحتفـظ بالحـق في احتساب عمولة بنسبة %2٫١
المضافة) للسحوبـات النقديـة أو لمعامالت البطاقة اليت تتم في أي دولة
(شامل ضريبة القيمة ً
أخرى .ويعترب هذا تنفيذا لتفويض ضمين من حامل البطاقة لبيتك حسب ما ورد أعاله في البند
.1-6
 -7المسئولية
المعامالت على البطاقات.
 1-٧إنكم مسئــولــون تجــاهنــا عــن جميــع ً
 2-٧يكون حامل البطاقـة اإلضافية مسئوال بالتضـامن والتكـافل مع حامل البطاقة عـن جميـع المعامالت
على البطاقة اإلضافية.
	3-٧ال نتحمـل مسئوليـة وال نضمن أي بضائـع أو خدمـات تم قيدها على البطــاقـة من قبلكـم كمـا ال
نضمـن جـودة أو كفـاءة أي بضـائـع أو خدمـات .وال يمكـن استغالل أي مطالبات مع شخص أخر
للمطالبة ضدنا ،أو رفض الدفع إلينا ،وذلك ما لم يكن لديكم حق قانوني للقيام بذلك .وعليكم
تقديم أي مطالبة أو احتجـاج مبـاشـرة إلى التاجر ذي العالقة وال يحـق لكـم رفض الدفع إلينا
بسبب هذه المطالبة أو هذا االحتجاج.
 4-٧لسنا مسئـولـني في حـالـة رفـض أي تـاجـر قبـول البطاقة أو رقم البطاقة أو رفض جهاز صراف آلي
إجراء عملية السحب النقدي.
 -8التفويضات
	1-٨تحتــاج بعــض معامالت البطاقة إلى التفـويض من قبلنـا قبـل قبـول التـاجـر إجـراء
المعاملة .نحتفظ بالحق في رفض تفويض أي معـاملـة بطاقة دون إبــداء سبـب أو
إشعــار مسبــق ولــو لم يتـم تجـاوز سقف االئتمـان المسمـوح بـه .ولـن نكون مسئولني تجاهكم أو
تجاه أي شخـص آخر عن أي خسـارة أو أضرار تحدث جراء هذا الرفض دون سبب أو إشعار.
	2-٨نحتفـظ كذلـك بالحـق في رفض بعض معامالت البطاقة ،على سبيل المثال ال الحصر ،اليت ستجعل
رصيدكم للبطاقات تتجـاوز سقف االئتمان أو معـامـالت البطاقة اليت ال تتفق مع أحكام ومبادئ
الشريعة ،مثـل المقـامـرة واستخـدام الصراف اآللي في محـالت القمـار أو شـراء المشروبات
الكحولية أو األسلحة أو الذخائر وأي معامالت غري شرعية أخرى.
 ٣-٨قد نقوم ( )iبفرض رسوم جديدة أو ( )2زيادة الرسوم الحالية ألي خدمة يتم تقديمها في
إطار أو فيما يتعلق بحساب بطاقتك وسيتم إبالغك بذلك على الفور قبل أن تدخل التغيريات
التمويل الكوييت  -البحرين صاحب البطاقة خيار إنهاء هذه العالقة
حزي التنفيذ .سيعطي بيت ً
والتسوية الكاملة خالل  15يوما من تطبيق التغيري إذا لم يقبل حامل البطاقة الرسوم الزائدة أو
الجديدة .إذا لم يقم حامل البطاقة بإنهاء العالقة خالل الفرتة المذكورة أعاله ،سيعترب حامل
البطاقة قد قبل هذا التغيري.
 -9الكشوف الشهرية والمدفوعات
ً
	1 -٩سرنسل لكم مرة واحدة كـل فرتة شهرية كشفا يتضمن أيه أنشطة قمتم بها أو يكون فيها
مستحقات في حساب البطاقة وعدم قدرتنا على إرسال كشف الحساب ألي سبب كان لن
يعفيكم من الزتامكم بدفع المبالغ المرتتبة في حساب البطاقة.
	2-٩أنتـم موافقـون على دفع جميع المبالغ المستحقة بموجب حسابكم ،والتـي يتـم صـرفهـا من
قبلكم أو مـن قبـل أي مستخدم مفـوض للبطـاقات .وعليكم سداد جميع المدفوعات قبل تاريخ
االستحقاق الـذي يتـم إشعـاركم به في الكشـف الشهـري .ويجـوز لكـم أن تدفعوا لنا جميـع أو
أي جزء من الرصيد المستحق في أي وقت ،بشـرط أن توافقوا على دفع الحد األدنى للـدفـع
المستحق كما هو محدد في الكشف وذلك قبل تاريخ االستحقاق والذي يكون  20يـومـا بعد تاريخ
إصـدار الكشـف الشهـري.
ً
	3-٩قد يشمل الحد األدنى للدفع على حسابكم أي مبالغ مستحقة مسبقا ،المعامالت غري المفوترة
و /أو أي رسوم يتم فرضها على حسابكم.
تصلكم صحيحة وذلك ما ًلم تقـومـوا بإشعارنا
	4-٩أنتم ًموافقون على أن الكشوف الشهرية اليت ً
كتابيا ًعن أي ًأخطاء .وإذا لم تقومـوا بإشعـارنا كتابيا بأي أخطاء خالل  15يوما ،فإن الكشف يعترب
صحيحا وملزما لكم.
ً
ً
 ٥	 -٩إذا كان موضوع النـزاع مبلـغا معينا ،فإنكم توافقون علـى دفع الحد األدنى للدفع المستحق ،بعد
خصم أي جزء منه يخص المبلغ موضوع الزناع.
 -10حماية بطاقتكم ومعلومات حسابكم
 1-10عليكم االلزتام باآلتي:
( )1االحتفـاظ بالبطـاقات (بما في ذلك بيانات البطاقات) في مكان آمن وعدم السماح ألي
شخص باستخدامها.
	( )2حفظ الرقم السـري وأي معلومات أمنية أخرى والحفاظ على سريتها في جميـع األوقات،
وعدم كتابة الرقـم السري علـى البطاقة أو على أي شيء يتم االحتفاظ به عادة معها أو كتابة
أو تسجيل ًالرقم السري أو أي معلومات أمنية أخرى دون التمويه عليها وإتالف خطاب رقمكم
السري فورا.
 -١١فقدان أو سرقة البطاقات و األرقام السرية
ً
	1-11يتوجب على حامل البطاقة أو حامل البطاقة اإلضافية اخبارنا فورا ،باستخدام أرقام االتصال
المذكورة على البطاقة أو أدناه ،إذا ًتم فقدان أو سرقة البطاقات أو إذا اعتقدتم بأنه قد يتم
إساءة استخدام البطاقات أو ًأن شخصا غري مفوض قد تعرف على الرقم السري.
	2-11سيظل حامل البطاقة مسؤوال عن أي خسائر ترتتب عن االستخدام غري المصرح به للبطاقة في
الفرتة اليت تسبق ابالغ بيتك بالكيفية المذكورة في البند  1-11أعاله.
	3-11يتوجب على حامل البطاقة أو حامل البطاقة اإلضافية تقديم جميع المعلومات المتوفرة
عن البطاقة المسروقة أو المفقودة ويجوز لبيتك (بدون إخطار حامل البطاقة) تقديم هذه
المعلومات إلى الشرطة.
البطاقة المسروقة أو المفقودة بعد الحصول عليها ،إنما يجب قطعها إلى
	4-11يجب عدم استخدام ً
شطرين وتسليمها فورا إلى بيتك  -البحرين.
 -12التعديالت
	1-12يجوز لنـا تعديل هذه ًاالتفاقية من وقت آلخر وسنقوم بتطبيق أي شروط جديدة على حساب
البطاقة وذلك اعتبارا من تاريخ سريان مفعول التعديل .فعلى سبيـل المثــال وليس الحصر ،يجــوز
لنــا إجـراء تغيريات في حسابكم باالعتمـاد علـى التغيريات في مخـاطـركم االئتمانية أو التغيريات
العامة وذلـك لألخـذ بالحسبـان ظـروف الســوق والتغيـريات في تكلفـة تقــديم هـذه الخدمـة
إليكم والتغيريات المتــوقعــة في القـانون أو اللوائح األخرى اليت تؤثر علينا أو على النظام أو
تطوير المنتج.
	2-12إذا قمنـا بتعـديـل هـذه االتفاقية ،سنقوم بإشعاركم حسب ما يقتضيه القانون .وسنخربكم عن أي
عنها في الصحـف أو تضمـني رســائـل في كشــف حسـابكـم الشهــري أو
ـالن
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للعلم والعمل بها.
	3-12يجوز لنا ( )1فرض رسوم جديدة أو ( )2زيادة مبلغ الرسوم الحالية ألي خدمة نقدمها بموجب
حساب البطاقة أو فيما يتعلق به وسوف نشعركم بها قبل تنفيذها.
	سيقوم بيت التمويل الكوييت  -البحرين بإعطاء حامل البطاقة خيار إنهاء هذه االتفاقية وسداد
جميع المستحقات خالل  15يوم من تاريخ تطبيق الرسوم ً إذا لم يوافق حامل البطاقة على
الرسوم الجديدة أو الزيادة .سيعترب حامل البطاقة موافقا على التعديالت إذا لم يقم بإنهاء
هذه االتفاقية خالل المدة المذكورة أعاله وسداد جميع المستحقات.
 -13التجديد
	1-13البطاقات سارية المفعول حىت تاريخ االنتهاء المطبوع على وجه البطاقة أو البطاقة اإلضافية.
وأنكم تفـوضـوننا بتجـديـد البطاقة وأي بطاقة إضافية قبل تاريخ االنتهاء المطبق وإنكـم تقبلون
بقيد الرسوم السنوية المطبقة على حسابكم بعد مرور سنة على تاريخ إصدار البطاقـة.
ً
	2-13نحتفــظ بالحــق في رفـض تجـديـد البطـاقـة ،أو أي بطـاقــة إضـافيـة بدون سبب وعليكم إشعارنا خطيا
بموجب إشعار مدته  15يوم إذا رغبتم في عدم تجديد بطاقتكم أو أي بطاقة إضـافيـة.
 -14اإلنهاء
ً
الطلب .وإذا طلبنا ذلك فعليكم وعلى أي
	1-14جميع البطاقات تعد ملكا لبيتك ويجب إعادتها إلينا عند ً
حامـل بطاقة إضافيـة عـدم استخدامها وإعادتها إلينا فورا .وإذا طلبنا إعادة البطاقات ،أو اعتقدنا
بأن البطاقة تتعـرض لسـوء االستخدام ،فإننا قد نـوقـف استخدامها ونعلق الحساب أو نطلـب من
اآلخرين ،بما في ذلك التجار ،االحتفاظ بهـا.

	2-14يمكن ألي منـا إنهـاء هذه االتفاقية من خالل تقديم إشعـار كتابي مدته  15يوم للطـرف اآلخر.
وعليكم إعادة جميع البطاقات وإلغاء أي تعليمـات تم توجيهها ألشخاص آخرين الحتسـاب
أي معامـالت على حسـابكـم .وعليكــم القيـام بسداد جميع المـدفوعات المستحقـة وتستمــر
هـذه االتفاقية حىت يتم سداد جميع المبالغ المرتتبة في حساب البطاقة ،بما في ذلك
المبـالغ المضافـة إلى حسابكـم بعـد اإلشعـار بـإنهــاء االتفاقيـة .ويســري إنهــاء االتفـاقيـة فقــط
عنـد استالمنـا جميـع البطاقـات المرتبطة بحسابكـم والوفاء بجميع المبالغ المستحقة لصالحنا
بما يرضينا.
	3-14يجـوز وقـف أو إلغـاء البطـاقـة اإلضـافيـة من خالل إشعارنا بذلك كتـابة مع بقائكم مسئولني عن
البطاقة اإلضافية حىت تاريخ الوقف أو اإللغاء.
جميع المبالغ المحتسبة على ً
	4-14قد نطلـب منكـم أن تسـددوا فـورا جميـع المبالغ المستحقة إلينـا بموجب هـذه االتفاقية في حالـة
إخاللكم بهذه االتفاقيـة بشكل مستمـر أو عند إفالسكم أو يكون من المرجح إفالسكم أو من
تركتكم في حالة الوفاة مع الزتامنا بتطبيق القانون قبل قيامنا بذلك.
 -15اإلخالل
	1-15سنعتربكم مخلني عند إمتناعكم عن الدفع وقت السداد أو إذا تجـاوزتم سقف االئتمان أو رفعت
ضـدكم دعـوى إفـالس أو إعسـار أو إذا لم تلزتموا بهذه االتفاقية أو إذا قدمتم معلومات غري
صحيحة من أجل فتح أو إدارة حساب البطاقة.
	2-15إذا كنتـم مخلني ،فـإنـه يحق لنـاً ،وبمحــض تقـديرنـا المطلـق ،اعتبار جميـع المبـالغ المرتتبة في ذمتكم
مستحقـة وواجبة الدفع ً فورا ووقـف الحسـاب وإلغـاء البطـاقــات وإلغـاء أي امتيـازات مرتبطـة
بالبطاقـات .ويحق لنـا أيضا المطـالبـة بـأي /أوجميـع المصروفــات الفعليـة والرسوم اليت تكبدناها
نتيجة االمتناع عن الدفع ،بما في ذلك المصروفات القانونية وأي مبالغ مرتبطـة باسرتداد حقوقنا
بموجب هذه االتفاقية.
 3-15في حالة االمتناع عن الدفع ،فإنكم توافقون على إتـالف وإعادة جميع البطاقات إلينا أو إلى
الطرف الذي نقوم بتعيينه عند الطلب.
ً
والممتلكات أيا كانت طبيعتها سواء أكانت نقدية أو ودائع
	4-15للبنك حق امتياز على كافة األموال
ً
أو سندات أو كمبياالت مودعة أو محتفظا بها لدى البنك باسم العميل أو لصالحه .يحق للبنك
االحتفاظ بهذه الممتلكات كضمان لسداد مديونية العميل و بدون أن يمس ذلك أو يتأثر بأي
ضمانات أخرى يحتفظ بها البنك كضمان ألداء مديونية العميل ،ويحق له وفق تقديره المقاصة
لسداد المستحقة عليه.
 -16التعويض
	1-16بموجب هذا العقـد توافقون على تعـويضنـا عـن جميـع المطالبـات والطلبـات والــدعـاوى
واإلجـراءات القضـائيـة اليت قد تقدم ضـدنا وكـذلك فيمـا يتعلــق بــأي مــن/أو جميــع األض ـرار
والمسئــولي ــات والخس ــائ ــر والتكاليــف والمصــروفـات (بمــا في ذلــك المصــروفــات القضـائي ــة وذلــك
علــى أســاس التعــويـض الكـامـل) واليت تحملناهـا أو تكبدنـاهـا أو تعرضنا إليها بصورة مباشـرة أو
غري مباشرة نتيجـة استخــدام أو سـوء استخـدام البطـاقــات ،أو اإلهمال أو سـوء التصرف أو اإلخــالل
بهـذه االتفاقية مــن جانبكــم و/أو أي تصـرف أو أمـر أو شيء آخر ينشأ أو يتعلق بهذه االتفاقية.
 -17رسوم أخرى
 1-17سيقوم بيتك باحتساب رسوم شيك مرجع لحساب البطاقة على أي شيك مقدم لدفع حساب
البطاقة إذا رجع ألي سبب من األسباب.
	2-17في حالة تلف البطاقة أو فقدانهـا سيتـم احتسـاب رسـم إلعادة إصـدار البطـاقة وال يتـم احتسـاب
رسوم إصدار في حالة إصدار بطاقة جديدة عند انتهاء مدة صالحية البطـاقات القديمة.
 3-17سيتم خصم رسم مقابل كل نسخة تطلبها لمشرتيات أو لسحب نقدي أو لطلب فاتورة معاملة.
 4-17سيتـم خصم رسم مقابل كل نسخة من كشف حساب إضافي تطلبها.
وقت آلخر بعد اشعاركم بها حسب نص المادة  12أعاله.
 ٥-17قد تطبق مصاريف ورسوم أخرى من ٍ
 -8١شروط عامة
	1-18إذا علمنا ،أو ساورنا شك أو رغبنا في منع سوء استخدام البطاقة وأي بطاقة إضـافيـة (واليت قــد
ـوني أو استخــدام البطـاقــة بــوجـه يخـالـف هـذه االتفاقية)،
تشمــل النشــاط االحتيـالي أو غري القــانـ ً
فانه يجوز لنا ،وبدون أن نشعـركـم مسبقا )1( :رفض الموافقة على المعاملة )2( ،إلغاء أو تعليق
حقكـم أو حـق حـامـل البطـاقـة اإلضافية في استخدام البطاقة أو أي بطـاقـة إضافيـة ألي أو جميـع
األغـراض ،أو ( )3رفض استبدال البطـاقــة .وتستمـر هــذه اإلتفاقية حىت لو قمنـا بأي مـن هـذه
األشيـاء ولـن نتحمـل مسئوليـة أي خسـارة أو أضـرار قد تتحملــونهـا أو يتحملهــا حـامـل أي بطـاقــة
إضــافيــة نتيجــة ذلــك.
	2-18لن نكون مسئولني تجاهكم عن أية حوادث تحدث نتيجـة خلل أو إخفاق في عمل األجهزة أو نـزاعـات
قانونية أو أي أحداث أخرى ال يمكننا السيطرة عليها بشكل معقول.
	3-18عليكـم أن تخربوننـا بـأسرع وقـت ممكـن إذا قمتـم بتغيري عنـوانكـم أو قمتـم أو قـام أي حامـل بطاقة
إضافية بتغيري أسماء أو البيانات الشخصية.
	4-18قبلتم بموجبه على أنه يجوز أن نحول إلى أي شخص آخر أي أو جميع حقوقنا وواجباتنا بموجب
هـذه االتفـاقيـة في أي وقـت (بمـا في ذلـك ،وبـدون تحديد ،واجبنا في تقديم االئتمان إليكم دون
إشعاركم) ولن تتأثر حقوقكم بموجب هذه االتفاقية بما فيها حقوقكم القانونية.
	٥-18ال يجوز لكم تحويل حقوقكم بموجب هذه االتفاقية دون موافقة كتابية منا ،وتكون الزتاماتكم
ملزمة بالنسبة لرتكتكم أو لممثليكم الشخصيني.
	6-18قد تكـون هناك ضرائب أو نفقات أخرى ،قـد ال يتـم دفعهـا عن طـريقنـا أو ال يتم فرضهـا مـن قبلنا،
واليت عليكم دفعها فيما يتعلق بهذه االتفاقية.
	٧-18إن شروط هذه االتفاقية وتعامالتنا معكم بغرض إبرام هذه االتفاقية معكم ،تخضــع جميعهــا
للقــانــون البحـريين ولالختصــاص الحصــري للمحــاكــم البحرينيـة .وبـالرغـم مـن نصـوص البنـد ( )7-18مـن
هـذه االتفاقيـة ،فـإنكـم ونحـن نـوافــق ونقـر علـى أن مبــدأ دفـع الفـائـدة /الـربـا ينـافي ويتعـارض مـع
مبـادئ الشـريعــة اإلسـالميـة وعليــه إذا فرضت المحــاكــم البحـرينيــة دفــع فائدة/ربا ،أو مبلـغ من
طبيعـة الفائـدة  /الربـا سواء أكـان بموجب عقد أو قـانون على أي طــرف ،فـإنكــم ونحـن نتنـازل
ونرفض بمـوجـب هذا البند بشكل غري قــابـل لإللغــاء وبـدون شروط أن نتقاضى من بعضنـا فائدة/ربا
أو مبلغ من طبيعـة الفائدة/الربا.
 ٨-18في حالة وجود أي اختـالف بني النسخة العـربية والنسخة اإلنجلزيية لهذه اإلتفاقية تعترب النسخة
العـربية هي المعتمدة.
 -19االتصال بنا
	1-19يمكنكم االتصال بنا للحصول على مشورة أو استفسارات عن طريق هاتف ( )+٩٧٣ 7777 7777أو
الكتــابــة إلينــا علـى العنـوان التـالي أو زيارة أحد فروع بيـت التمويـل الكـويتـي البحـريـن .وإذا تعـرضـت
بطـاقتكـم أو بيـانـات البطــاقــة أو الـرقـم الســري للفقــدان يمكنكــم االتصــال بنــا عل ــى الــرقــم (7777
.)+٩٧٣ 7777
	2-19إذا كـانـت لديكم أي أسئلة ًتتعلــق بحسابكــم ،بمـا في ذلــك أي صعوبـة في مدفوعاتكم يرجى
االتصال بخدمة العمالء فورا .وإذا طلبنا عليكم الكتابة إلينا فعليكم الكتابة إلينا خالل سبعة أيام
لتأكيد اتصالكم الهاتفي  ٧٧٧٧ ٧٧٧٧أو ارسال فاكـس على الرقم ( )+٩٧٣ 77000600أو الكتابة
على العنوان التالي:
بيت التمويل الكوييت (البحرين) ش.م.ب (م) قسم البطاقات،
ص.ب  ،2066.المنامة ،مملكة البحرين.
 3-19إذا كنت ترغب في تقديم شكوى رسمية بخصوص منتجاتنا أو الخدمات يرجى االتصال بنا من
خالل أي من الطرق التالية :الربيد اإللكرتوني complaints@kfh.com.bh :أو الرسالة الخطية:
مسؤول الشكاوى ،بيت التمويل الكوييت – البحرين ،الربج الغربي ،مركز البحرين التجاري العالمي،
صندوق بريد  ،2066مملكة البحرين.
أقر بموجبه أنين قد فهمت الشروط واألحكام كما قدمها البنك  ،وأنين حصلت على نسخة
وقراءة وفهم شروط وأحكام بطاقة االئتمان.
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