
Pursuant to the request submitted by the member to Kuwait Finance House to issue a charge card, the member has agreed to fully 
observe the following terms and conditions:

1) Definitions: Wherever they appear, the following words shall have the meanings shown against each one:
KFH: Kuwait Finance House K.S.C
The Card: Mastercard World Oasis Club credit card (charge card) issued by Kuwait Finance House.
The member: The person to whom the card is issued, with his name printed thereon. The bank may, upon the request of the 

customer, issue a supplementary card to another person to be named by the said customer as per these terms and 
conditions, and any amendments thereto.

The merchant: Any individual, establishment, company or legal entity who or which accepts to deal with the cards. 
The account: The member’s account in which are recorded all the amounts relating to the card transactions, fees, subscriptions, 

expenses and charges due in accordance with what is set forth in this application.

2) The card shall be used by the person to whom it was issued personally, within the limit allowed to him, and the member shall not 
exceed such limit.

3) The member shall be fully responsible for the card and the use thereof, for all the consequences resulting there from, particularly in 
the event of destruction, loss, theft or abuse thereof, by him or by others, and whether with or without permission from the member. 
The member shall, in all events, pay to KFH all the amounts debited to the account. the member shall be also responsible for the 
disclosure of his account’s data and PIN.

4) In the event where the card is lost or stolen, the member shall immediately notify KFH at P.O. Box 24989, Safat 13110, Kuwait, 
telephone 1800700 or any branch of KFH or the nearest M    asterCard office in writing within seven days. Until KFH receives the 
written notice, the member shall be liable for any sale voucher or cash payment arising from the use of the lost or stolen card.

5) KFH shall not bear any liability with regard to any action, negligence or objection by the merchant, for any reason whatsoever, 
including where a merchant refuses to accept the card.

6) There shall be calculated and paid in Kuwaiti Dinars all the amounts due in favor of KFH by the member plus 2.5% (two & half 
percent) of the amount of transaction, at the exchange rate of the Kuwaiti Dinar from VISA/MasterCard against the foreign currency 
on the date on which KFH receives the statement of the amounts from the bodies approving the card, and this shall be considered 
an act pursuant to an implicit power of attorney given by the member. With regard to cash withdrawals, the amount thereof shall 
be increased by KD 6 of the value of each cash withdrawal transaction, and this shall be deemed to be an act pursuant to an implicit 
power of attorney given by the member.

7) If the member uses his card to make purchases in Kuwaiti Dinar, the Fils decimal shall be rounded up or down since Visa or 
MasterCard transactions are made in U.S. Dollars, and thereby the Dollar displays 2 digits while the Kuwaiti Dinar displays 3 digits.

8) KFH shall, at any time, have the right to recover the amounts due in its favor from any deposits, payments or accounts that the 
member may have at KFH, whatsoever names, immediately and without the need to give notice or to take any action.

9) The deposits, goods, accounts and any other properties of the member in the possession of KFH shall be deemed to be pledged as 
security for the settlement of all the amounts due or to become due by the member for any reason whatsoever.

10) The following amounts shall be charged to the member’s account in Kuwaiti Dinar:
a) Subscription fee KD 150 payable once a year such time as is determined by KFH.
b) All the expenses and amounts arising from the use of the card by the member, including the cost of any cables, telexes, 

commissions charged by banks or other financial institutions to the member for using the card. Note that the card replacement 
of lost/damage/ not receive fees is KD 15. And replacement of PIN fees is KD 2. And adjusting fees limits permanent/temporary 
is KD 5.

11) KFH retains ownership of the card and its secret code.

12) KFH shall not be liable for any damage that may result from a sudden breakdown of any ATM or card acceptance machines for a 
technical reason, or the lack of adequate funds therein or for any other reason inside or outside Kuwait.

13) KFH reserves the right to renew the card at any time it so wishes. At least sixty days in prior to expiry date. The member may request 
cancellation of this membership or non-renewal of the card. This request shall be submitted in writing on the form prescribed 
there for at KFH and this card shall be returned. The return of the card by the member to KFH and the receipt thereof by KFH 
without reservation shall not constitute a discharge of the member vis-a-vis KFH. In all events, the member shall be liable for all 
the obligations arising from the use of the card until the discharge of all such obligations and the settlement of the card account, 
or after the expiry of a period of not less than sixty days from the date on which the card is returned, whichever occurs later.
In case 60 days period lapses without any attendance from the customer to collect it, the card will be spoiled. Anyhow if the 
customer calls for another card, the same will be issued and valid for the remaining period of subscription only after deducting the 
period since the termination date of the previous card. In both cases charges are collected from the customer’s account upon an 
authorization to KFH from the customer.

14) KFH shall have the right to revoke the card whenever it deems it appropriate to do so without having to express any reasons, 
particularly in the following events:
a) If the member violates any of the conditions set forth in this application.
b) If he abuses the use of card, and particularly if he uses it for settling the prices of goods, works or services that violate the 

provisions of the Islamic Sharia.
c) If the member suffers a preservative or executive attachment of his properties. 
d) In the event where judgment has been issued against the member to liquidate his properties or where he has been adjudicated 

bankrupt of where he suspends payment of his debts.
e) In the event where the member becomes incompetent or dies.
f) In the event of the closing of the account of the member, whether by a decision of KFH or upon the request of the member.
g) In the event that the agreement between KFH and Kuwait Airways is expired or terminated, in this case KFH may offer different 

services with the remaining amount of fees that the member paid for the service.
15) If any of the events of revocation occurs, the member shall return the card to KFH, and all the obligations arising from the use of 

the card shall remain under the responsibility of the member until the discharge of all these obligations and the settlement of the 
card account. The return of the card by the member to KFH after the revocation thereof by it without reservation shall not constitute 
evidence of the release by the member of his obligations vis-à-vis KFH.

16) Benefits and promotions presented with the issuing of the credit / prepaid card are considered null and void immediately once the 
customer cancels the card. The customer shall not be entitled to benefit from any promotion or feature associated to the card; and 
has no right to claim it after the cancellation. Fees and charges of any use of such benefits and promotions after the cancellation 
of the card are the sole responsibility of the customer. The customer commits to turn in any other cards or promotions given to 
him due to this card.  

17) Every notice sent by KFH to the member at his address set forth in this application shall be deemed valid and legal. The member 
undertakes to notify KFH in writing of any change of his address.

18) KFH shall charge all the amounts referred to under Article 10, above, all the amounts of cash sale vouchers and all the amounts 
resulting from the use of the card to the account of the member. KFH shall send a statement of account to the member showing 
the amounts the member is required to pay.

19) The member waives the right to demand and audit of the relevant accounting books and records of KFH with regard to the 
member’s obligations arising from the card, as set forth in this application. The member shall not object against these 
obligations unless where there is conclusive evidence to the contrary and where such evidence is acceptable to the audit and 
Sharia control bodies.

20) KFH shall have the right to amend these terms and conditions at any time it so wishes. By announcing the amendment at its 
branches, the amendment shall be valid with effect from the date thereof unless the member rejects the amendment, and by doing 
so, he is deemed to request cancellation of the cards, and thereupon shall be subject to the provisions of Articles 14, 13 and 15.

21) The member declares that he is aware of, understands, accepts and agrees the following provisions: 
a) That the services made available through the card are not available in certain countries on certain days due to the fact that 

the personnel are on official, national and religious holidays. The member confirms that he is aware of and accepts this fact.
b) That the authorization to exceed the credit limit granted to the customer requires contacting KFH and thus the member agrees 

to postpone the use of the card, in the event he exceeds the credit limit granted to him, until the lapse of the time required to 
get KFH approval.

22) The member authorizes KFH to deduct the amounts incurred by him because of the use by him of the card, in Kuwaiti Dinar, by 
debit to his current account, saving investment account or any other accounts of the customer at KFH.

23) The forgoing sets forth the terms and conditions that govern the relationship. Anything that has not been specifically provided 
for herein shall be subject to the provisions and laws in force in the State of Kuwait and to the jurisdiction of the courts of the 
State of Kuwait.

24) I the undersigned holding Civil ID number shown above acknowledge and approve that Credit Information Network Company KSCC 
allows the banks, investment companies supervised by the Central Bank of Kuwait, Kuwait Finance House and the commercial 
establishments supervised by Ministry of Commerce and Industry, as such institution of which are entitled to grant credit facilities 
through the sales by installments for goods and services, and which are subject to the law No.2 for the year 2001. 

25) In the event where the amounts due are not cleared by the member within 60 days, the card shall be suspended until paying 
back all the amounts due arising from the use of the card. And in case the delay period exceeds 90 days, the card will be stopped 
immediately and shall be accessed after 6 months from the date on which KFH recovers all the amounts due in its favor. If the 
member is not committed to settle the amounts incurred by him, the card shall not be renewed unless after one year from the 
date on which KFH discharges all amounts due in its favor. Hence, in the event where the member is not committed to pay back the 
outstanding balances for the third time, the card shall be deemed canceled and will not be renewed once again.

26) KFH has the right to modify the privileges or add any additional privileges for the benefit of the holders of these cards.
27) No statement of account shall be mailed, to access statement please register at KFHOnline by visiting kfh.com.
28) The card is issued to the retired customer up to the age of 62 and will not be renewed after the age of 65.
29) The member acknowledges his acceptance and approval of all fees & commissions mentioned in KFH tariff list announced at KFH 

branches or through KFHOnline.
30) The member acknowledges and agrees that, the card outstanding amount might exceed the card limit in case merchants unable to 

process the settlement request on time. In this case, the customer is liable to pay the card outstanding amount. This is applicable 
for both credit and prepaid cards.

31) In the event of change in fees, KFH shall notify the member through the channels used by KFH for member correspondences, 
including electronic means.

32) Kuwait Airways Oasis Club membership is required for Mastercard world - Mastercard world Elite card to be issued. 
33) KFH will not be responsible for the redemptions, managing or expiry of Oasis Club miles. 
34) The lounge access is a courtesy of MasterCard, and it is with the right withdraw this facility at any time without further notice. 
35) KFH is not responsible for offering the member any Oasis Club services or privileges if the agreement between KFH and Kuwait 

Airways is not renewed or terminated.
36) You may receive your new card with the old design which is different from the card design shown on your application.
37) KFH customers have up to 6 months to claim un-received miles to be credited to their membership number.
38) Transactions that are ineligible to earn miles inside and outside Kuwait include:

• Cash withdrawal, annual card fees, payment reversals, refunds and transactions disputed by the customer on the Card. 
• Transactions carried out through the following business categories:

- 4829: Direct money orders - bank transfers.
- 6012: Financial and banking institutions.
- 6051: Non-financial institutions – foreign exchange and money orders (other than wire transfer) and traveler’s checks.
- 6211: Securities brokers/dealers.

39) The earned miles are not credited in the following cases:
• Transactions which are reversed and the amount is refunded.

بنــاًء علــى الطلــب املقــدم مــن العضــو ليصــدر لــه بيــت التمويــل الكويتــي بطاقــة "بيتــك" نــادي الواحــة ماســتركارد وورلــد االئتمانيــة )اعتمــاد( اخلاصــة بــه، فقــد وافــق العضــو 
علــى االلتــزام الكامــل بالشــروط واألحــكام اآلتــي بيانهــا:

تعاريف:   يكون للكلمات التالية أينما وردت املعاني املوضحة قرين كل منها: ) 1
"بيتك":     بيت التمويل الكويتي )ش.م.ك(.

البطاقة:   أي بطاقة االئتمان )اعتماد( فيزا أو ماستركارد الصادرة من بيت التمويل الكويتي. 
العضــو:     الشــخص الــذي تصــدر لــه البطاقــة ويظهــر اســمه مطبوعــاً عليهــا, ويجــوز للبنــك - بنــاء علــى طلــب العميــل - أن يصــدر بطاقــة إضافيــة إلــى شــخص 

آخــر يحــدده العميــل املذكــور وفقــا لألحــكام الــواردة فيمــا يلــي بهــذه الشــروط واألحــكام ومــا قــد يطــرأ عليهــا مــن تعديــات.
التاجر:     أي فرد أو مؤسسة أو شركة أو كيان قانوني يقبل التعامل بالبطاقة. 

ــغ املتعلقــة مبعامــات البطاقــة والرســوم واالشــتراكات واملصاريــف واألتعــاب املســتحقة وفــق املبــن  احلســاب: حســاب العضــو الــذي تقيــد فيــه جميــع املبال
بهــذا الطلــب.

يكون استخدام البطاقة من قبل العضو املصدرة له شخصياً وفي حدود املبالغ املصرح له بها ويلتزم العضو بعدم جتاوز هذا احلد.) 2
ــى ذلــك وخاصــة فــي حالــة هاكهــا, أو ضياعهــا, أو ســرقتها أو ) 3 ــة عــن البطاقــة واســتعمالها, وعــن كافــة النتائــج املترتبــة عل يتحمــل العضــو املســؤولية كامل

إســاءة اســتعمالها, ســواء مــن قبلــه أو مــن قبــل الغيــر وســواء بتصريــح مــن العضــو أو بدونــه. ويلتــزم العضــو فــي جميــع األحــوال بــأن يســدد لـ"بيتــك" جميــع 
املبالــغ املقيــدة علــى احلســاب. 

فــي حالــة فقــدان البطاقــة أو تعرضهــا للســرقة يلتــزم العضــو فــوراً بإبــاغ بيــت التمويــل الكويتــي ص.ب 24989, الصفــاة 13110, الكويــت - مركــز االتصــال ) 4
1800700 أو أي فــرع مــن فــروع "بيتــك" أو أقــرب مكتــب ماســتركارد خطيــاً فــي غضــون ســبعة أيــام, وحتــى تاريــخ اســتام "بيتــك" لإلشــعار الكتابــي, فــإن 

العضــو يكــون مســؤوالً عــن أي قســيمة بيــع أو دفــع نقــدي تصــدر عــن اســتخدام البطاقــة املفقــودة أو املســروقة.
ال يتحمــل "بيتــك" أي مســؤولية عــن أي تصــرف أو إهمــال أو اعتــراض مــن جانــب التاجــر مهمــا كانــت األســباب مبــا فــي ذلــك رفــض أحــد التجــار قبــول البطاقة.) 5
حتتســب وتســدد بالدينــار الكويتــي كافــة املبالــغ املســتحقة لـ"بيتــك" علــى العضــو مضافــاً إليهــا نســبة 2.5% )اثنــان ونصــف باملائــة( مــن قيمــة املعاملــة, وذلــك ) 6

ــغ مــن اجلهــات املعتمــدة  ــان هــذه املبال ــخ اســتام "بيتــك" لبي ــة فــي تاري ــة األجنبي ــل العمل ــي مــن فيزا/ماســتركارد مقاب ــار الكويت حســب ســعر الصــرف للدين
للبطاقــة, ويعتبــر هــذا تنفيــذاً لتوكيــل ضمنــي مــن العضــو. وأمــا عمليــات الســحب النقــدي فإنهــا حتتســب مضافــاً إليهــا 6 د.ك مــن قيمــة كل عمليــة ســحب 

نقــدي ويعتبــر هــذا تنفيــذاً لتوكيــل ضمنــي مــن العضــو.
إذا قــام العضــو بالشــراء مبوجــب بطاقتــه املصرفيــة مــن أحــد التجــار بالعملــة الكويتيــة جتبــر األفــاس بالزيــادة والنقصــان بإعتبــار أن العمليــة متــر مبنطقــة ) 7

فيــزا أو ماســتركارد بالــدوالر األمريكــي حيــث أن عملــة الــدوالر حتمــل خانتــن فــي حــن حتمــل العملــة الكويتيــة 3 خانــات. 
يحــق لـ"بيتــك" فــي أي وقــت اســتيفاء املبالــغ املســتحقة لــه مــن أي ودائــع أو إيداعــات أو حســابات تكــون للعضــو فــي "بيتــك" أيــاً كانــت تســميتها وذلــك فــوراً ) 8

ــه أو إجــراءات. ودون تنبي
تعتبــر الودائــع والبضائــع واحلســابات وأيــة أمــوال موجــودة للعضــو فــي "بيتــك" مرهونــة رهنــاً حيازيــاً ضمانــاً للوفــاء بجميــع املبالــغ املســتحقة أو التــي تســتحق ) 9

علــى العضــو ألي ســبب.
تقيد على حساب العضو املبالغ التالية بالدينار الكويتي: ) 10

اشتراك العضو 150 د.ك ويدفع مرة واحدة كل سنة في املوعد الذي يحدده "بيتك". أ( 
كافــة املصاريــف واملبالــغ الناشــئة عــن اســتعمال العضــو للبطاقــة مبــا فــي ذلــك تكلفــة أيــة برقيــات أو تلكســات أو عمــوالت تخصمهــا البنــوك أو املؤسســات ب( 

املاليــة األخــرى علــى العضــو نتيجــة اســتخدامه للبطاقــة. علمــاً بــأن رســوم اســتبدال بــدل فاقــد/ تالــف/ عــدم اســتام للبطاقــة 15 د.ك ورســوم اســتبدال 
الرقــم الســري 2 د.ك ورســوم تعديــل حــدود االســتخدام الدائــم/ املؤقــت 5 د.ك.

يحتفظ "بيتك" مبلكية البطاقة والرقم السري اخلاص بها.) 11
ال يكــون "بيتــك" مســؤوالً عــن أيــة أضــرار تنشــأ نتيجــة عطــل طــارئ  جلهــاز الصــرف اآللــي أو أجهــزة قبــول البطاقــة ســواء كان بســبب فنــي أو عــدم كفايــة ) 12

املبالــغ املتوفــرة فيــه أو أي ســبب آخــر داخــل أو خــارج الكويــت.
يحتفــظ "بيتــك" بحــق جتديــد البطاقــة فــي أي وقــت يشــاء, ويجــوز للعضــو طلــب إلغــاء عضويتــه أو عــدم جتديــد العمــل بالبطاقــة قبــل انتهــاء مدتهــا بفتــرة ) 13

ســتن يومــاً علــى األقــل. ويقــدم هــذا الطلــب خطيــاً علــى النمــاذج املعــدة لذلــك لــدى "بيتــك" مــع إعــادة البطاقــة. وال يعتبــر إعــادة العضــو البطاقــة إلــى "بيتــك" 
واســتام "بيتــك" لهــا دون حتفــظ قرينــة علــى بــراءة ذمتــه مــن قبــل "بيتــك". وفــي جميــع األحــوال يكــون العضــو مســؤوالً عــن كافــة االلتزامــات الناشــئة عــن 
ــه البطاقــة  ــخ إعادت ــع هــذه االلتزامــات وتســوية حســاب البطاقــة. أو بعــد مــرور مــدة ال تقــل عــن ســتن يومــاً مــن تاري اســتعمال البطاقــة حتــى ســداد جمي

أيهمــا يكــون الحقــاً.  
فــي حالــة مــرور ســتن يومــاً مــن إصــدار البطاقــة وعــدم تقــدم العميــل الســتامها يتــم إتافهــا, وإذا أبــدى العميــل رغبتــه فــي إصــدار بطاقــة أخــرى بعــد ذلــك 

يتــم إصــدار البطاقــة الســابقة وحتصيــل رســم إصــدار مــن احلالتــن ويفــوض العميــل "بيتــك" خصمــه مــن حســابه.
لـ"بيتك" احلق في إلغاء البطاقة عندما يرى ذلك دون إبداء األسباب, وعلى األخص في احلاالت اآلتية: ) 14

إذا خالف العضو أي شرط من الشروط املدونة في هذا الطلب.أ( 
إذا أساء استخدام البطاقة وبوجه خاص في حالة استعمالها للوفاء بأثمان بضائع أو أعمال أو خدمات مخالفة ألحكام الشريعة اإلسامية. ب( 
إذا وقع احلجز على ممتلكات العضو سواء كان احلجز حتفظياً أو تنفيذياً. ج( 
في حالة صدور حكم على العضو بتصفية ممتلكاته أو إشهار إفاسه أو توقف عن دفع ديونه. د( 
في حالة فقدان أهليته أو وفاته. ه( 
في حالة إغاق احلساب املفتوح باسم العضو سواء مت بقرار من "بيتك" أو بناء على طلب العضو.و( 
فــي حالــة عــدم جتديــد العقــد بــن "بيتــك" وشــركة اخلطــوط اجلويــة الكويتيــة أو إلغائــه, وفــي هــذه احلالــة يقــدم "بيتــك" خدمــات أخــرى باملبلــغ املتبقــي ز( 

مــن رســوم اخلدمــة.
عنــد حتقــق إحــدى حــاالت اإللغــاء, يجــب علــى العضــو إعــادة البطاقــة لـ"بيتــك" وتبقــى جميــع االلتزامــات الناشــئة عــن اســتخدام البطاقــة مــن مســؤولية العضــو ) 15

حتــى ســداد جميــع هــذه االلتزامــات وتســوية حســاب البطاقــة, وال يعتبــر إعــادة العضــو البطاقــة إلــى "بيتــك" بعــد إلغائــه لهــا دون حتفــظ, قرينــة علــى بــراءة 
ذمتــه مــن التزامــات ِقبـَـل "بيتــك".

فــي حــال تقــدمي أي عــروض أو مزايــا مــع إصــدار البطاقــة االئتمانيــة / مســبقة الدفــع فإنهــا تســقط فــور إلغــاء العميــل للبطاقــة وال يتمتــع العميــل باملزايــا ) 16
والعــروض املقدمــة مــع البطاقــة وال يحــق للعميــل اســتخدامها بعــد اإللغــاء ويتحمــل العميــل كافــة الرســوم املترتبــة علــى أي اســتخدام لهــذه املزايــا والعــروض 

بعــد إلغــاء البطاقــة. ويلتــزم العميــل بتســليم أي بطاقــات أخــرى أو عــروض مت منحهــا لــه وفــق مزايــا مــع إصــدار البطاقــة.
ــر ) 17 ــأي تغيي ــة ب ــك" كتاب ــد العضــو بإخطــار "بيت ــاً. ويتعه ــر صحيحــاً وقانوني ــب يعتب ــذا الطل ــدون به ــه امل ــى عنوان ــى العضــو عل ــك" إل كل إخطــار يوجــه مــن "بيت

ــة. ــى الهيئ ــى مســؤولية عل ــة دون أدن ــة املعلومــات املدني ــه مــن هيئ ــوان الســكن والعمــل اخلاصــن ب ــى عن ــك" باحلصــول عل ــه ويفــوض العضــو "بيت فــي عنوان
يقيــد "بيتــك" جميــع املبالــغ املشــار إليهــا فــي املــادة العاشــرة أعــاه وجميــع مبالــغ قســائم الدفــع النقــدي وكافــة املبالــغ الناجتــة عــن اســتخدام البطاقــة علــى ) 18

حســاب العضــو, ويقــوم "بيتــك" بإرســال كشــف حســاب إلــى العضــو مبينــاً فيــه املبالــغ املطالــب بتســديدها.
يتنــازل العضــو عــن طلــب تدقيــق دفاتــر وقيــود حســابات "بيتــك" املتعلقــة, فيمــا يســتحق عليــه مــن التزامــات ناشــئة عــن البطاقــة واملوضحــة فــي هــذا الطلــب, ) 19

وال يحــق لــه االعتــراض عليهــا مــا لــم توجــد قرائــن قطعيــة تــدل علــى العكــس وتقتنــع بهــا جهــات التدقيــق والرقابــة الشــرعية.
يحــق لـ"بيتــك" تعديــل هــذه الشــروط واألحــكام فــي أي وقــت يشــاء. وبإعــان "بيتــك" عــن التعديــل فــي فروعــه يصبــح ســاري املفعــول مــن تاريخــه مــا لــم يرفــض ) 20

العضــو التعديــل فيعتبــر طالبــاً إلغــاء البطاقــة, وتطبــق عليــه اإلجــراءات املبينــة فــي البنــود رقــم )13, 14, 15(.
يقر العضو بعلمه وإدراكه وقبوله وموافقته على األحكام التالية:) 21

أن اخلدمــات التــي تهيئهــا البطاقــة تتوقــف فــي بعــض األقطــار فــي بعــض األيــام, وذلــك بســبب عــدم تواجــد اجلهــاز الوظيفــي خــال العطــات الرســمية أ( 
والوطنيــة والدينيــة. ويؤكــد العضــو معرفتــه بذلــك وقبولــه لهــا. 

إن أي حتويــل يتجــاوز احلــد االئتمانــي املمنــوح للعميــل يتطلــب إجــراء اتصــاالت معّينــة مــع "بيتــك". ولذلــك فــإن العضــو يوافــق علــى تأجيــل اســتعماله ب( 
للبطاقــة فــي حالــة جتــاوز املبلــغ االئتمانــي املصــرح لــه بــه إلــى أن ميــر الوقــت الــازم للحصــول علــى موافقــة "بيتــك".

ــر االســتثماري) 22 ــي مــن حســابه اجلــاري, أو التوفي ــار الكويت ــك بالدين ــة وذل ــه مــن جــراء اســتعماله للبطاق ــة علي ــغ املترتب ــك" بخصــم املبال  يفــوض العضــو "بيت
املمتاز, أو غيره من حسابات العميل لدى "بيتك".

ــت,) 23 ــة الكوي ــي دول ــذة ف ــن الناف ــا لألحــكام والقوان ــص خــاص به ــه ن ــرد ب ــم ي ــا ل ــة, وتخضــع فيم ــم العاق ــي حتك ــدون أعــاه هــي الشــروط واألحــكام الت  امل
ومن اختصاص محاكمها.

أوافــق وأســمح لشــركة شــبكة املعلومــات االئتمانيــة )ش.م.ك.م( بتبــادل املعلومــات اخلاصــة بالقــروض االســتهاكية والتســهيات االئتمانيــة املرتبطــة بعمليــات ) 24
ــي والشــركات واملؤسســات  ــل الكويت ــت التموي ــزي وبي ــت املرك ــك الكوي ــة بن ــة لرقاب ــوك وشــركات االســتثمار اخلاضع ــن البن ــا ب ــك فيم ــع بالتقســيط, وذل البي

التجاريــة اخلاضعــة لرقابــة وزارة التجــارة والصناعــة التــي تقــوم مبنــح تســهيات ائتمانيــة وفقــا للقانــون رقــم 2 لســنة 2001.
إذا لــم يســدد العضــو الفواتيــر املســتحقة عليــه بعــد 60 يومــاً مــن اســتحقاقها, يتــم جتميــد البطاقــة, ولــن يســمح لــه باســتخدامها إال بعــد اســتيفائه لكامــل املبلــغ ) 25

املســتحق عليــه. وإذا جتــاوزت مــدة التأخيــر 90 يومــاً يتــم جتميــد البطاقــة وال يســمح باســتخدامها إال بعــد ســتة شــهور مــن تاريــخ اســتيفاء "بيتــك" لكامــل املبلــغ 
املســتحق لــه. وفــي حالــة تكــرار عــدم التــزام العضــو بالســداد ال يتــم جتديــد البطاقــة إال بعــد ســنة مــن تاريــخ اســتيفاء "بيتــك" لكامــل املبلــغ املســتحق لــه. وفــي 

حالــة عــدم التــزام العميــل بالســداد للمــرة الثالثــة يتــم إلغــاء البطاقــة االئتمانيــة اخلاصــة بالعضــو, وال جتــدد مــرة أخــرى.   
لـ"بيتك" احلق في تعديل املزايا أو إضافة مزايا أخرى حلاملي هذه البطاقات.) 26
27 (.kfh.com من خال زيارة KFHOnline لن يتم إرسال كشف احلساب عبر البريد, للحصول على كشف حساب يرجى التسجيل عبر خدمة
يتم إصدار بطاقة للعميل املتقاعد حتى عمر 62 ولن جتدد بعد بلوغه 65 عام.) 28
يقــر العضــو باطاعــه وموافقتــه علــى جميــع الرســوم والعمــوالت املذكــورة ببيــان األجــور والعمــوالت املعلــن عنــه فــي فــروع بيــت التمويــل الكويتــي أو عبــر موقــع ) 29

.KFHOnline بيتــك" علــى شــبكة اإلنترنــت"
يقــر العضــو ويوافــق علــى أن املبلــغ املســتحق للبطاقــة قــد يتجــاوز حــد البطاقــة فــي حالــة عــدم متكــن التجــار مــن معاجلــة طلــب التســوية فــي الوقــت احملــدد. ) 30

فــي مثــل هــذه احلالــة, العميــل هــو املســؤول عــن دفــع املبلــغ القائــم علــى البطاقــة. وهــذا ينطبــق علــى كل مــن بطاقــات االئتمــان وبطاقــات الدفــع املســبق.
ــة تغييــر الرســوم, يقــوم بيــت التمويــل الكويتــي "بيتــك" بإخطــار العضــو مــن خــال القنــوات املســتخدمة مــن قبــل "بيتــك" ملراســلة األعضــاء ومنهــا ) 31 فــي حال

ــة. الوســائل اإللكتروني
عضوية نادي الواحة تعتبر شرطاً إلصدار بطاقة "بيتك" ماستركارد وورلد - ماستركارد وورلد ايليت الواحة. ) 32
بيت التمويل الكويتي غير مسؤول عن استرداد أو إدارة أو صاحية أميال نادي الواحة.) 33
إمكانية الدخول إلى قاعات استقبال املطار هي ميزة مقدمة من ماستر كارد, وملاستر كارد احلق في سحب هذة امليزة في أي وقت دون إشعار مسبق. ) 34
ال يكــون "بيتــك" مســؤوال  فــي حالــة عــدم حصــول العميــل علــى امليزة/اخلدمــة املقدمــة مــن  برنامــج نــادي الواحــة التابــع للخطــوط اجلويــة الكويتيــة فــي حالــة ) 35

عــدم جتديد/إلغــاء العقــد املوقــع بــن "بيتــك" واخلطــوط اجلويــة الكويتيــة.
قد تستلم بطاقتك اجلديدة وقد تتضمن الشكل القدمي الذي سيختلف بدوره عن ذلك املوضح في طلب اإلصدار.) 36
بإمكان عماء "بيتك" املطالبة باألميال غير املستلمة في غضون 6 أشهر وسيتم إضافتها إلى رقم عضويتهم.) 37
العمليات الغير مؤهلة لكسب األميال داخل وخارج الكويت هي:) 38

السحب النقدي, رسوم البطاقة السنوية, العمليات الشرائية املعكوسة واملبالغ املستردة ومعامات املطالبة التي متت من قبل العميل على البطاقة.• 
العمليات التي تتم من خال الفئات التجارية التالية:• 

4829: املدفوعات واحلواالت املصرفيه املباشرة- 
6012: املؤسسات املالية واملصرفية- 
6051: املؤسسات غير املالية - تبادل العمات األجنبية وأوامر النقود )بخاف احلواالت املصرفية( والشيكات السياحية- 
6211: وسطاء األوراق املالية واألسهم والسندات- 

يتم إلغاء األميال املكتسبة في احلاالت التالية:) 39
العمليات التي يتم فيها عكس القيد واسترداد/ استرجاع املبالغ.• 

Terms and Conditions for Issue and Use of
KFH Oasis Club MasterCard World Credit Card (Charge)  

by Kuwait Finance House

شروط  وأحكام اإلصدار واالستخدام
 لبطاقة "بيتك" نادي الواحة ماستركارد وورلد االئتمانية )اعتماد(

الصادرة من بيت التمويل الكويتي

The member has read the terms and conditions, and has agreed to the said herewith and 
received a copy of which:

Customer’s Signature:

قرأ العضو الشروط واألحكام ووافق على املذكور طيه واستلم نسخة منها:

توقيع العميل:

(4040)


