Terms & conditions for using
Habib Bank AG Zurich Cards

شــروط وأحكام استخدام
بطاقــات حبيــب بنك إي جي زيوريخ
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I - DEFINITIONS
“ATM” means an automated teller machine or any card operated machine or device
whether belonging to “The Bank” or other participating banks or financial institutions
nominated from time to time by “The Bank” which accepts the Card.
“Bank” means any bank branch of Habib Bank AG Zurich.
“Card” means a Habib Bank AG Zurich credit, debit or prepaid card issued by Habib
Bank AG Zurich to the Customer which is not expired, blocked, suspended or cancelled.
“Card Account” means the account maintained by “the Bank” which will be debited
with the amount of all transactions of a Cardholder and all charges.
“Card Transaction” means the amount of any purchase of any goods and/or services
obtained by use of any Card or cash advance.
“Cardholder” means the Principal Card holder or a Supplementary Card holder who
has been issued with a Card.
“Cash Advance” means any cash advance obtained by use of the Card, the Card
number or in any manner authorized by the Cardholder for debit to the Card Account.
“Charges” means any charges payable by a “Cardholder to “The Bank” in respect
of a Card as notified by “The Bank” from time to time including without limitation,
handling charges, interest, late fees, subscriptions, renewal fees, replacement fees,
damages, legal costs and disbursements.
“Credit Limit” means the maximum drawing permitted on the Card Account as determined by “The Bank” from time to time.
“Customer” to you means the Bank account holder of the account related to the
Habib Bank AG Zurich Card or the Card Account holder of the Card issued by Habib
Bank AG Zurich
“Debit Balance” means the total of all Card Transactions and charges debited by “The
Bank” to the Card Account as reduced by any payments credited to the Card Account.
“Deposit” means the cash deposit (if any) placed with “The Bank” as security for the
performance of a Cardholder›s obligation.
“Device” includes but is not limited to a smartphone, tablet or smart watch or any
other device which is compatible for use of the Wallet solution, which Habib Bank AG
Zurich determines is eligible for the registration of Habib Bank AG Zurich Cards to be
used in the Wallet.
“Guarantee” means a guarantee (if any) from a Bank acceptable by “The Bank” for
a specified amount, as security for the performance of a Card holder›s obligations
hereunder.
“Merchant” means any corporate entity, person or other establishment willing to
honor a Card.
“Minimum Payment” means 10% of the outstanding debit balance mentioned in
the Card Account or DHS 100/- whichever is greater to be made by the Cardholder.
“Passcode” means the secret code that is required to unlock a Device, including a
password, passcode, pattern or biometric identifier (where applicable).
“PIN” means the personal identification number issued to a Cardholder.
“Principal Cardholder” means the Cardholder in whose name the Card Account is
maintained.
“Security” means either the deposit or the guarantee.
“Statement of Account” means a statement of account sent by The Bank to the
Principal Cardholder and / The Supplementary Cardholder.
“Supplementary Cardholder” means a Cardholder nominated under clause 3.
“Wallet” means the mobile payment and digital wallet service created by the third
party Wallet Providers that enables the users to make payments using certain Devices
and Cards registered on such Devices.
NOTE: Words importing any gender shall include all genders.
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 - Iالتعريفات

“ ماكينــة الــراف اآليل” تعنــي ماكينــة الــراف اآليل أو أي ماكينــة أو جهــاز يعمــل بالبطاقــة
ويعــود للبنــك أو أي بنــك آخــر مشــارك أو مؤسســة ماليــة يقبــان العمــل بالبطاقــة و يســميهام البنــك
مــن حــن آلخــر.

“البنــك” يعني حبيــب بنك آي جي زيوريخ

“البطاقــة” تعنــي بطاقــة اإلئتــان أو الخصــم أو الدفــع املقــدم الصــادرة مــن حبيــب بنــك آي جــي
زيوريــخ للعميــل والتــي تكــون غــر منتهيــة أو مغلقــة أو معلقــة أو ملغــاة.

“بطاقــة الحســاب” تعنــي بطاقــة الحســاب بطــرف البنــك الــذي يســتخدم إلدخــال جميــع الديــون
املســتلمة مبالــغ معامــات حامــل البطاقــة.
“معاملــة البطاقــة” تعنــي مبلــغ رشاء أي بضائــع و/أو خدمــات تــم الحصــول عليهــا بإســتخدام أي
بطاقــة أو ســلفة نقديــة.

“حامــل البطاقة” تعنــي حامل البطاقة الرئييس وحامــل البطاقة اإلضايف.

“الســلفة النقديــة” تعنــي أيــة مبالــغ يتــم الحصــول عليهــا بإســتخدام البنــك بطاقــة أو رقــم بطاقــة أو
بــأي كيفيــة مــرح بهــا بواســطة حامــل البطاقــة.
“املرصوفــات” تعنــي أيــة مبالــغ واجبــة الدفــع عــى” حامــل البطاقــة” لصالــح “البنــك” بخصــوص
البطاقــة كــا يطلــب “البنــك” مــن حــن آلخــر عــى ســبيل املثــال ال الحــر املرصوفــات اإلداريــة والرســوم
واألجــرة والفائــدة واألرضار والكلفــة القضائيــة والنفقــات.

“حــد اإلئتــان” تعنــي أقــي حــد للديــن يســمح بــه البنــك ببطاقــة الحســاب حســب إخطــار “البنــك
“مــن حــن آلخــر.

“العميـــل” تعنــي صاحــب الحســاب ذو الصلــة ببطاقــة حبيــب بنــك آي جــي زيوريــخ أو حامــل بطاقــة
الحســاب الصــادرة مــن حبيــب بنــك آي جــي زيوريــخ.
“الرصيــد املديــن” يعنــي إجــايل جميــع معامــات البطاقــات والرســوم كديــن مــن قبــل” البنــك
“يف حســاب البطاقــة و يتــم تخفيــض ذلــك الرصيــد املديــن بواســطة أي مدفوعــات تُضــاف إىل حســاب
البطاقــة.

“الوديعــة” تعنــي الوديعــة النقديــة (إن وجــدت) املوضوعــة لــدى “البنــك” كضــان ألداء التزامــات
حامــل البطاقــة.
“الجهــاز” عــى ســبيل املثــال ال الحــر الهاتــف الــذيك أو اللــوح الــذيك أو الســاعة الذكيــة أو أي جهــاز
آخــر مالئــم ومؤهــل إلســتخدام حلــول املحفظــة التــي يحددهــا حبيــب بنــك آي جــي زيوريــخ.

“الضــان” يعنــي ضامنًــا (إن وجــد) مــن بنــك مقبــول لــدى “البنــك” مببلــغ محــدد كضــان ألداء
التزامــات حامــل البطاقــة مبوجــب هــذه االتفاقيــة.
“التاجــر” يعنــي أي رشكة أو كيان أو شــخص أو مؤسســة أخرى ترغب يف الوفــاء بقيمة البطاقة.

“الحــد األدىن للدفــع” بواســطة حامــل البطاقــة يعنــي  10٪مــن الرصيــد املديــن املذكــور يف حســاب
البطاقــة أو  100/-درهــم أيهــم أكــر.

“رمــز املــرور” يعنــي الرمــز الــري املطلــوب إللغــاء قفــل الجهــاز ويشــمل كلمــة الــر والنمــط أو
املعــرف الحيــوي (حيثــا ينطبــق ذلــك).

“ الرقــم الرسي” يعنــي رقم التعريف الشــخيص لحامل البطاقة.

“حامــل البطاقة الرئييس” تعني الشــخص الذي تم إصدار البطاقة الحســاب بإســمه.

“الضــان” يعني إما اإليداع أو الضامن.

“كشــف الحســاب” تعنــي كشــف الحســاب الــذي يرســله البنــك لحامــل البطاقــة الرئيــي واإلضــايف
إن وجــد.

“حامــل البطاقــة اإلضافية” هو حامــل البطاقة املذكور يف املادة ()3

“املحفظــة” تعنــي خدمــة الدفــع عــر الهاتــف املحمــول واملحفظــة الرقميــة التــي أنشــأها مقدمــو
خدمــات الطــرف الثالــث والتــي متكــن املســتخدمني مــن إجــراء مدفوعــات باســتخدام أجهــزة وبطاقــات
معينــة مســجلة عــى هــذه األجهــزة.
ملحوظــة  :الكلــات التي تشــر إىل الجنس تشــمل الجنس اآلخــر و املفرد و الجمع.
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II - GENERAL TERMS & CONDITIONS FOR USING HBZ ATM/DEBIT &
CREDIT CARDS
1.

The Customer may collect the HBZ ATM/Debit or Credit Card from the Bank or at the
risk of the Customer the ATM/Debit or Credit card may be sent by post to the address
notified by the Customer to the Bank. The Bank may at its discretion require that the
Customer complete mandatory procedures in order to activate the ATM/Debit or Credit
card. Until such procedures (if any) have been completed, no transactions may be undertaken with the ATM/Debit or Credit Card. Upon receipt of an ATM/Debit or Credit
card, the Customer or authorized user shall sign the ATM/Debit Card. In the event the
Customer doesn’t wish to have an ATM/Debit or Credit card, he shall promptly inform
the Bank through Phone Banking and cease use of the ATM/Debit or Credit card, cut the
ATM/Debit or Credit card in half and return both halves to the Bank.

2.

The Customer will be responsible for all transactions processed by use of an ATM/
Debit or Credit card regardless of whether (1) the transactions are processed with the
Customer’s knowledge or express or implied authority or (2) the transactions may be
the result of a fraudulent act. The Customer hereby authorizes the Bank to debit the
Customer’s account/s with the amount of any withdrawal, transfer or transaction in
accordance with the Bank’s record of transactions.

3.

Before using or attempting to use an ATM/Debit or Credit card, the Customer will
always ensure that sufficient funds are available in the Customer’s Account(s) or that
a prior arrangement with the Bank has been made.

4.

If the Customer undertakes any transaction that exceeds the available balance(s) of
the account(s) or facility(ies) tied to any ATM/Debit or Credit card, the Bank may refuse at its discretion to permit such transaction. If, however, for whatever reason, the
Customer exceeds any such available balance or facility, the Customer shall forthwith
pay to the Bank, upon demand by the Bank, the full sum by which such available
balance or facility is exceeded and the Bank may at its discretion charge the Customer
its prevailing fees or charges.

5.

The Customer authorizes the Bank to debit any of the Customer’s accounts with
the amount of any withdrawal or other transaction affected by use of an ATM/
Debit or Credit card.

6.

The Bank shall have the discretion from time to time to set or change the daily cut
off time without notice or responsibility to the Customer. Any transaction by use of
an ATM/Debit or Credit card after such cut off time shall be treated as a next working
day value transaction.

7.

Cash, cheques or instruments deposited at any terminal by use of an ATM/Debit
or Credit card will be credited to the Customer’s account after the Bank’s verification of the deposit. The amount of deposit verified by the Bank shall be
deemed the correct amount of the deposit. The record issued by any terminal
only represents what the Customer claims to have deposited. Cheques that are
deposited will be sent for collection and the funds will be available only after the
cheques have cleared in accordance with the terms hereunder and the Bank’s
other policies and procedures.

8.

All transactions and obligations arising from the use of an ATM/Debit or Credit card in relation to a joint account shall be binding on, and the joint and several obligations of all the
joint account holders. If requested, the Bank may in its discretion make available more
than one ATM/Debit or Credit card to the Customer according to such further terms and
conditions as the Bank may require. Additional ATM/Debit or Credit cards may be made
available to additional authorized users for the account or for supplementary ATM/Debit
or Credit cardholders (who, for purposes of the ATM/Debit or Credit card, shall also be
considered authorized users for the account). For the avoidance of doubt, these Terms and
Conditions and all transactions thereunder will be binding on all account holders and authorized users (including any supplementary ATM/Debit or Credit cardholders). In addition
to the aforesaid, and as a separate undertaking, the account holders shall be fully liable (on
a joint and several basis) to the Bank for all transactions and obligations arising from the
use of an ATM/Debit or Credit card by all authorized users (including any supplementary
ATM/Debit or Credit cardholders) notwithstanding any legal disability or incapacity of the
authorized user, and the account holder shall indemnify the Bank (on a joint and several
basis) against any loss, damage, liability, costs and expenses, incurred or suffered by the
Bank by reason of any breach of these terms and conditions by any authorized user (including any supplementary ATM/Debit or Credit cardholders). A supplementary ATM/Debit
or Credit cardholder may be assigned a specific limit that shall constitute the maximum
transaction limit for such card. Notwithstanding this fact, if a supplementary ATM/Debit or
Credit cardholder nevertheless completes a transaction that exceeds the limit, the transaction will be binding on the account holders. Other than the authorized users (including any
supplementary ATM/Debit or Credit cardholders) for the relevant account(s), the Customer
will not allow any other person to use an ATM/Debit or Credit card.
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 - IIالــروط والبنــود العامــة إلســتخدام بطاقــة الــراف اآليل/الســحب & بطاقــات
االئتــان الصــادرة مــن حبيــب بنــك آي جــي زيوريــخ
1.يجــوز للعميــل الحصــول عــى بطاقــة الســحب مــن الــراف اآليل أو بطاقــة اإلئتــان مــن حبيــب بنــك آي
جــي زيوريــخ عــى مســؤولية العميــل ،ويجــوز للبنــك إرســال بطاقــة الــراف اآليل وبطاقــة اإلئتــان عــى
الربيــد أو عــى العنــوان الــذي قدمــه العميــل للبنــك .كــا يجــوز للبنــك وفقــا ً لتقديــره طلــب إجــراءات
تفويــض كاملــة مــن العميــل لتنشــيط بطاقــة الــراف اآليل /الســحب أو بطاقــة اإلئتــان ،لحــن إكتــال
هــذه اإلجــراءات (إن وجــدت) ســوف لــن يتــم إجــراء أي معاملــة عــى بطاقــة الــراف اآليل /الســحب أو
بطاقــة اإلئتــان .يجــب عــى العميــل أو املســتخدم املفــوض التوقيــع عــى بطاقــة الــراف اآليل /الســحب
أو بطاقــة اإلئتــان عنــد االســتالم .يف حالــة عــدم رغبــة العميــل يف الحصــول عــى بطاقــة الــراف اآليل/
الســحب أو بطاقــة اإلئتــان يجــب عليــه إخطــار البنــك فــورا ً وقطــع بطاقــة الــراف اآليل /الســحب أو
بطاقــة اإلئتــان إىل نصفــن ثــم إعــادة كال النصفــن إىل البنــك.
2.يتحمــل العميــل مســؤولية جميــع املعامــات التــي تجــرى بواســطة بطاقــة الســحب مــن الــراف
اآليل أو بطاقــة اإلئتــان الخاصــة بــه ســوا ًء ( )1أجريــت هــذه املعامــات بعلــم العميــل رصاحــة
أو ضمن ـاً أو ( )2أجريــت املعامــات نتيجــة احتيــال .بهــذا يفــوض العميــل البنــك بخصــم مبلــغ أي
عمليــة ســحب أو تحويــل أو معاملــة مــن حساب/حســابات العميــل وفق ـاً لســجالت البنــك الخاصــة
بتلــك املعامــات.
3.قبــل إســتخدام أو الــروع يف إســتخدام بطاقــة الســحب مــن الــراف اآليل أو بطاقــة االئتــان
عــى العميــل التأكــد مــن كفايــة الرصيــد يف الحســاب /الحســابات أو إجــراء ترتيبــات مســبقة
مــع البنــك.
4.يتعهــد العميــل أنــه يجــوز للبنــك وفقـاً لتقديــره رفــض أو الســاح ألي معاملــة تتــم بواســطة أي بطاقــة
ســحب مــن الــراف اآليل أو بطاقــة إئتــان وتتجــاوز الرصيد/األرصــدة يف الحساب/الحســابات أو
التسهيل/التســهيالت الخاصــة ،وإذا تجــاوز العميــل الرصيــد املتوفــر يف الحســاب ألي ســبب فعــى العميــل
دفــع كامــل املبلــغ الــذي تجــاوز الرصيــد املتوفــر فــورا ً عنــد طلــب البنــك ويجــوز للبنــك وفقـاً لتقديــره
حســاب الرســوم او الكلفــة عــى العميــل.
5.يفــوض العميــل البنــك بخصــم مبلــغ أي عمليــة ســحب أو معاملــة مرتبطــة بإســتخدام بطاقــة الســحب
مــن الــراف اآليل أو بطاقــة اإلئتــان مــن حســابات العميــل لــدى البنــك.
6.للبنــك الحــق وفقـاً لتقديــره ومــن لحــن آلخــر تحديــد أو تغيــر التوقيــت النهــايئ اليومــي لقيــد الودائــع
يف حســاب العميــل دون ســابق إخطــار أو مســؤولية تجــاه العميــل ،وأي معاملــة تتــم بعــد ذلــك الوقــت
املحــدد يتــم التعامــل معهــا حســب قيمــة معامــات اليــوم التــايل.
7.أي مبالــغ نقديــة أو شــيكات أو صكــوك يتــم إيداعهــا عــى أي ماكينــة بإســتخدام بطاقــة الــراف اآليل/
الســحب أو بطاقــة اإلئتــان ســيتم إيداعهــا يف حســاب العميــل بعــد تحقــق البنــك مــن صحــة اإليــداع،
ميثــل إيصــال اإليــداع الصــادر مــن املاكينــة مــا يدعــي العميــل أنــه قــد أودعــه ،ويعتــر املبلــغ الــذي
تــم التحقــق منــه بواســطة البنــك هــو املبلــغ الصحيــح .يتــم إرســال الشــيكات املودعــة للتحصيــل و ال
يكــون مبلــغ الشــيكات متوفــر يف الحســاب إال بعــد إجــراء املقاصــاة وفق ـاً للــروط املذكــورة أدنــاه
وسياســات وإجــراءات البنــك األخــرى.
8.جميــع املعامــات وااللتزامــات الناتجــة عــن إســتخدام بطاقــة الــراف اآليل /الســحب أو بطاقــة
اإلئتــان املرتبطــة بحســاب مشــرك تكــون ملزمــة ألصحــاب الحســاب املشــرك منفرديــن
ومجتمعــن .يجــوز للبنــك عنــد الطلــب ووفقــاً لتقديــره توفــر أكــر مــن بطاقــة الــراف اآليل/
الســحب أو بطاقــة اإلئتــان للعميــل وذلــك حســب رشوط أخــرى قــد يطلبهــا البنــك .تصــدر
البطاقــات اإلضافيــة ملســتخدمني مفوضــن إضافيــن إلدارة الحســاب (يعتــرون أيضً ــا مســتخدمني
مــرح لهــم بالحســاب ألغــراض بطاقــة الــراف اآليل  /الخصــم أو بطاقــة االئتــان) .هــذه الــروط
واألحــكام ملزمــة لجميــع املعامــات مبوجــب البطاقــات اإلضافيــة تكــون ملزمــة ألصحــاب الحســاب
واملســتخدمني املفوضــن (مبــا يف ذلــك حملــة البطاقــات اإلضافيــة) وذلــك تفادي ـاً للشــك .وباإلضافــة
إىل ذلــك وكتعهــد قائــم بذاتــه يكــون أصحــاب الحســاب مســؤولني بالكامــل (منفرديــن ومجتمعــن)
للبنــك بــكل املعامــات واإللتزامــات التــي تتــم بإســتخدام بطاقــة الــراف اآليل /الســحب أو بطاقــة
اإلئتــان بواســطة أي مــن املفوضــن (مبــا يف ذلــك حملــة بطاقــة الــراف اآليل /الســحب أو بطاقــة
اإلئتــان اإلضافيــة) وبغــض النظــر عــن عــدم أهليــة قانونيــة أو عجــز املســتخدم املفــوض ،ويكفــل
صاحــب الحســاب (منفرديــن ومجتمعــن) البنــك ضــد أي خســارة أو رضر أو مســؤولية أو كلفــة
أو مصاريــف قــد يتكبدهــا البنــك نتيجــة إخــال املســتخدمني املفوضــن( مبــا يف ذلــك حملــة بطاقــة
الــراف اآليل /الســحب أو بطاقــة اإلئتــان اإلضافيــة) بهــذه الــروط واألحــكام  .ويجــوز وضــع
حــد معــن للمســتخدم اإلضــايف ويكــون حــد أقــى للمعاملــة للبطاقــة التــي يحملهــا .إال أنــه يف
حالــة إكــال حامــل بطاقــة الــراف اآليل  /الخصــم املبــارش أو بطاقــة االئتــان اإلضافيــة معاملــة
تتجــاوز الحــد املســموح لــه بــه ،تكــون املعاملــة ملزمــة ألصحــاب الحســاب .يجــب عــى العميــل
عــدم الســاح ألي شــخص آخــر باســتخدام بطاقــة الــراف اآليل  /الخصــم املبــارش أو بطاقــة االئتــان
مــا عــدا املســتخدمني املــرح لهــم (مبــا يف ذلــك أي حامــي بطاقــات رصاف آيل  /بطاقــة ائتــان أو
بطاقــة خصــم إضافيــة) للحســاب (الحســابات) ذات الصلــة .
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9.

To enable use of an ATM/Debit or Credit Card at any terminal or electronic network
in or outside the U.A.E., the Customer consents to (1) the Bank’s participation from
time to time in any network permitting such use, (2) the release and transmission
of data and information with respect to any of the Customer’s accounts to any
participants in such network and (3) the storage and processing by any means of
the such data and information by any participants in such network. The Customer
further consents to the compliance by the Bank and the said participants in such
network with the laws and regulations of their respective jurisdictions governing
disclosure of account information to which the Bank and the said participants may
be respectively subject.

10. With respect to goods or service acquired with an ATM/Debit or Credit card, the Bank
shall not be responsible or in any way liable to the Customer or any third party (1)
for any defect or deficiency in such goods or services (2) for any breach or non-performance by a third party or (3) for any loss or injury including by reason of any
mechanical or other malfunction of any such goods.
11. The Bank shall not be liable to the Customer or to a third party if the ATM/Debit or
Credit card is not honored or accepted, nor if the Customer or any third party incurs
any loss or injury including by reason of any mechanical or other malfunction.
12. The Bank shall be entitled to treat the following as evidence of a transaction properly
concluded by the Customer through the use of an ATM/Debit or Credit card;
» Any sales draft, transaction record, credit voucher, cash disbursement draft or other
charge record bearing the imprint or other reproduction of information printed on
an ATM/Debit or Credit card and duly completed, or
» The Bank’s record of any transactions effected by the use of any ATM/Debit or
Credit card including but not limited to any record in any medium related to transactions effected via mail order, telephone or the internet.
13. If a transaction disputed by the Customer is subsequently proven to have been originated by him, the Bank retains the right to charge back, as from the date when
the transactions took place, the transaction amount along with the Bank’s prevailing
fees or charges and any additional fees and expense incurred by the Bank in the
investigation thereof.
14. The Bank will credit the Customer’s account with the amount of any refund only
upon receipt of a properly issued credit voucher from the third party merchant or
other establishment.
15. In the event of any dispute between the Customer and any merchant or third party
bank or financial institution or any other person, the Customer’s liability to the Bank
shall not in any way be affected by such dispute or any counterclaim or right of set
off that the Customer may have against such merchant, bank or financial institution
or person.
16. The Customer acknowledges that electronic funds lodgments cannot be made to the
Customer’s account by means of electronic debit card transfer.

III - HBZ ATM AND DEBIT CARD AGREEMENT, TERMS AND CONDITIONS
In addition to the terms and conditions, if any, set forth in the completed application
form and/or approval letter, the following terms and condition are applicable to ATM
Cards and Debit Cards (each as hereinafter defined) and related transactions with the
Bank.
In consideration of the Bank making available the ATM Cards and Debit Cards, the Customer hereby acknowledges, accepts and understands the following:

A) General
A Bank’s automated teller machine card (an ATM Card) or a debit card (a Debit Card)
may at the Customer’s request be issued by the Bank for the Customer’s current or
savings account or for any of the Customer’s accounts or for any banking facilities from
time to time opened and maintained with or made available by the Bank at the Bank’s
discretion to enable the Customer to have direct access to any of the accounts or to
effect banking transactions through the Bank’s Bank Online Services or by electronic means at ATM, customer activated terminal, easy pay terminal or other terminal
approved by the Bank located within or outside the U.A.E. A Debit Card will further
enable the Customer to pay for purchases or make reservations of goods or services at
merchant outlets worldwide.
1.

References in this section B to ATM/Debit Cards are references to either an ATM Card
and/or a Debit Card.

2.

The Customer’s use of any ATM/Debit Card shall constitute the Customer’s acceptance
of these Terms and Conditions.
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9.إلتاحــة اســتخدام ماكينــة الــراف اآليل  /الخصــم أو بطاقــة االئتــان يف أي موقــع أو شــبكة إلكرتونيــة
داخــل أو خــارج دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،يوافــق العميــل عــى ( )1إشــراك البنــك مــن
وقــت آلخــر يف أي شــبكة تســمح بهــذا االســتخدام ( )2إصــدار ونقــل البيانــات واملعلومــات املتعلقــة
بــأي مــن حســابات العميــل إىل أي مشــرك يف هــذه الشــبكة و ( )3تخزيــن ومعالجــة أي وســيلة
مــن هــذه البيانــات واملعلومــات مــن قبــل أي مشــرك يف هــذه الشــبكة .يوافــق العميــل كذلــك
عــى التــزام البنــك واملشــاركني املذكوريــن يف هــذه الشــبكة بالقوانــن واللوائــح الخاصــة بالســلطات
القضائيــة الخاصــة بهــم والتــي تحكــم اإلفصــاح والكشــف عــن معلومــات الحســاب التــي قــد يخضــع
لهــا البنــك واملشــاركون املذكــورون عــى كل مبــا يخصــه.
	10.فيــا يتعلــق بالســلع أو الخدمــة التــي يتــم الحصــول عليهــا باســتخدام بطاقــة الــراف اآليل أو بطاقــة
الخصــم أو االئتــان ،لــن يكــون البنــك ملزم ـاً أو مســؤوالً بــأي شــكل مــن األشــكال تجــاه العميــل أو
الغــر ( )1عــن أي عيــب أو قصــور يف هــذه الســلع أو الخدمــات ( )2عــن أي خــرق أو عــدم أداء مــن
قبــل الغــر أو ( )3عــن أي خســارة أو إصابــة مبــا يف ذلــك بســبب أي عطــل أو خلــل ميكانيــي أو غريهــا
مــن هــذه الســلع.
	11.لــن يكــون البنــك مســؤوالً تجــاه العميــل أو تجــاه الغــر يف حالــة عــدم قبــول بطاقــة الــراف اآليل
أو بطاقــة الخصــم أو االئتــان ،أو إذا تكبــد العميــل أو الغــر أي خســارة أو إصابــة بســبب أي خلــل
ميكانيــي أو أي عطــل آخــر.
12.للبنــك الحــق يف اعتبــار النقــاط التاليــة دليــل عــى صحــة املعاملــة التــي أجراهــا العميــل بواســطة
اســتخدام بطاقــة الــراف اآليل  /الخصــم أو االئتــان؛
»أي مســودة مبيعــات أو ســجل معامــات أو قســيمة ائتــان أو قســيمة ســحب أمــوال نقديــة أو أي
ورقــة رســوم أو أي معلومــات مطبوعــة اصدرتهــا ماكينــة الــراف اآليل  /الخصــم أو بطاقــة االئتــان
وتــم إكاملهــا حســب األصــول ،أو
»ســجالت البنــك ألي معامــات يتــم تنفيذهــا باســتخدام أي بطاقــة رصاف آيل أو بطاقــة خصــم أو
ائتــان ،مبــا يف ذلــك عــى ســبيل املثــال ال الحــر ،أي ســجل يف أي وســيط يتعلــق باملعامــات التــي
تتــم عــر الربيــد اإللكــروين أو الهاتــف أو اإلنرتنــت.
	13.يف حالــة النــزاع بخصــوص أي معاملــة مــن قبــل العميــل وثبــت فيــا بعــد إجرائهــا بواســطة العميــل فــإن
البنــك يحتفــظ بالحــق يف املطالبــة مببلــغ الكلفــة بأثــر رجعــي اعتبــا ًرا مــن تاريــخ حــدوث املعاملــة ومعهــا
مبلــغ املعاملــة إىل جانــب الرســوم الســائدة للبنــك وأي رســوم إضافيــة واملرصوفــات التــي تكبدهــا البنــك
يف التحقيــق مــن يف صحــة املعاملــة.
14.ال يضيــف البنــك إىل حســاب العميــل أي مبلــغ مســرد إال عنــد اســتالم قســيمة ائتــان صــادرة بشــكل
صحيــح مــن التاجــر أو املؤسســة األخــرى.
15.يف حالــة النــزاع بــن العميــل وأي تاجــر أو بنــك أو جهــة خارجيــة أو مؤسســة ماليــة أو أي شــخص آخــر،
فــإن مســؤولية العميــل تجــاه البنــك ال تتأثــر بــأي شــكل مــن األشــكال مبثــل هــذا النــزاع أو أي دعــوى
متقابلــة أو حــق مقاصــة يكــون للعميــل ضــد ذلــك التاجــر أو البنــك أو املؤسســة املاليــة أو الشــخص.
16.إيــداع األمــوال إلكرتونيــا ال ميكــن إجــراءه لحســاب العميــل عــن طريــق تحويــل بطاقــة الخصــم
االلكرتونيــة.

 - IIIرشوط وأحكام إتفاقية بطاقة الرصاف اآليل  /الخصم

باإلضافــة إىل البنــود والــروط ،إن وجــدت ،املنصــوص عليهــا يف منــوذج الطلــب املكتمــل و  /أو خطــاب
املوافقــة ،تطبــق الــروط واألحــكام التاليــة عــى بطاقــات الــراف اآليل وبطاقــات الخصــم (كل كــا هــو
محــدد فيــا يــي) واملعامــات ذات الصلــة مــع البنــك.
نظــر توفــر البنــك بطاقــات الــراف ماكينــة الــراف اآليل وبطاقــات الخصــم ،بهــذا يقــر العميــل ويقبــل
ويكــون معلومــاً لديــه اآليت:
 )Aعـــــام
يجــوز للبنــك إصــدار بطاقــة الــراف اآليل للبنــك (بطاقــة الــراف اآليل) أو بطاقــة الخصــم (بطاقــة الخصــم)
بنــا ًء عــى طلــب العميــل لحســاب العميــل الجــاري أو حســاب التوفــر أو أي حســاب مــن حســابات العميــل أو
أي حســابات التســهيالت املرصفيــة التــي يتــم فتحهــا مــن وقــت آلخــر لــدى البنــك أو يتــم توفريهــا بواســطة
البنــك وف ًقــا لتقديــر البنــك مــن أجــل متكــن العميــل مــن الوصــول مبــارشة إىل أي مــن الحســابات أو إجــراء
املعامــات املرصفيــة مــن خــال خدمــات البنــك عــر اإلنرتنــت أو عــر الوســائل اإللكرتونيــة يف أجهــزة الــراف
اآليل ،موقــع الــراف اآليل املنشــط أو أي محطــة دفــع ســهلة أو محطــة أخــرى معتمــدة مــن قبــل البنــك
املوجــود داخــل أو خــارج دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،بطاقــة الخصــم مت ّكــن العميــل مــن دفــع قيمــة
املشــريات أو حجــز الســلع أو الخدمــات يف املتاجــر او منافــذ البيــع يف جميــع أنحــاء العــامل.
1.يخــص هــذا القســم “ب” بطاقــات ماكينــة الــراف اآليل  /الخصــم وتكــون مرجــع لــكل بطاقــة الــراف
اآليل و  /أو بطاقــة الخصــم.
2.يعتــر اســتخدام العميــل ألي بطاقــة رصاف آيل  /بطاقــة خصــم موافقــة مــن العميــل عــى هــذه الــروط
واألحكام.
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3.

ATM/Debit Cards shall remain the Bank’s property and will be surrendered to the
Bank immediately upon the request of the Bank.

4.

The Bank may change from time to time at its discretion and without prior notice the
available benefits and the scope of the services provided by the Bank in relation to
the ATM/Debit Card.

5.

The Customer accepts the Bank’s record of all ATM/Debit Cards transactions as conclusive and binding for all purposes.

6.

No ATM/Debit Card is transferable, and the Customer may not pledge an ATM/Debit
Card as security for any purpose whatsoever.

7.

The Bank shall not be liable to the Customer for any failure in performing the Bank’s
obligations or providing any service in connection with any computer, telecommunications or other technical failure.

8.

The Customer understands that all withdrawals (whether in AED or a foreign currency) will be subject to limits determined from time to time by the Bank.

9.

Use of an ATM/Debit Card doesn’t change the terms and conditions of any other
agreement between the Bank and the Customer.

10. The Bank shall not be responsible for or be in any way liable for any loss or damage
howsoever incurred or suffered by the Customer by reason of the Bank, any member institution, any other bank or financial institution, any ATM or terminal or any
other party refusing to allow a transactions or accept or to honor the ATM//Debit
Card or the ATM/Debit Card numbers or the PIN.

B) Use of the card
1.

The Customer may collect the ATM/Debit Card from the Bank or at the risk of the
Customer the ATM/Debit Card may be sent by post to the address notified by the Customer to the Bank. The Bank may at its discretion require that the Customer complete
mandatory procedures in order to activate the ATM/Debit Card. Until such procedures
(if any) have been completed, no transactions may be undertaken with the ATM/
Debit Card. Upon receipt of an ATM/Debit Card, the Customer or authorized user shall
sign the ATM/Debit Card. In the event the Customer doesn’t wish to have an ATM/
Debit Card, he shall promptly inform the Bank through Phone Banking and cease
use of the ATM/Debit Card, cut the ATM/Debit Card in half and return both halves
to the Bank.

2.

The Customer will be responsible for all transactions processed by use of an
ATM/Debit Card regardless of whether (1) the transactions are processed
with the Customer’s knowledge or express or implied authority or (2) the
transactions may be the result of a fraudulent act. The Customer hereby
authorizes the Bank to debit the Customer’s account/s with the amount of
any withdrawal, transfer or transaction in accordance with the Bank’s record
of transactions.

3.

Before using or attempting to use an ATM/Debit Card, the Customer will always
ensure that sufficient funds are available in the Customer’s Account(s) or that a prior
arrangement with the Bank has been made.

4.

If the Customer undertakes any transaction that exceeds the available balance(s) of
the account(s) or facility(ies) tied to any ATM/Debit Card, the Bank may refuse at its
discretion to permit such transaction. If however, for whatever reason, the Customer
exceeds any such available balance or facility, the Customer shall forthwith pay to
the Bank, upon demand by the Bank, the full sum by which such available balance
or facility is exceeded and the Bank may at its discretion charge the Customer its
prevailing fees or charges.

5.

The Customer authorizes the Bank to debit any of the Customer’s accounts with
the amount of any withdrawal or other transaction affected by use of an ATM/
Debit Card.

6.

The Bank shall have the discretion from time to time to set or change the daily cut
off time without notice or responsibility to the Customer. Any transaction by use of
an ATM/Debit Card after such cut off time shall be treated as a next working day
value transaction.

7.

Cash, cheques or instruments deposited at any terminal by use of an ATM/Debit
Card will be credited to the Customer’s account after the Bank’s verification of
the deposit. The amount of deposit verified by the Bank shall be deemed the
correct amount of the deposit. The record issued by any terminal only represents
what the Customer claims to have deposited. Cheques that are deposited will be
sent for collection and the funds will be available only after the cheques have
cleared in accordance with the terms hereunder and the Bank’s other policies
and procedures.
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3.تبقــى بطاقــات الــراف اآليل  /الســحب اآليل مل ـكًا للبنــك وســيتم تســليمها إىل البنــك فــو ًرا بنــا ًء عــى
طلــب البنــك.
4.يجــوز للبنــك مــن وقــت آلخــر حســب تقديــره ودون إشــعار مســبق تغيــر املزايــا املتاحــة ونطــاق
الخدمــات التــي يقدمهــا البنــك فيــا يتعلــق ببطاقــة الســحب اآليل  /بطاقــة الخصــم.
5.يقبــل العميــل إن ســجالت البنــك لجميــع معامــات بطاقــات الــراف اآليل  /الخصــم قاطعــة وملزمــة
لجميــع األغــراض.
6.ال ميكــن تحويــل أي بطاقــة رصاف آيل  /بطاقــة خصــم  ،وال يجــوز للعميــل أن يضــع بطاقــة رصاف آيل /
رصاف آيل كضــان ألي غــرض كان.
7.لــن يكــون البنــك مســؤوالً أمــام العميــل عــن أي فشــل يف أداء التزامــات البنــك أو تقديــم أي خدمــة
متعلقــة بفشــل أي كمبيوتــر أو االتصــاالت أو أي فشــل فنــي آخــر.
8.يفهــم العميــل أن جميــع عمليــات الســحب (ســواء بالدرهــم اإلمــارايت أو بعملــة أجنبيــة) ســتخضع لقيــود
يحددهــا البنــك مــن وقــت آلخــر.
9.ال يــؤدي اســتخدام بطاقــة الــراف اآليل  /بطاقــة الخصــم إىل تغيــر رشوط وأحــكام أي اتفاقيــة أخــرى
بــن البنــك والعميــل.
	10.البنــك ليــس مســؤوالً وال ملزم ـاً بــأي شــكل عــن أي خســارة أو رضر مهــا كان تكبــده العميــل بســبب
البنــك أو أي مؤسســة عضــو أو أي بنــك آخــر أو مؤسســة ماليــة أو أي ماكينــة رصاف آيل أو موقــع أو أي
جهــاز أو رفــض أي طــرف آخــر الســاح مبعامــات أو قبــول بطاقــة الــراف اآليل  /بطاقــة الخصــم أو
أرقــام بطاقــة الــراف اآليل أو رقــم التعريــف الشــخيص.

 )Bإستخدام البطاقة

1.يجــوز للعميــل اســتالم بطاقــة الــراف اآليل  /بطاقــة الخصــم مــن البنــك أو عــى حســاب
العميــل) ميكــن إرســال بطاقــة الــراف اآليل  /الخصــم بالربيــد إىل العنــوان الــذي أخطــر بــه
العميــل البنــك .يجــوز للبنــك حســب تقديــره أن يطلــب مــن العميــل اســتكامل اإلجــراءات
اإللزاميــة مــن أجــل تفعيــل بطاقــة الــراف اآليل  /الخصــم لحــن االنتهــاء مــن هــذه اإلجــراءات
(إن وجــدت) ،ال يجــوز إجــراء أي معامــات باســتخدام بطاقــة الــراف اآليل  /بطاقــة الخصــم.
عنــد اســتالم بطاقــة الــراف اآليل  /بطاقــة الخصــم يجــب عــى العميــل أو املســتخدم املفــوض
التوقيــع عــى بطاقــة الــراف اآليل  /بطاقــة الخصــم .ويف حالــة عــدم رغبــة العميــل يف الحصــول
عــى بطاقــة رصاف آيل  /بطاقــة خصــم ،يجــب عليــه إبــاغ البنــك فــور ا ً عــر الهاتــف والتوقــف
عــن اســتخدام بطاقــة الــراف اآليل  /بطاقــة الخصــم ،وقطــع بطاقــة الــراف اآليل  /الخصــم إىل
نصفــن وإعــادة النصفــن إىل البنــك.
2.العميــل مســؤول عــن جميــع املعامــات التــي تتــم باســتخدام بطاقــة الــراف اآليل  /بطاقــة الخصــم
بغــض النظــر عــا إذا كانــت ( )1تتــم املعامــات مبعرفــة العميــل أو تفويــض رصيــح أو ضمنــي أو
( )2قــد تكــون املعامــات ناتجــة عــن فعــل احتيــايل .يــرح العميــل مبوجــب هــذا للبنــك الخصــم
مــن حســاب  /حســابات العميــل مببلــغ أي عمليــة ســحب أو تحويــل أو معاملــة وفقــاً لســجالت
معامــات البنــك.
3.قبــل اســتخدام أو محاولــة اســتخدام بطاقــة الــراف اآليل  /بطاقــة الخصــم ،يضمــن العميــل دامئًــا توفــر
أمــوال كافيــة يف حســاب (حســابات) العميــل أو تــم اتخــاذ ترتيبــات مســبقة مــع البنــك.
4.إذا تعهــد العميــل بــأي معاملــة تتجــاوز الرصيــد (األرصــدة) املتــاح للحســاب (الحســابات) أو
التســهيل /التســهيالت املرتبطــة بــأي بطاقــة رصاف آيل  /بطاقــة خصــم ،فيجــوز للبنــك حســب
تقديــره عــدم الســاح بهــذه املعاملــة .يف حالــة تجــاوز أي مــن هــذه األرصــدة أو التســهيالت املتاحــة
ألي ســبب كان ،يجــب عــى العميــل أن يدفــع فــو ًرا إىل البنــك وبنــا ًء عــى طلــب البنــك ،املبلــغ
الكامــل املتجــاوز لألرصــدة أو التســهيالت املتاحــة ويجــوز للبنــك حســب تقديــره تحميــل العميــل
الكلفــة او الرســوم الســائدة.
5.يفــوض العميــل البنــك بخصــم مبلــغ أي ســحب أو معاملــة أخــرى تجــرى باســتخدام بطاقــة الــراف اآليل
 /الســحب اآليل مــن أي مــن حســابات العميــل.
6.للبنــك الحــق وفقـاً لتقديــره ومــن لحــن آلخــر ودون ســابق إخطــار أو مســؤولية تجــاه العميــل تحديــد
أو تغيــر التوقيــت النهــايئ لليــوم لقيــد الودائــع يف حســاب العميــل ،وأي معاملــة تتــم بعــد ذلــك الوقــت
املحــدد يتــم التعامــل معهــا حســب قيمــة معامــات اليــوم التــايل.
7.أي مبالــغ نقديــة أو شــيكات أو صكــوك يتــم إيداعهــا عــى أي ماكينــة بإســتخدام بطاقــة
الــراف اآليل /الخصــم أو بطاقــة اإلئتــان ســيتم إيداعهــا يف حســاب العميــل بعــد تحقــق
البنــك مــن صحــة اإليــداع ،ميثــل إيصــال اإليــداع الصــادر مــن املاكينــة إدعــاء إيــداع
مــن جانــب العميــل ،ويعتــر املبلــغ الــذي تــم التحقــق منــه بواســطة البنــك هــو املبلــغ
الصحيــح .يتــم إرســال الشــيكات املودعــة للتحصيــل وال يكــون مبلــغ الشــيكات متوفــر يف
الحســاب إال بعــد إجــراء املقاصــاة وفقــاً للــروط املذكــورة أدنــاه وسياســات وإجــراءات
البنــك األخــرى.
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8.

All transactions and obligations arising from the use of an ATM/Debit Card in
relation to a joint account shall be binding on, and the joint and several obligations of all the joint account holders. If requested, the Bank may in its discretion
make available more than one ATM/Debit Card to the Customer according to
such further terms and conditions as the Bank may require. Additional ATM/Debit Cards may be made available to additional authorized users for the account
or for supplementary ATM/DEBIT cardholders (who, for purposes of the ATM/
Debit Card, shall also be considered authorized users for the account). For the
avoidance of doubt, these Terms and Conditions and all transactions thereunder will be binding on all account holders and authorized users (including any
supplementary ATM/Debit cardholders). In addition to the aforesaid, and as a
separate undertaking, the account holders shall be fully liable (on a joint and
several basis) to the Bank for all transactions and obligations arising from the
use of an ATM/Debit Card by all authorized users (including any supplementary
ATM/Debit cardholders) notwithstanding any legal disability or incapacity of the
authorized user, and the account holder shall indemnify the Bank (on a joint and
several basis) against any loss, damage, liability, costs and expenses, incurred
or suffered by the Bank by reason of any breach of these terms and conditions
by any authorized user (including any supplementary ATM/Debit cardholders). A
supplementary ATM/Debit cardholder may be assigned a specific limit that shall
constitute the maximum transaction limit for such card. Notwithstanding this fact,
if a supplementary ATM/Debit cardholder nevertheless completes a transaction
that exceeds the limit, the transaction will be binding on the account holders.
Other than the authorized users (including any supplementary ATM/Debit card
holders) for the relevant account(s), the Customer will not allow any other person
to use an ATM/Debit Card.

9.

To enable use of an ATM/Debit Card at any terminal or electronic network in or
outside the U.A.E., the Customer consents to (1) the Bank’s participation from time
to time in any network permitting such use, (2) the release and transmission of
data and information with respect to any of the Customer’s accounts to any participants in such network and (3) the storage and processing by any means of
the such data and information by any participants in such network. The Customer
further consents to the compliance by the Bank and the said participants in such
network with the laws and regulations of their respective jurisdictions governing
disclosure of account information to which the Bank and the said participants may
be respectively subject.

10. With respect to goods or service acquired with an ATM/Debit Card, the Bank shall
not be responsible or in any way liable to the Customer or any third party (1) for any
defect or deficiency in such goods or services (2) for any breach or non-performance
by a third party or (3) for any loss or injury including by reason of any mechanical or
other malfunction of any such goods.
11. The Bank shall not be liable to the Customer or to a third party if the ATM/Debit Card
is not honored or accepted, nor if the Customer or any third party incurs any loss or
injury including by reason of any mechanical or other malfunction.
12. The Bank shall be entitled to treat the following as evidence of a transaction properly
concluded by the Customer through the use of an ATM/Debit Card:
» Any sales draft, transaction record, credit voucher, cash disbursement draft or other
charge record bearing the imprint or other reproduction of information printed on
an ATM/Debit Card and duly completed, or
» The Bank’s record of any transactions effected by the use of any ATM/Debit Card
including but not limited to any record in any medium related to transactions effected via mail order, telephone or the internet.
13. If a transaction disputed by the Customer is subsequently proven to have been originated by him, the Bank retains the right to charge back, as from the date when
the transactions took place, the transaction amount along with the Bank’s prevailing
fees or charges and any additional fees and expense incurred by the Bank in the
investigation thereof.
14. The Bank will credit the Customer’s account with the amount of any refund only
upon receipt of a properly issued credit voucher from the third party merchant or
other establishment.
15. In the event of any dispute between the Customer and any merchant or third party
bank or financial institution or any other person, the Customer’s liability to the Bank
shall not in any way be affected by such dispute or any counterclaim or right of set
off that the Customer may have against such merchant, bank or financial institution
or person.
16. The Customer acknowledges that electronic funds lodgments cannot be made to the
Customer’s account by means of electronic debit card transfer.
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8.جميــع املعامــات وااللتزامــات الناتجــة عــن إســتخدام بطاقــة الــراف اآليل /الســحب أو بطاقــة
اإلئتــان املرتبطــة بحســاب مشــرك تكــون ملزمــة ألصحــاب الحســاب املشــرك منفرديــن
ومجتمعــن .يجــوز للبنــك عنــد الطلــب ووفقــاً لتقديــره توفــر أكــر مــن بطاقــة الــراف اآليل/
الســحب أو بطاقــة اإلئتــان للعميــل وذلــك حســب رشوط أخــرى قــد يطلبهــا البنــك .تصــدر
البطاقــات اإلضافيــة ملســتخدمني مفوضــن إضافيــن إلدارة الحســاب (يعتــرون أيضً ــا مســتخدمني
مــرح لهــم بالحســاب ألغــراض بطاقــة الــراف اآليل  /الخصــم أو بطاقــة االئتــان) .هــذه الــروط
واألحــكام ملزمــة لجميــع املعامــات مبوجــب البطاقــات اإلضافيــة تكــون ملزمــة ألصحــاب الحســاب
واملســتخدمني املفوضــن (مبــا يف ذلــك حملــة البطاقــات اإلضافيــة) وذلــك تفادي ـاً للشــك .وباإلضافــة
إىل ذلــك وكتعهــد قائــم بذاتــه يكــون أصحــاب الحســاب مســؤولني بالكامــل (منفرديــن ومجتمعــن)
للبنــك بــكل املعامــات و اإللتزامــات التــي تتــم بإســتخدام بطاقــة الــراف اآليل /الســحب أو بطاقــة
اإلئتــان بواســطة أي مــن املفوضــن (مبــا يف ذلــك حملــة بطاقــة الــراف اآليل /الســحب أو بطاقــة
اإلئتــان اإلضافيــة) وبغــض النظــر عــن عــدم أهليــة قانونيــة أو عجــز املســتخدم املفــوض ،ويكفــل
صاحــب الحســاب (منفرديــن ومجتمعــن) البنــك ضــد أي خســارة أو رضر أو مســؤولية أو كلفــة
أو مصاريــف قــد يتكبدهــا البنــك نتيجــة إخــال املســتخدمني املفوضــن( مبــا يف ذلــك حملــة بطاقــة
الــراف اآليل /الســحب أو بطاقــة اإلئتــان اإلضافيــة) بهــذه الــروط واألحــكام  .ويجــوز وضــع
حــد معــن للمســتخدم اإلضــايف ويكــون حــد أقــى للمعاملــة للبطاقــة التــي يحملهــا .إال أنــه يف حالــة
إكــال حامــل بطاقــة الــراف اآليل  /الخصــم املبــارش أو بطاقــة االئتــان اإلضافيــة معاملــة تتجــاوز
الحــد املســموح لــه بــه ،تكــون املعاملــة ملزمــة ألصحــاب الحســاب .يجــب عــى العميــل عــدم
الســاح ألي شــخص آخــر باســتخدام بطاقــة الــراف اآليل  /الخصــم املبــارش أو بطاقــة االئتــان
مــا عــدا املســتخدمني املــرح لهــم (مبــا يف ذلــك أي حامــي بطاقــات رصاف آيل  /بطاقــة ائتــان أو
بطاقــة خصــم إضافيــة) للحســاب (الحســابات) ذات الصلــة .
9.إلتاحــة اســتخدام ماكينــة الــراف اآليل  /الخصــم أو بطاقــة االئتــان يف أي موقــع أو شــبكة إلكرتونيــة
داخــل أو خــارج دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،يوافــق العميــل عــى ( )1إشــراك البنــك مــن وقــت
آلخــر يف أي شــبكة تســمح بهــذا االســتخدام ( )2إصــدار ونقــل البيانــات واملعلومــات املتعلقــة بــأي مــن
حســابات العميــل إىل أي مشــرك يف هــذه الشــبكة و ( )3تخزيــن ومعالجــة أي وســيلة مــن هــذه البيانــات
واملعلومــات مــن قبــل أي مشــرك يف هــذه الشــبكة .يوافــق العميــل كذلــك عــى التــزام البنــك واملشــاركني
املذكوريــن يف هــذه الشــبكة بالقوانــن واللوائــح الخاصــة بالســلطات القضائيــة الخاصــة بهــم والتــي تحكــم
اإلفصــاح والكشــف عــن معلومــات الحســاب التــي قــد يخضــع لهــا البنــك واملشــاركون املذكــورون عــى
كل مبــا يخصــه.
	10.فيــا يتعلــق بالســلع أو الخدمــة التــي يتــم الحصــول عليهــا باســتخدام بطاقــة الــراف اآليل أو بطاقــة
الخصــم أو االئتــان ،لــن يكــون البنــك ملزم ـاً أو مســؤوالً بــأي شــكل مــن األشــكال تجــاه العميــل أو أي
طــرف ثالــث ( )1عــن أي عيــب أو قصــور يف هــذه الســلع أو الخدمــات ( )2عــن أي خــرق أو عــدم أداء
مــن قبــل طــرف ثالــث أو ( )3عــن أي خســارة أو إصابــة بســبب أي عطــل أو خلــل ميكانيــي أو غريهــا
مــن هــذه الســلع.
	11.لــن يكــون البنــك مســؤوالً تجــاه العميــل أو تجــاه الغــر يف حالــة عــدم قبــول بطاقــة الــراف اآليل
أو بطاقــة الخصــم أو االئتــان ،أو إذا تكبــد العميــل أو الغــر أي خســارة أو إصابــة بســبب أي خلــل
ميكانيــي أو أي عطــل آخــر.
12.للبنــك الحــق يف اعتبــار النقــاط التاليــة دليــل عــى صحــة املعاملــة التــي أجراهــا العميــل بواســطة
اســتخدام بطاقــة الــراف اآليل  /الخصــم أو االئتــان؛
»أي مســودة مبيعــات أو ســجل معامــات أو قســيمة ائتــان أو قســيمة ســحب أمــوال نقديــة أو أي
ورقــة رســوم أو أي معلومــات مطبوعــة اصدرتهــا ماكينــة الــراف اآليل  /الخصــم أو بطاقــة االئتــان
وتــم إكاملهــا حســب األصــول ،أو
»ســجالت البنــك ألي معامــات يتــم تنفيذهــا باســتخدام أي بطاقــة رصاف آيل أو بطاقــة خصــم أو
ائتــان ،مبــا يف ذلــك عــى ســبيل املثــال ال الحــر ،أي ســجل يف أي وســيط يتعلــق باملعامــات التــي
تتــم عــر الربيــد اإللكــروين أو الهاتــف أو اإلنرتنــت.
	13.يف حالــة النــزاع بخصــوص أي معاملــة مــن قبــل العميــل وثبــت فيــا بعــد إجرائهــا بواســطة العميــل فــإن
البنــك يحتفــظ بالحــق يف املطالبــة مببلــغ الكلفــة بأثــر رجعــي اعتبــا ًرا مــن تاريــخ حــدوث املعاملــة ومعهــا
مبلــغ املعاملــة إىل جانــب الرســوم الســائدة للبنــك وأي رســوم إضافيــة واملرصوفــات التــي تكبدهــا البنــك
يف التحقيــق مــن يف صحــة املعاملــة.
14.ال يضيــف البنــك إىل حســاب العميــل أي مبلــغ مســرد إال عنــد اســتالم قســيمة ائتــان صــادرة بشــكل
صحيــح مــن التاجــر أو املؤسســة األخــرى.
15.يف حالــة النــزاع بــن العميــل وأي تاجــر أو بنــك أو جهــة خارجيــة أو مؤسســة ماليــة أو أي شــخص آخــر،
فــإن مســؤولية العميــل تجــاه البنــك ال تتأثــر بــأي شــكل مــن األشــكال مبثــل هــذا النــزاع أو أي دعــوى
مقابلــة أو حــق مقاصــة يكــون للعميــل ضــد ذلــك التاجــر أو البنــك أو املؤسســة املاليــة أو الشــخص.
16.إيــداع األمــوال إلكرتونيــا ال ميكــن إجــراءه لحســاب العميــل عــن طريــق تحويــل بطاقــة الخصــم
االلكرتونيــة.
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C) Fees & charges
1.

The Customer shall pay to the Bank the fees and charges listed in the schedule
of fees and charges for the ATM/Debit Card, and the Customer hereby authorizes
the Bank to debit its accounts with the Bank without prior notice in order to affect payment of all fees and charges payable to the Bank hereunder. A handling
charge, listed in the schedule of fees and charges, is payable by the Customer to
the Bank immediately upon the request of the Bank for the issue of a replacement ATM/Debit Card. Additional charges, as listed in the schedule of fees and
charges or as otherwise prescribed by the Bank, are payable by the Customer to
the Bank immediately upon the request of the Bank, for the provisions of copies
of sales/cash advance drafts and any further services the Bank may provide from
time to time.

2.

All transactions and all charges and fees shall be debited to the Customer’s
Accounts in the currency of the Account and shall be listed in the Account statement.

D) Use of the HBZ Card outside the UAE
1.

All withdrawals and other transactions made with an ATM/Debit Card outside the UAE
or otherwise in a foreign currency constitute a payment at the Bank’s branches in the
UAE and a remittance to the country where the withdrawal or transaction is affected
(at the Bank’s prevailing rates of exchange). The Bank may in its discretion charge a
processing fee plus other charges at the Bank’s prevailing rates for all foreign currency transactions. The Customer will reimburse the Bank for all costs and expenses the
Bank incurs as a result of such transactions.

2.

The number, amount and currency or withdrawals shall be limited and subject to any
restrictions of the terminal or outlet required under applicable laws and regulations
or by these Terms and Conditions.

3.

Use of an ATM/Debit Card outside the UAE shall not in any way (1) cause an
account domiciled in the U.A.E. to be treated as or deemed to be an account
domiciled in any other country in which the Bank is located or (ii) cause or
give rise to any liability to any other branch, subsidiary, parent or affiliate
of the Bank.

4.

The Customer agrees that the Customer’s right to make a withdrawal and the number
of amount of withdrawals are subject to the laws, rules and regulations (including
without limitation, any exchange controls, regulations or limitations) of the UAE, the
country in which such withdrawal is requested and the institution that owns the
terminal.

E) Personal Identification Number (PIN)
1.

The Bank will issue a PIN to the Customer to use at ATMs and terminals that will
accept the ATM/Debit Card. The Customer agrees that:
» The PIN may be sent by post to the Customer at his risk;
» The Customer shall not disclose the PIN to any persons and shall take all possible
care to prevent discovery of the PIN by any person and;
» The Customer shall be fully liable to the Bank for all transactions made with the PIN
whether with or without the knowledge or authorization of the Customer

2.

The Customer shall take all the reasonable precautions to prevent the loss or theft of
an ATM/Debit Card and shall not disclose the PIN to any party.

F) Lost or stolen HBZ Card or PIN
1.

In the event that an ATM/Debit Card is lost or stolen or the PIN is disclosed to any
other party, the Customer shall immediately, thereafter, report the said loss, theft
or disclosure, together with the particulars of the ATM/Debit Card, to the Bank by
telephone or in person and to the Police of the county where such loss or theft or
disclosure occurred. Until the loss, theft or disclosure (as the case may be) is reported
to the Bank, the Customer will be responsible for all transactions processed by use
of the ATM/Debit Card.

2.

The Bank may at its discretion issue a replacement ATM/Debit Card for any
lost or stolen ATM/Debit Card or new PIN subject to these Terms and Conditions or such other terms and conditions as the Bank may require (at its
discretion).

3.

In the event that the lost or stolen card is recovered by the Customer, he
shall immediately return the same cut in half to the Bank without using it.
The Customer shall not use the PIN after reporting the disclosure thereof
to the Bank.
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 )Cالكلفة والرسوم

1.عــى العميــل أن يدفــع للبنــك الرســوم واملصاريــف املدرجــة يف جــدول الرســوم والتكاليــف
الخاصــة ببطاقــة الــراف اآليل /بطاقــة الخصــم ،ويخــول العميــل مبوجبــه البنــك الخصــم مــن
حســاباته لــدى البنــك دون إشــعار مســبق لســداد جميــع الرســوم واملصاريــف املســتحقة للبنــك
مبوجــب هــذه االتفاقيــة .تصبــح رســوم املناولــة املدرجــة يف جــدول الرســوم واملصاريــف واجبــة
الســداد مــن قبــل العميــل إىل البنــك فــو ًر ا عنــد طلــب البنــك إلصــدار بطاقــة رصاف آيل بديلــة.
يتــم دفــع الرســوم اإلضافيــة عــى النحــو الــوارد يف جــدول الرســوم واملصاريــف أو عــى النحــو
الــذي يحــدده البنــك بطريقــة أخــرى فــو ًر ا عنــد طلــب البنــك ،وكذلــك رســوم الحصــول عــى
نســخ مــن مســودات املبيعــات  /الســلفة النقديــة وأي مبالــغ أخــرى الخدمــات التــي قــد يقدمهــا
البنــك مــن حــن آلخــر.
2.تقيــد جميــع املعامــات وكافــة املرصوفــات والرســوم عــى حســابات العميــل بعملــة الحســاب وتُــدرج
يف كشــف الحســاب.

 )Dإستخدام بطاقة حبيب بنك آي جي زيوريخ خارج إ.ع.م

1.جميــع عمليــات الســحب واملعامــات األخــرى التــي تتــم باســتخدام بطاقــة الــراف اآليل  /بطاقــة
الخصــم خــارج دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة أو بعملــة أجنبيــة تشــكل مدفوعــات يف فــروع
البنــك يف اإلمــارات العربيــة املتحــدة وتحويــات ماليــة إىل الدولــة التــي تــم فيهــا الســحب أو
املعاملــة (وفقــاً ألســعار الــرف الســائدة يف البنــك) .يجــوز للبنــك ،حســب تقديــره ،أن يفــرض
رســو ًما عــى املعالجــة باإلضافــة إىل الرســوم األخــرى بالســعر الســائد للبنــك لجميــع معامــات
العمــات األجنبيــة .يســدد العميــل جميــع التكاليــف واملصاريــف التــي يتحملهــا البنــك نتيجــة
لهــذه املعامــات.
2.يخضــع عــدد مــرات الســحب واملبلــغ والعملــة ألي قيــود عــى موقــع املاكينــة أو منفــذ البيــع مبوجــب
القوانــن واللوائــح املعمــول بهــا أو مبوجــب هــذه الــروط واألحــكام.
3.اســتخدام بطاقــة الــراف اآليل  /بطاقــة الخصــم خــارج دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ال يــؤدي بــأي
شــكل مــن األشــكال ( )1إىل إنشــاء حســاب يف اإلمــارات العربيــة املتحــدة .أن يعامــل عــى أنــه حســاب
مقيــم يف أي بلــد آخــر يوجــد فيــه البنــك أو ( )2ال يســبب أو ينشــأ عنــه أي التــزام تجــاه أي فــرع آخــر
أو فــرع تابــع للبنــك.
4.يوافــق العميــل عــى أن حــق العميــل يف الســحب وعــدد مــرات الســحب يخضــع للقوانــن والقواعــد
واللوائــح (مبــا يف ذلــك عــى ســبيل املثــال ال الحــر أي ضوابــط أو لوائــح أو قيــود عــى الــرف)
لدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة أو الدولــة التــي يتــم فيهــا هــذا الســحب او املؤسســة التــي متلــك
املوقــع.

 )Eرقم التعريف الشخيص الرقم الرسي

1.يقــوم البنــك بإصــدار رقــم التعريــف الشــخيص للعميــل (الرقــم الــري) الســتخدامه يف ماكينــات الــراف
اآليل /بطاقــة الخصــم ويوافــق العميــل عــى اآليت- :
»يجوز إرسال الرقم الرسي بالربيد عىل مسؤولية العميل؛
»يجــب عــى العميــل عــدم اإلفصــاح عــن رقمــه الــري ألي شــخص ويجــب عليــه إتخــاذ الحــذر الــازم
ملنــع كشــف الرقــم الــري الخــاص بــه؛
»ويكــون العميــل ملزم ـاً بالكامــل للبنــك بــأي معامــات تجــرى برقمــه الــري ســواء أن كان ذلــك
بعلمــه وتفويضــه أم ال.
2.يتخــذ العميــل جميــع االحتياطــات املعقولــة للحيلولــة دون فقــدان أو رسقــة بطاقــة الــراف اآليل /بطاقــة
الخصــم وال يفصــح عــن رقمــه الــري ألي طــرف.

 )Fفقدان أو رسقة بطاقة حبيب بنك أو إفشاء الرقم الرسي

1.يف حالــة فقــدان أو رسقــة أو إفشــاء البطاقــة للغــر يقــوم حامــل البطاقــة فــور ا ُ بإبــاغ البنــك
عــن الفقــدان أو الرسقــة أو اإلفشــاء ومعــه تفاصيــل البطاقــة عــن طريــق الهاتــف أو شــخصياً،
ويقــوم كذلــك بإبــاغ رشطــة الدولــة التــي حــدث فيــه الفقــدان أو الرسقــة أو اإلفشــاء (حســب
الحالــة) ،ويكــون العميــل مســؤو الً عــن جميــع املعامــات التــي تجــري بإســتخدام البطاقــة
الخاصــة بــه.
2.ويجــوز للبنــك ووفق ـاً لتقديــره إصــدار بطاقــة بديلــة عــن البطاقــة املرسوقــة أو املفقــودة أو رقــم
تعريــف شــخيص (رقــم رسي) بهــذه الــروط والبنــود أو أيــة رشوط وبنــود أخــرى يراهــا البنــك
مناســبة.
3.عنــد اســتعادة حامــل البطاقــة للبطاقــة املرسوقــة أو املفقــودة يقســمها لنصفــن ويرجعهــا فــورا ً
للبنــك دون أن يســتخدمها .وعليــه عــدم إســتخدام رقــم التعريــف الشــخيص(الرقم الــري) بعــد
إبــاغ البنــك عــن إفشــائه.
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G) Termination / Withdrawal Of The ATM/Debit Card And Related Service
1.

The Bank may terminate this service (at its discretion) by giving the Customer seven
(7) days prior written notice. Upon such termination the Customer must immediately
cease all use of the relevant ATM/Debit Card(s) and return the ATM/Debit Card(s) to
the Bank, and all applicable fees and charges shall be immediately due and payable
to the Bank. All covenants, duties and obligations of the Customer contained herein
shall continue in full force and effect notwithstanding the termination of an ATM/
Debit Card.

2.

The Bank may at any time, at its discretion, without prior notice, without giving any
reason and without any liability to the Customer, refuse to authorize any ATM/Debit
Card transaction, or withdraw, restrict or suspend the Customer’s right to use the
ATM/Debit Card or impose limits on certain categories of transactions carried out with
an ATM/Debit Card notwithstanding, inter alia, that the Customer has an adequate
credit balance in relation to the account(s) or facility(ies) of the Customer tied to the
ATM/Debit Card.

3.

The use of an ATM/Debit Card shall be suspended or terminated immediately upon
the suspension or termination (as the case may be) of the account(s) or facility(ies)
of the Customer tied to the ATM/Debit card.

IV - HBZ CREDIT CARD AGREEMENT, TERMS & CONDITIONS
In consideration of Habib Bank AG Zurich Dubai (hereinafter called “The Bank”) agreeing
to make available the Card to the individual named (hereinafter called the “Cardholder”)
on the Card at the Cardholder›s request, the Cardholder hereby agrees to the following
terms and conditions:

A) Use Of The Card
1.

The card must be signed by the Cardholder immediately on receipt and shall only be
used by the Cardholder within the credit limit and during the validity period. In case
the Cardholder exceeds the credit limit, a service fees as per the schedule of charges
will be debited to the Card Account.

2.

All Cards remain the property of “The Bank” and must be surrendered to “The Bank”
upon demand/termination of the agreement.

3.

Where an ATM facility has been incorporated in the Card, the use of such facility will
be governed by the terms and conditions relating to the Banks ATM Card in addition
to these terms and conditions.

4.

Subject to the provisions hereof, if the previous minimum payment due specified in the previous statement is not paid in full, the Bank may in its absolute
discretion and without prejudice to any of its rights hereunder allow the Card
holder to pay the current minimum payment due and previously unpaid minimum
payment due.

5.

All payments received by “The Bank” from the Cardholder in relation to the Card Account may be applied in payment of amounts due from the Cardholder to “the Bank”
in the following order, or in such other order of priority, as “the Bank” may think fit:
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

6.

Interest charged on Cash Advances, which have been billed.
Cash Advance Fees, which have not been billed.
Interest charged on purchases, which have been billed.
Charges, which have been billed.
Late Payment Fees and Over Limit Fees.
Card Insurance charges and fees (if any).
Card membership fees.
Cash Advances, which have been drawn and billed.
Purchases, which have been made and billed.
Cash Advances, which have been drawn and not yet billed.
Purchases, which have been made and not yet billed.

“The Bank’s” acceptance of late payments or partial payments or cheques or money
orders marked as constituting payment in full or otherwise of the Card Account or
any indulgence granted by “The Bank” in the failure to collect amounts due from the
Cardholder as and when they are so entitled under these Terms and Conditions, shall
not operate as a waiver by “The Bank”, nor modify these Terms and Conditions in
any respect nor prevent “The Bank” from later enforcing any of its rights under these
Terms and Conditions to collect the amounts due hereunder.

B) Supplementary Cards
“The Bank” may issue a Supplementary Card for use by any person(s) (over 18 years of
age) nominated by the Principal Cardholder as an authorized user on the Card Account. The
Principal Cardholder shall be liable for all Card transactions of a Supplementary cardholder
and for any losses incurred by “The Bank” in connection with the use of the Card by the
Supplementary Cardholder (including losses as a result of a breach of these conditions).
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 )Gإنهاء  /سحب بطاقة الرصاف اآليل  /الخصم والخدمات ذات الصلة

1.يجــوز للبنــك (وفق ـاً لتقديــره) إلغــاء هــذه الخدمــة وإخطــار العميــل خطي ـاً ( )7أيــام قبــل اإللغــاء.
عنــد إنهــاء الخدمــات يجــب عــى العميــل إيقــاف إســتخدام بطاقة/بطاقــات الــراف اآليل/الخصــم
موضــوع اإللغــاء وإعادتهــا للبنــك ،أيــة أمــوال أخــرى مدينــة عــى بطاقــة الحســاب بعــد إلغــاء أو
إنهــاء البطاقــة تصبــح فــورا مســتحقة وواجبــة الدفــع .جميــع عقــود ومرصوفــات والتزامــات حامــل
البطاقــة املذكــور يف هــذه الــروط والبنــود تســتمر كلهــا يف النفــاذ والتأثــر بالرغــم مــن إلغــاء أو
إنهــاء البطاقــة.
2.يجــوز للبنــك يف أي وقــت  ،حســب تقديــره  ،دون إخطــار مســبق  ،دون إبــداء أي ســبب وبــدون أي
مســؤولية تجــاه العميــل رفــض أي معاملــة بطاقــة رصاف آيل  /بطاقــة خصــم  ،أو ســحب أو تقييــد أو
وقــف حــق العميــل يف اســتخدام بطاقــة الــراف اآليل  /بطاقــة الخصــم أو فــرض قيــود عــى فئــات
معينــة مــن املعامــات التــي تتــم باســتخدام بطاقــة الــراف اآليل  /بطاقــة الخصــم عــى الرغــم مــن
جملــة أمــور بينهــا أن العميــل لديــه رصيــد ائتــان مناســب بحســاب /حســابات أو تســهيل تســهيالت
العميــل املرتبطــة ببطاقــة الســحب اآليل  /الخصــم.
3.يتــم تعليــق أو إنهــاء اســتخدام بطاقــة الــراف اآليل  /بطاقــة الخصــم مبــارشة بعــد تعليــق أو إنهــاء (حســب
مقتــى الحــال) حســاب  /حســابات أو تسهيل/تســهيالت العميــل املرتبطــة ببطاقــة الســحب اآليل  /الخصم.

 - IVرشوط وأحكام إتفاقية بطاقة اإلئتامن من حبيب بنك آي جي زيوريخ

نظــر موافقــة حبيــب بنــك إيــه جــي زيوريــخ ديب (املشــار إليــه فيــا يــي “البنــك”) عــى إصــدار البطاقــة
للشــخص املســمى (يشــار إليــه فيــا يــي باســم “حامــل البطاقــة”) عــى البطاقــة بنــا ًء عــى طلــب حامــل
البطاقــة  ،يوافــق حامــل البطاقــة هنــا عــى الــروط التاليــة:

 )Aإستخدام البطاقة

1.يجــب عــى حامــل البطاقــة التوقيــع عــى البطاقــة فــور اســتالمها ،ويجــب عــدم اســتخدامها إال يف
حــدود االئتــان وخــال فــرة الصالحيــة .يف حــال تجــاوز حامــل البطاقــة الحــد االئتــان ســيتم خصــم
رســوم الخدمــة وف ًقــا لجــدول رســوم حســاب البطاقــة.
2.تبقــى جميــع البطاقــات ملكًا لـ “البنك” ويجب تســليمها إىل “البنك” عنــد الطلب  /إنهاء االتفاقية.
3.يف حالــة ضــم تســهيل الــراف اآليل مــع البطاقــة ،يخضــع اســتخدام تلــك التســهيالت للــروط واألحــكام
املتعلقــة ببطاقــة الــراف اآليل للبنــوك باإلضافــة إىل هــذه الــروط واألحــكام.
 4.مــع مراعــاة أحــكام هــذه اإلتفاقيــة ،إذا مل يتــم دفــع الحــد األدىن الســابق املســتحق الســداد املحــدد يف كشــف
ألي مــن حقوقــه الــواردة أدنــاه،
الحســاب الســابق بالكامــل ،يجــوز للبنــك وفــق تقديــره املطلــق ودون إجحــاف ٍ
الســاح لحامــل البطاقــة بســداد الحــد األدىن الحــايل املســتحق الدفــع والحــد األدىن املســتحق وغــر املدفــوع ســابقاً.
5.يجــوز توجيــه جميــع املدفوعــات التــي يتلقاهــا “البنــك” مــن حامــل البطاقــة فيــا يتعلــق بحســاب
البطاقــة يف ســداد املبالــغ املســتحقة مــن حامــل البطاقــة إىل “البنــك” وفقــاً للرتتيــب التــايل ،أي وفقــاً
لألولويــات كــا يــراه البنــك مناســباً-
»الفائدة عىل السلفة النقدية ،والتي تم إصدار فاتورة بها.
»رسوم عىل السلفة النقدية ،والتي مل يتم إصدار فاتورة بها.
»الفائدة عىل املشرتيات ،والتي تم إصدار فاتورة بها.
»املرصوفات التي تم إصدار فاتورة بها.
»رسوم السداد املتأخر ورسوم تجاوز الحد األقىص.
»كلفة التأمني عىل البطاقة والرسوم (إن وجدت).
»رسوم عضوية البطاقة.
»السلف النقدية ،والتي تم سحبها وإعداد الفواتري بها.
»املشرتيات ،والفواتري.
»السلف النقدية ،والتي تم سحبها ومل يتم إصدار فاتورة بها بعد.
»املشرتيات التي متت ومل يتم إصدار فواتري لها.
6.إن قبــول “البنــك” للمدفوعــات املتأخــرة أو الدفعــات الجزئيــة أو الشــيكات أو الحــواالت املاليــة التــي
متثــل مدفوعــات كاملــة أو غــر كاملــة مــن حســاب البطاقــة أو أي تســاهل مينحــه “البنــك” يف حالــة عــدم
تحصيــل املبالــغ املســتحقة مــن حامــل البطاقــة كــا وعندمــا تكــون مســتحقة مبوجــب هــذه الــروط
واألحــكام ،ال تعنــي بــأي شــكل مــن األشــكال تنــازل مــن “البنــك” وال تعديــل لهــذه الــروط واألحــكام
وال يحــول ذلــك دون إنفــاذ “البنــك” أي مــن حقوقــه مبوجــب هــذه الــروط واألحــكام ورشوط تحصيــل
املبالــغ املســتحقة مبوجــب هــذه اإلتفاقيــة.

 )Bالبطاقات اإلضافية

يجــوز “للبنــك” إصــدار بطاقــة إضافيــة الســتخدامها مــن قبــل أي شــخص (فــوق 18عا ًمــا) يســميهم حامــل
البطاقــة الرئيــي كمســتخدم مخــول يف حســاب البطاقــة يتحمــل حامــل البطاقــة الرئيــي مســؤولية
جميــع معامــات البطاقــة اإلضافيــة و أي خســائر يتكبدهــا “البنــك” متعلقــة باســتخدام البطاقــة مــن ِقبــل
حامــل البطاقــة اإلضافيــة (مبــا يف ذلــك الخســائر نتيجــة مخالفــة هــذه الــروط)
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C) The Card Account
1.

“The Bank’s” shall debit the Card Account with the amounts of all Card transactions,
charges in respect of a Cardholder, any other liabilities of a Cardholder and any loss
incurred by “The Bank” arising from the use and/or misuse of a Card. The Principal
Card holder will be liable to pay “The Bank” all amounts so debited whether or not a
Card Transaction voucher is signed by a Cardholder.

2.

The Bank shall send by ordinary mail to the Principal Card holder monthly statement
of account.

3.

The Card holder will enjoy interest free credit if the entire amount is cleared and credited to the Card Account by ‘The Bank’ on or before the payment due date as noted in
the monthly credit card statement. If ‘The Bank’ does not receive in cleared funds the
whole of the amount outstanding by the payment due date, the outstanding balance
will attract a finance charge. Interest charges will be billed to the card account if the
total amount Due is not paid by the Payment Due Date, even if the minimum amount
due has been paid by the Payment due date. Interest is calculated at transaction level
at a rate to be determined by ‘The Bank’ tariffs.

4.

If the Cardholder fails to pay the minimum payment amount on or before the date
specified in the statement of account, late payment fees shall be debited to the Card
Account as per the schedule of charges.

5.

In case the Card holder chooses direct debit settlement, a facility currently available
only to customers of Habib Bank AG Zurich, the specified percentage of total amount
due will be debited on or immediately after the payment due date. Where a sufficient
credit balance is not maintained “The Bank” may cancel the card. The amount of any
excess over the Credit Limit, any arrears and any transaction made in breach of this
agreement will become immediately payable by the Card holder.

6.

Notwithstanding anything to the contrary, “The Bank” may at its sole discretion
demand full payment of any debit balance plus costs and charges or at any time
without notice to the Cardholder, apply security (if any) held by “The Bank”, setoff, transfer, or apply any monies standing to the credit of any accounts maintained
by the Cardholder with “The Bank”, any of its branches or subsidiaries in whatever currency towards the discharge of the liabilities of the Card holder under this
agreement.

7.

The statement of account shall, in the absence of manifest error, be conclusive evidence against a Cardholder of the indebtedness of the Cardholder to “The Bank”.

8.

The Cardholder agrees that Card Transaction vouchers will not be provided along
with the statement of account. Request for a photocopy or microfiche copy will be
provided at the sole discretion of “The Bank” if requested within 21 days of the
date of the statement of account and will be provided as documentary proof for
a charge as per the schedule of charges. Provision of sales slip copies may take
a minimum of 45 days subsequent to the Cardholder›s written request to “the
Bank”. Copies of Sales Vouchers will not be provided at all for any purpose if the
transaction date is over 90 days.

9.

The amount of any Card Transaction in a currency other than the currency of the Card
will be converted in to the currency of the Card at a rate of exchange determined by
“The Bank” for the date when the relevant Card transaction is debited to the Card
Account.

10. A handling charge as per the schedule of charges will be levied on all cash
advances.
11. Payments to “The Bank” shall be deemed not to have been made until such times
as the required funds have been received for value in its books by “The Bank” and
credited to the Card Account.
12. The Cardholder hereby expressly agrees that if any sums shall be due from the
Card holder to the Bank at any time under the Card Account, of if the Card holder
shall be liable to “The Bank” in any banking account or another account, current
or otherwise, in any manner whatsoever, or if default is made by the Card
holder in relation to such accounts or in any other banking facilities or loans
granted by “The Bank” to the Card holder, then and in such event the whole
outstanding balance of the Cardholder›s account shall become immediately due
and payable.
13. The Customer may be affected by changes in currency exchange rates. Fluctuations in exchange rates may adversely impact when converting currencies and
when making payments in different currencies.
14. The interest charged on the credit card is in accordance with Article (121),
Clause 3 of the Decretal Federal Law No (14) of 2018, Regarding the Central
Bank & Organization of Financial Institutions and Activities.
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 )Cبطاقة الحساب

1.يخصــم “البنــك” مــن حســاب البطاقــة مبالــغ جميــع معامــات البطاقــة والتكاليــف املتعلقــة بحامــل
البطاقــة وأي التزامــات أخــرى لحامــل البطاقــة وأي خســارة يتكبدهــا “البنــك” الناشــئة عــن اســتخدام
و  /أو ســوء اســتخدام بطاقــة حامــل البطاقــة الرئيســية مســؤوالً عــن ســداد كافــة املبالــغ املديــن
“البنــك” بهــا ســواء تــم توقيــع قســيمة معاملــة البطاقــة مــن حامــل البطاقــة أم ال.
2.يرسل البنك بالربيد العادي إىل حامل البطاقة الرئييس كشف الحساب الشهري للحساب.
3.يتمتــع حامــل البطاقــة برصيــد بــدون فائــدة يف حالــة مقاصــة املبلــغ بالكامــل وقيــده
يف حســاب البطاقــة بواســطة “البنــك” يف أو قبــل تاريــخ اســتحقاق الســداد املحــدد يف
كشــف حســاب بطاقــة االئتــان الشــهري .يف حالــة عــدم إســتالم “البنــك” امــوال صافيــة
وكافيــة للمبلــغ املســتحق بحلــول تاريــخ اســتحقاق الســداد ،ت ُحســب عــى الرصيــد املســتحق
مرصوفــات متويــل .يتــم إحتســاب رســوم الفائــدة عــى حســاب البطاقــة يف حالــة عــدم
ســداد املبلــغ املســتحق كام ـاً عنــد تاريــخ اســتحقاق الدفــع حتــى ولــو تــم دفــع الحــد األدىن
للمبلــغ املســتحق يف تاريــخ االســتحقاق .يُجــرى احتســاب الفائــدة حســب مســتوى املعاملــة
وبالســعر املحــدد يف تعريفــات “البنــك”.
4.يف حالــة فشــل حامــل البطاقــة يف دفــع الحــد األدىن ملبلــغ الدفــع يف أو قبــل التاريــخ املحــدد
يف كشــف الحســاب ،يتــم خصــم رســوم الســداد املتأخــر عــى حســاب البطاقــة وفقًــا لجــدول
الرســوم.
5.يف حالــة اختيــار حامــل البطاقــة لتســوية الخصــم -وهــي وســيلة متاحــة حاليًــا فقــط لعمــاء حبيــب
بنــك آي جــي زيوريــخ  -ويتــم خصــم النســبة املئويــة املحــددة مــن املبلــغ اإلجــايل املســتحق يف أو بعــد
تاريــخ اســتحقاق الدفــع مبــارشة .يف حالــة عــدم وجــود رصيــد ائتــاين ٍ
كاف ،يجــوز لـــ “البنــك” إلغــاء
البطاقــة .يدفــع حامــل البطاقــة فــورا ً مبلــغ أي تجــاوز للحــد االئتــاين وأي متأخــرات وأي معاملــة تتــم
خــاف هــذه االتفاقيــة.
6.دون اإللتفــات لــكل مــا خــاف ذلــك ،يجــوز لـــ “البنــك” بنــا ًء عــى تقديــره منفــردا ً املطالبــة
بالســداد الكامــل ألي رصيــد مديــن باإلضافــة إىل التكاليــف والرســوم يف أي وقــت دون إخطــار
لحامــل البطاقــة وكذلــك تنفيــذ الضــان (إن وجــد) الــذي يحتفــظ بــه “البنــك” أو مقاصــة أو
تحويــل أو تنفيــذ أي أمــوال مســتحقة عــى ائتــان أي حســابات يحتفــظ بهــا حامــل البطاقــة لــدى
“البنــك” أو أي مــن فروعــه أو توابعــه بــأي عملــة وذلــك للوفــاء بالتزامــات حامــل البطاقــة مبوجــب
هــذه االتفاقيــة.
7.ميثــل كشــف الحســاب ،يف حالــة عــدم إحتوائــه عــى خطــأ واضــح ،دليــل قاطــع عــى مديونيــة حامــل
البطاقــة عــى البنــك.
8.يوافــق حامــل البطاقــة عــى أن قســائم معامــات البطاقــة لــن يتــم تقدميهــا مــع كشــف
الحســاب .وتقــدم صــورة ضوئيــة منهــا أو نســخة مصغــرة وفقًــا لتقديــر “البنــك” فقــط
عنــد الطلــب وذلــك خــال  21يو ًمــا مــن تاريــخ كشــف الحســاب كدليــل مســتندي مقابــل
رســوم وفقًــا لجــدول الرســوم .قــد يســتغرق توفــر نســخ مــن قســيمة املبيعــات ( )45
يو ًمــا عــى األقــل بعــد الطلــب الخطــي مــن حامــل البطاقــة إىل “البنــك” .لــن يتــم توفــر
نســخ مــن قســائم املبيعــات عــى اإلطــاق ألي غــرض مهــا كان يف حالــة تجــاوز تاريــخ
املعاملــة  90يو ًمــا.
9.أي معاملــة أجريــت بواســطة البطاقــة بــاي عملــة أخــرى غــر عملــة البطاقــة يتــم تحويــل قيمــة املعاملــة
إىل عملــة البطاقــة بســعر رصف “البنــك” يف التاريــخ الــذي يتــم فيــه خصــم معاملــة البطاقــة ذات الصلــة
عــى حســاب البطاقــة.
	10.يتم فرض رسوم املناولة وفقًا لجدول الرسوم عىل جميع السلف النقدية.
	11.املدفوعــات إىل “البنــك” لــن تؤخــذ يف االعتبــار حتــى يتــم اســتالم األمــوال املطلوبــة للقيمــة يف
دفاترهــا بواســطة “البنــك” وإضافتهــا إىل حســاب البطاقــة.
12.بهــذا يوافــق حامــل البطاقــة رصاحــ ًة عــى أنــه يف حالــة ترصــد أي مبالــغ عــى ذمــة
حامــل البطاقــة لصالــح البنــك يف أي وقــت عــى حســاب البطاقــة ،أو إذا كان عــى
حامــل البطاقــة مديونيــة لصالــح” البنــك” يف أي حســاب آخــر جــاري أو خــاف ذلــك
وبــأي كيفيــة ،ويف حالــة تخلــف حامــل البطاقــة عــن ســداد ايــة مســتحقات عــى هــذه
الحســابات أو التســهيالت املرصفيــة أو القــروض التــي منحهــا “البنــك” لحامــل البطاقــة،
يف هــذه االحــوال يصبــح كامــل املبلــغ املرتصــد بذمــة صاحــب البطاقــة حــان وقــت ســداده
ومســتحق الدفــع فــور ا ً.
	13.يجــوز أن يتأثــر العميــل بالتغــرات يف أســعار رصف العمــات ،كــا قــد تؤثــر تقلبــات
أســعار الــرف ســلبًا عنــد تحويــل العمــات وحــن ســداد املدفوعــات بعمــات مختلفــة.
14.الفائــدة املفروضــة عــى بطاقــة اإلئتــان متوافقــة مــع املــادة ( )121البنــد  3مــن املرســوم بقانــون
اتحــادي رقــم ( )14لســنة  2018يف شــأن املــرف املركــزي وتنظيــم املنشــآت واألنشــطة املاليــة.
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D) Issue, Renewal And Re-issuance Of Cards
1.

“The Bank” may subject to satisfactory maintenance of the Card Account, renew
and replace any card which has expired or which has been lost. Renewal fee of
an amount not less than the subscription fee will be charged.

2.

Fees and any other Bank charges charged to the Card Account are nonrefundable.

E) Amendments
1.

The Terms and Conditions may be amended at any time by notice from “The Bank”
to the Principal Card holder and any amendment so notified shall be binding on the
Cardholder.

2.

“The Bank” may from time to time by giving prior written notice to the Card holder change the terms and conditions of this agreement including but not limited
to the terms of the payment of the Card holder›s annual fees, handling charges,
additional charges, finance charges, the specified minimum payment amount and
late payment charges. Such charges shall apply on the effective date specified by
“The Bank” and shall apply to all unpaid interest, fees cash advances, charges, cost
and card transactions.

3.

Retention or use of the Card after the effective date of any change of terms and
conditions shall be deemed to constitute acceptance of such changes without reservation by the Cardholder. If the Cardholder does not accept the proposed change,
the Cardholder must terminate the use of the Card by giving prior written notice to
“ The Bank” and return the Card cut in half to “The Bank” prior to the effective date.

F) Indemnity
1.

The Cardholder undertakes and agrees to indemnify “The Bank” and hold it
harmless against any loss, damage, liability, cost and expense, whether legal or otherwise, which “The Bank” may incur by reasons of these terms and
conditions or any breach thereof or the enforcement of “The Bank” rights as
herein provided. All costs and expenses, including legal costs and attorney›s
fees incurred by “The Bank” in enforcing and seeking to enforce these Terms
and Conditions or otherwise, may be debited to the Card Account and shall be
paid by the Cardholder.

2.

The Cardholder agrees that the PIN may be sent by post to him at his own risk.

3.

The Cardholder may at any time notify the Bank in writing of his intention to convert
his Card from its exiting type to another available type, and such a request shall be
subject to approval by “The Bank”, payment of a conversion fee and to such other
Terms and Conditions as “The Bank” may require. If “The Bank” approves the request
of the Cardholder to convert his Card, all charges and other liabilities under the Card
Account shall be transferred to the new Card Account. It is also understood that, if
“The Bank” approves the conversion, the fate of any benefits earned on the Card by
virtue of any applicable Customer loyalty or similar plan or benefit shall be subject to
“The Bank›s” sole discretion.

G) Card Loss And Liability
1.

The Cardholder undertakes to provide “The Bank” with all information as to the circumstances of loss or misuse and take all necessary steps to assist “The Bank” to
recover the missing Card.

2.

A lost or stolen Card can be replaced at a fee as per the schedule of charges.

3.

If any lost, stolen or misused Card is found, it should immediately be cut in half and
returned to “The Bank”.

H) Refund
1.

The Card Account will only be credited with a refund in respect of any Card Transaction if
“The Bank” receives refund verification acceptable to it. No claim by a Card holder against
a third party may be the subject of a claim, defense or counter claim against “The Bank”.

2.

“The Bank” shall not be liable to a Cardholder for any act or default of a Merchant for
“The Bank›s” refusal of any authorization request or for the Cardholder›s inability to
use the Card due to any telecommunication shortcomings.

3.

“The Bank” shall not be liable for any loss or delay caused by the use of ATM or other
machines used for depositing cash or cheques. Cash deposited at an ATM or other
machine shall only be credited to the Card Account after verification by “The Bank”
which shall be conclusive and binding on the Cardholder, and any statement issued
on making a deposit shall only represent what the Card holder purpose to have deposited and shall in no way bind “The Bank”.

4.

If the Cardholder holds other cards issued by “The Bank”, and any of these cards is
canceled for any reason whatsoever, then “The Bank” may in its absolute discretion
without notice, combine or consolidate the account of the canceled card, whether in
AED or in any other currency, with the Card Account, and may do so notwithstanding
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 )Dإصدار وإعادة إصدار وتجديد البطاقات

1.يجــوز” للبنــك” يف حالــة إدارة حســاب البطاقــة بصــورة مرضيــة أن يجــدد ويصــدر بــدل ألي بطاقــة
منتهيــة الصالحيــة أو مفقــودة .ويتــم فــرض رســوم تجديــد بقيمــة ال تقــل عــن رســوم االشــراك.
2.الرســوم وأيــة رســوم بنكية أخــرى يتم تحميلها عىل حســاب البطاقة غري مســردة.

 )Fالتعديل

1.يجــوز تعديــل الــروط واألحــكام يف أي وقــت عــن طريــق إشــعار مــن “البنــك” إىل
حامــل البطاقــة الرئيســية وأي تعديــل يتــم اإلخطــار بــه يكــون ملزمــاً لحامــل البطاقــة.
2.يجــوز “للبنــك” مــن وقــت آلخــر عــن طريــق إخطــار خطــي مســبق لحامــل البطاقــة تغيــر
بنــود ورشوط هــذه االتفاقيــة مبــا يف ذلــك عــى ســبيل املثــال ال الحــر رشوط دفــع الرســوم
الســنوية لحامــل البطاقــة ورســوم املناولــة والتكاليــف اإلضافيــة ورســوم التمويــل ورســوم
الحــد األدىن ملبلــغ الدفعــة ورســوم تأخــر الســداد .تطبــق هــذه الرســوم يف تاريــخ الرسيــان
املحــدد مــن قبــل “البنــك” وتــري عــى جميــع الفوائــد غــر املدفوعــة ورســوم الســلف
النقديــة والتكاليــف ومعامــات البطاقــة.
3.يعتــر االحتفــاظ بالبطاقــة أو اســتخدامها بعــد تاريــخ نفــاذ أي تغيــر يف الــروط واألحــكام
قبــو الً لهــذه التغيــرات دون تحفــظ مــن قبــل حامــل البطاقــة .إذا مل يقبــل حامــل البطاقــة
التغيــر املقــرح يجــب عليــه إنهــاء اســتخدام البطاقــة عــن طريــق إرســال إشــعار خطــي
مســبق إىل “البنــك” وإعــادة البطاقــة مقطوعــة النصفــن “للبنــك” قبــل تاريــخ الرسيــان.

 )Fالتعويض

1.يتعهــد حامــل البطاقــة ويوافــق عــى تعويــض “البنــك” عــن أي خســارة أو رضر أو مســؤولية
أو تكلفــة أو مرصوفــات ،ســواء كان قانون ًيــا أو خالفــه التــي قــد يتكبدهــا “البنــك” بســبب
هــذه الــروط واألحــكام أو خرقهــا أو إنفــاذ حقــوق “البنــك” عــى النحــو املنصــوص عليــه
يف هــذه االتفاقيــة .جميــع التكاليــف والنفقــات مبــا يف ذلــك التكاليــف القانونيــة وأتعــاب
املحامــاة التــي تكبدهــا “البنــك” يف إنفــاذ هــذه الــروط واألحــكام أو الســعي لتطبيقهــا
أو غــر ذلــك ،يجــوز خصمهــا مــن حســاب البطاقــة ويجــب أن يتحملهــا حامــل البطاقــة.
2.يوافــق حامــل البطاقــة عــى أنــه يجــوز إرســال رقــم التعريــف الشــخيص الخــاص بــه (رقمــه الــري) عــى
الربيــد الخــاص بــه وذلك عــى مســؤوليته.
3.يجــوز لحامــل البطاقــة يف أي وقــت إخطــار البنــك خطيـاً بنيتــه تبديــل بطاقتــه مــن النــوع الحــايل إىل أي
نــوع آخــر متــاح ،ويخضــع هــذا الطلــب ملوافقــة “البنــك” ودفــع رســوم التبديــل وللــروط واألحــكام
األخــرى التــي قــد يطلبهــا “البنــك” .عنــد موافقــة “البنــك” عــى طلــب حامــل البطاقــة لتبديــل بطاقتــه
يتــم تحويــل جميــع الرســوم والخصــوم األخــرى مبوجــب حســاب البطاقــة إىل حســاب البطاقــة الجديــدة.
مــن املفهــوم أيضً ــا إذا وافــق “البنــك” عــى هــذا التبديــل فــإن أي مزايــا مكتســبة عــى البطاقــة إســتنادا ً
لـــــ “والء العميــل” ســاري املفعــول أو أي خطــة أو منفعــة مامثلــة تخضــع لتقديــر “البنــك” منفــردا ً.

 )Gفقدان البطاقة واملسؤولية

1.يتعهــد حامــل البطاقــة بتزويــد “البنــك” بجميــع املعلومــات املتعلقــة بظــروف أي فقــدان أو ســوء اســتخدام
للبطاقــة ويجــب عليــه اتخــاذ جميــع الخطــوات الالزمــة ملســاعدة “البنــك” الســتعادة البطاقــة املفقــودة.
2.ميكن استبدال البطاقة املفقودة أو املرسوقة مقابل رسوم وفقًا لجدول الرسوم.
3.يف حالــة العثــور عــى أي بطاقــة مفقــودة أو مرسوقــة أو أيسء اســتخدامها ،يجــب تقطيعهــا فــورا ً عــى
نصفــن وإعادتهــا إىل “البنــك”.

 )Hرد األموال

1.لــن يتــم إضافــة الدفعــة املعــادة عــن أي معاملــة بالبطاقــة يف حســاب البطاقــة إال يف حالــة إســتالم “البنــك”
إشــعار تأكيــد رد األمــوال مقبــول لــدى البنــك .أي مطالبــة مــن حامــل البطاقــة ضــد الغــر ال تعتــر
مطالبــة أو دفــاع أو دعــوى مقابلــة ضــد “البنــك”.
2.ال يتحمــل “البنــك” أي مســؤولية تجــاه حامــل البطاقــة عــن أي فعــل أو تقصــر مــن جانب التاجر بســبب رفض
“البنــك” ألي طلــب تفويــض أو عجــز حامــل البطاقــة عىل اســتخدام البطاقة بســبب أي قصــور يف االتصاالت.
3.ال يتحمــل “البنــك” أي مســؤولية عــن أي خســارة أو تأخــر ناتــج عــن اســتخدام أجهــزة الــراف اآليل
أو األجهــزة األخــرى املســتخدمة إليــداع النقــد أو الشــيكات .ال يتــم إيــداع املبالــغ النقديــة املودعــة يف
ماكينــة الــراف اآليل أو أي جهــاز آخــر يف حســاب البطاقــة إال بعــد التحقــق مــن “البنــك” الــذي يكــون
قاط ًعــا وملز ًمــا لحامــل البطاقــة ،وأي إيصــال يصــدر عنــد إجــراء اإليــداع ،ال ميثــل ســوى الغــرض مــن
حامــل البطاقــة مــن اإليــداع وليــس ملزم ـاً ل “البنــك” بــأي حــال مــن األحــوال.
4.إذا كان حامــل البطاقــة يحمــل بطاقــات أخــرى صــادرة مــن “البنــك” وتــم إلغــاء أي مــن هــذه البطاقــات
ألي ســبب مــن األســباب ،فيجــوز لـــ “البنــك” وف ًقــا لتقديــره املطلــق ودون إشــعار مســبق ضــم حســاب
البطاقــة امللغــاة ســواء كان بالدرهــم اإلمــارايت أو بــأي عملــة أخــرى مــع حســاب البطاقــة القامئــة حتــى
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that the balances on such accounts may not be expressed in the same currency, and
the Card holder hereby authorizes the Bank to offset the combination or consolidation
with the necessary conversions at “The Bank›s” prevailing exchange rates which shall
be determined by “The Bank” at its sole discretion.

I) Termination Of The Agreement / Withdrawal Of The Use Of The Card
1.

“The Bank” may at any time and without notice and without assigning any reason,
cancel or suspend the right to use a Card without in any way affecting the Cardholder›s obligations towards “The Bank”.

2.

Immediately upon termination of this Agreement for any reason whatsoever, all
Cards shall be canceled and the Cards shall be surrendered to “The Bank” and all
amounts due to the Card Account shall become immediately payable.

3.

Upon cancellation of the use of the Card, security (if any) held by “The Bank” will be
released only once “The Bank” is satisfied that all Card transaction and charges have
been settled in full.

4.

The Card holder may at any time notify “The Bank” of his intention to close the Card
Account and terminate the use of all cards by giving notice in writing and returning
all Cards cut into half to “The Bank”. The Card Account shall be closed only after the
receipt by “The Bank” of all cards cut in half and full payment of all charges and
liabilities under the Card Account.

5.

The use of the Card shall be terminated by “The Bank” without notice upon the death, bankruptcy, incapacity or insolvency of the Cardholder or when the whereabouts of the Cardholder
become unknown to “The Bank” due to any cause not attributable to “ The Bank”.

6.

In the event of Cardholders bankruptcy, death, incapacity or insolvency, the holder(s)
of Supplementary Card(s) will immediately cease the use of Card(s) and return them
to “The Bank”.

7.

The whole of the amount outstanding on the cardholder›s Card Account together
with any amount incurred by the use of the Card but not charged to the Cardholder›s
Card Account shall become due and payable in full to “The Bank” on termination of
this Agreement by either “The Bank” or the Card holder or on the death, bankruptcy
insolvency or incapacity of the Card holder or (at “The Bank›s discretion) if the Card
holder is in breach of these conditions. The Cardholder and his/ or his estate will be
responsible for settling of outstanding balances on the Card Account and shall keep
“The Bank” indemnified of all costs (including legal fees and charges) and expenses
incurred in recovering such outstanding balances.

8.

“The Bank” shall not be liable to refund the annual membership fee or any part thereof
in the event of the termination of the Card Account or the use of any or all Card(s). Notwithstanding the due dates specified in the Cardholder›s Statement Account the whole
of the outstanding balance of the Cardholder’s Account shall become due and payable
in full upon the termination of the Agreement or withdrawal of the use of the Card.

9.

Upon the termination of the use of the Card aforesaid all finance charges and all late
payments charges shall be immediately payable to “The Bank” in full. It is hereby
expressly agreed by the Cardholder and “The Bank” that all the provisions contained
herein shall continue in full force and effect notwithstanding the termination of the
use of the Card in accordance with the terms of this Agreement.

10. All further monies debited to the Cardholder›s Account after termination of the use
of the Card aforesaid shall become immediately due and payable upon its entry into
the Cardholder›s Account and all finance charges and all late payments charges shall
hence be immediately payable.
11. In the event that any security is held by “The Bank” as collateral for the issuance of the
Card, “The Bank” reserves the right to retain such security for a period of at least ninety
days following the Card being canceled and returned to “The Bank” whether cancelled
by the Cardholder or “The Bank”, or following the Agreement being terminated.
12. Notwithstanding the exercise by “The Bank” of any of its rights hereunder or the termination of the Card Account hereunder, all charges shall continue to be chargeable
on any of the sums of money which remain due and unpaid after the exercise of any
of “The Bank›s” rights, the commencement of judicial proceedings and in the event
a judgment is obtained in relation to any sum wherein it is adjudged that any sum of
money be paid to “The Bank”. Charges shall also be payable on such sum of money
so adjudged to be payable to “The Bank” from the date of such judgment until the
date of full payment thereof.
13. “The Bank” may in its absolute discretion demand as a condition for the approval of
any application to obtain a Card that the applicant deposits undated cheque and/
or pledges cash collateral in favor of “The Bank” for any amount which “The Bank”
may require. “The Bank” may also, at any time demand that the Cardholder deposit
an undated cheque and/ or pledge cash in favor of “The Bank” in an amount which
“The Bank” may require, even where such cheque and/ or pledge of cash was not
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ولــو ومل تكــن أرصــدة تلــك الحســابات بنفــس العملــة .بهــذا يخــول حامــل البطاقــة البنــك بإجــراء أي
موازنــة أو توحيــد أو ضــم أو دمــج وتغيــر العملــة الــازم لذلــك بأســعار الــرف الســائدة “للبنــك” والتــي
يتــم تحديدهــا بواســطة “البنــك” وف ًقــا لتقديــره منفــردا ً.

 )Iإنهاء االتفاقية أو االنسحاب من إستخدام البطاقة

1.يجــوز “للبنــك” يف أي وقــت ودون ســابق إنــذار ودون إبــداء أيــة أســباب ،إلغــاء أو تعليــق اســتخدام
البطاقــة دون أن يؤثــر ذلــك بــأي شــكل عــى التزامــات حامــل البطاقــة تجــاه “البنــك”.
2.فــور إنهــاء هــذه االتفاقيــة ألي ســبب مــن األســباب يتــم إلغــاء جميــع البطاقــات وتســليم البطاقــات إىل
“البنــك” وتصبــح جميــع املبالــغ املســتحقة لحســاب البطاقــة مســتحقة الدفــع عــى الفــور.
3.عنــد إلغــاء اســتخدام البطاقــة ســيتم إصــدار الضــان (إن وجــد) الــذي يحتفــظ بــه “البنــك” مــرة واحــدة
فقــط عنــد تأكــد “البنــك” مــن أن جميــع معامــات البطاقــة قــد ُســددت بالكامــل.
4.يجــوز لحامــل البطاقــة أن يخطــر “البنــك” يف أي وقــت بنيتــه إلغــاق حســاب البطاقــة وإنهــاء اســتخدام
جميــع البطاقــات مــن خــال إرســال إشــعار خطــي وإعــادة جميــع البطاقــات مقطوعــة إىل
النصفــن إىل “البنــك” .ال يتــم إغــاق حســاب البطاقــة إال بعــد اســتالم “البنــك” لجميــع
البطاقــات املقطوعــة إىل النصفــن دفــع كامــل وكافــة الرســوم والخصــوم مبوجــب حســاب
البطاقــة.
5.يتــم إنهــاء اســتخدام البطاقــة مــن قبــل “البنــك” دون ســابق إنــذار عنــد وفــاة حامــل البطاقــة أو إفالســه
ـول لـــ “البنــك” نظ ـ ًرا ألي ســبب ال
أو عجــزه أو إعســاره أو عندمــا يصبــح مــكان حامــل البطاقــة مجهـ ً
يخــص “ البنــك”.
6.يف حالــة إفــاس أو وفــاة أو عجــز أو إعســار حامــي البطاقــات يتوقــف حامــل /حامــي
البطاقــة (البطاقــات) اإلضافيــة عــن اســتخدام البطاقــة (البطاقــات) فــور ا ُ ويعيدهــا إىل
“البنــك”.
7.يصبــح املبلــغ املســتحق بالكامــل عــى حســاب بطاقــة حامــل البطاقــة مــع أي مبلــغ يرتتــب
نتيجــة اســتخدام البطاقــة ومل يتــم تحميلــه عــى حســاب بطاقــة حامــل البطاقــة مســتحقًا
وواجــب الدفــع بالكامــل إىل “البنــك” عنــد إنهــاء هــذه االتفاقيــة إمــا بواســطة “البنــك” أو
حامــل البطاقــة أو يف حالــة وفــاة أو إفــاس أو إعســار أو عجــز حامــل البطاقــة أو (حســب
“تقديــر البنــك”) .يف حالــة خــرق حامــل البطاقــة لهــذه الــروط .يتحمــل حامــل البطاقــة و
 /أو تركتــه تســوية األرصــدة غــر املســددة عــى حســاب البطاقــة ويحتفــظ “البنــك” بحــق
التعويــض عــن جميــع التكاليــف (مبــا يف ذلــك الرســوم واملصاريــف القانونيــة) والنفقــات
املتكبــدة يف اســرداد هــذه األرصــدة املعلقــة.
8.البنــك “غــر مســؤول عــن ارجــاع رســوم العضويــة الســنوية أو أي جــزء منهــا يف حالــة إنهــاء
حســاب البطاقــة أو اســتخدام أي مــن البطاقة/البطاقــات .بــرف النظــر عــن تواريــخ االســتحقاق
املحــددة يف كشــف حســاب حامــل البطاقــة يصبــح الرصيــد املســتحق بالكامــل يف حســاب حامــل
البطاقــة واجــب الدفــع بالكامــل عنــد إنهــاء االتفاقيــة أو ســحب اســتخدام البطاقــة.
9.عنــد إنهــاء اســتخدام البطاقــة الســابقة الذكــر تصبــح جميــع رســوم الدفعــات املتأخــرة واجبــة الدفــع
فــورا ً “للبنــك” وبالكامــل .بهــذا يوافــق رصاح ـ ًة كـٍــل مــن حامــل البطاقــة و “البنــك” عــى أن جميــع
األحــكام الــواردة يف هــذه االتفاقيــة تبقــى نافــذة وســارية املفعــول بالكامــل بالرغــم مــن إنهــاء اســتخدام
البطاقــة وف ًقــا لــروط هــذه االتفاقيــة.
	10.تصبــح جميــع األمــوال اإلضافيــة املدينــة عــى حســاب حامــل البطاقــة بعــد إنهــاء اســتخدام
البطاقــة املذكــورة أعــاه مســتحقة و واجبــة الدفــع فــور دخولهــا إىل حســاب حامــل البطاقــة
ومعهــا كافــة الرســوم املاليــة وجميــع رســوم الدفعــات املتأخــرة.
	11.يف حالــة إنشــاء أي ضــان لــدى “البنــك” كضــان إصــدار البطاقــة ،يحتفــظ “البنــك” بالحــق
يف االحتفــاظ بهــذا الضــان ملــدة أقلهــا تســعني يو ًمــا بعــد إلغــاء البطاقــة وإعادتهــا إىل
“البنــك” ســواء تــم إلغاؤهــا بواســطة حامــل البطاقــة أو “البنــك” أو بعــد إنهــاء االتفاقيــة.
12.عــى الرغــم مــن مامرســة “البنــك” ألي مــن حقوقــه مبوجــب هــذه اإلتفاقيــة أو إنهــاء حســاب البطاقــة
الــوارد مبوجبــه ،تظــل جميــع الرســوم خاضعــة للتحميــل عــى أي مبالــغ ماليــة مســتحقة وغــر مدفوعــة
بعــد مامرســة أي مــن حقــوق “البنــك” ،يف حالــة بــدء اإلجــراءات القضائيــة والحصــول عــى حكــم
بخصــوص أي مبلــغ يتــم فيــه الحكــم عــى دفــع أي مبلــغ مــن املــال إىل “البنــك” .يجــب أيضً ــا دفــع
الرســوم عــى هــذا املبلــغ مــن املــال املحكــوم بــه بحيــث يكــون مســتحق الدفــع لـــ “البنــك” مــن تاريــخ
هــذا الحكــم إىل تاريــخ الدفــع الكامــل لــه.
	13.يجــوز للبنــك “حســب تقديــره املطلــق أن يطلــب كــرط للموافقــة عــى أي طلــب الحصــول عــى
بطاقــة ان يقــوم مقــدم الطلــب بإيــداع شــيك غــر مــؤرخ /أو ضــان مــايل بــأي مبلــغ يطلبــه”
البنــك” .ويجــوز لـــ “البنــك” أيضً ــا ،ويف أي وقــت مطالبــة حامــل البطاقــة بإيــداع شــيك غــر
مــؤرخ و /أو ضــان مــايل لصالــح “البنــك” مببلــغ يحــدده “البنــك” ،حتــى يف حالــة عــدم املطالبــة
بهــذا الشــيك و  /أو الضــان املــايل عنــد إصــدار البطاقــة لحامــل البطاقــة .مبوجــب هــذا يخــول
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demanded when the Card was issued to the Card holder. The Cardholder hereby
authorizes “The Bank” to insert the date of the said cheque and to present it for
payment on or following the inserted date against any amount due to “The Bank”.

J) Notice
1.

Any notice to any Cardholder shall be by prepaid post to the last contact address of
the Card holder known to “The Bank” and shall be deemed to have been received by
the Card holder two days after the day of posting.

2.

Card holders shall immediately notify “The Bank” as its address set out in the current
statement of Account of any change in his name, address and identification of the
employer.

K) General
1.

TheCardholder declares that he is bound by al terms and conditions herein mentioned
in case of card activation.

2.

“The bank” shall not be under any liability to Cardholder in respect of any facilities or
benefits made available to Cardholder, which do not form a part of these conditions.
Such facilities or benefits may be withdrawn at any time without notice.

3.

“The Bank” shall not be liable for the improper use of any Card including but not
limited to unauthorized use during the course of obtaining any goods and services
by telephone or mail order if a 1 Cardholder is otherwise in breach of any of these
conditions. Such facilities or benefits may be withdrawn at any time without notice.

4.

The Card applicant declare that all information about him/ her given in the application are true and correct and that “The Bank” is authorized to verify the same from
any source at its discretion.

5.

The Card holder declares that he is bound by and agrees to comply with al “The
Bank›s” rules (as may be amended from time to time) regarding the use of Credit
Card and Supplementary Cards.

L) Governing Law
These Terms and Conditions shall be governed by and constructed in accordance with the
laws of the country of “The Bank” and the Card holder irrevocably submits to the non-exclusive jurisdiction of the court of the country of “The Bank” provided that such submission
shall not prejudice “The Bank›s” right to take proceeding in any other jurisdiction.

V - TERMS AND CONDITIONS FOR USING THIRD PARTY WALLET PAYMENTS
The following terms and conditions (“Terms of Use”) govern the use of Cards issued by Habib Bank AG Zurich with the Digital Wallet (the “Wallet”) enabled on compatible Devices
of the Customer from time to time.
These Terms of Use form a binding legal agreement between the Customer and Habib
Bank AG Zurich (the “Bank” or “We”) and apply to the Customer and/ or anyone else the
Customer authorizes to use the Cards with the Wallet. Customer is requested to review the
Terms of Use carefully before adding or using any Card with the Wallet because, by doing
so, the Customer agrees to be bound by the Terms of Use. The Terms of Use is to be read
in conjunction with the Habib Bank AG Zurich Mobile Banking Terms and Conditions, Terms
and Conditions for Habib Bank AG Zurich Banking and Account Services, Habib Bank AG Zurich Pay Terms and Conditions and Credit Card Terms & Conditions. In case of inconsistency
between these terms and conditions and the Terms of Use, the Terms of Use shall prevail.

A) General
You are solely responsible for maintaining the physical security of the Device and the
confidentiality of the Device lock, PIN, Passcode, and other means to access the Wallet,
Card credentials, or any other personal and payment information on or for the Device. On
sharing the Device and/or means of access to the Device with any person, that person
may be able to use the Cards and access the personal and payment information available
in the Wallet. You are required to keep the Device and the credentials secure in the same
manner as he /she would keep secure cash, cheques, debit or credit cards, and other
personal identification numbers and passwords.
The terms and account agreement that govern your Card do not change when you add
your Card to the Wallet. The Wallet simply provides another way for you to make purchases with the Card. Any applicable interest, fees, and charges that apply to your Card will
also apply when you use the Wallet to access your Card. The Wallet provider and other
third parties such as wireless companies or data service providers may levy charges as
specified by them.

B) Adding & removing HBZ Card
You can add your Habib Bank AG Zurich Cards to the Wallet by following the instructions of
the Wallet provider. Only Habib Bank AG Zurich Cards that we indicate are eligible can be
added to the Wallet. If your Card or underlying account is not in good standing, that Card
will not be eligible to enroll in the Wallet. When you add a Card to the Wallet, the Wallet
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صاحــب البطاقــة “البنــك” بــإدراج تاريــخ الشــيك املذكــور وتقدميــه للدفــع يف أو بعــد التاريــخ
املــدرج مقابــل أي مبلــغ مســتحق لـــ “البنــك.

 )Jاإلشعارات

1.أي إشــعار يتــم إرســاله إىل حامــل بطاقــة بواســطة الربيــد املدفــوع مقد ًمــا إىل آخــر عنــوان اتصــال
لحامــل البطاقــة املعــروف ل “البنــك” ويُعتــر قــد اســتلمه حامــل البطاقــة بعــد يومــن مــن يــوم النــر.
2.يجــب عــى حامــي البطاقــات إخطــار “البنــك” فــورا ً عــى عنــوان البنــك الــوارد يف كشــف الحســاب الحــايل
بــأي تغيــر يحــدث يف اســم أو عنــوان أو جهــة عمــل حامــي البطاقــات.

 )Kعام

1.يقر حامل البطاقة و يلتزم بالرشوط واألحكام الواردة يف هذه اإلتفاقية يف حالة تنشيط البطاقة.
2.ال يتحمــل “البنــك” أي مســؤولية تجــاه حامــل البطاقــة بخصــوص أي تســهيالت أو مزايــا متاحــة لحامــل
البطاقــة ال تشــكل جــز ًءا مــن هــذه الــروط .كــا ميكــن ســحب هــذه التســهيالت أو املزايــا يف أي وقــت
دون أي إشــعار مســبق.
3.ال يتحمــل “البنــك” نتيجــة اإلســتخدام الخاطــئ ألي بطاقــة عــى ســبيل املثــال ال الحــر االســتخدام
غــر املــرح بــه أثنــاء الحصــول عــى أي ســلع أو خدمــات عــر الهاتــف أو الربيــد اإللكــروين أو
مخالفــة حامــل بطاقــة ألي مــن هــذه الــروط .قــد يتــم ســحب التســهيالت أو املزايــا يف أي وقــت
دون إشــعار.
4.يقــر مقــدم طلــب الحصــول عــى البطاقــة أن جميــع املعلومــات املتعلقــة به/بهــا الــواردة يف
هــذا الطلــب حقيقيــة وصحيحــة وأن “البنــك” مخ ـ ّو ل للتحقــق مــن ذلــك مــن أي مصــدر حســب
تقديــره.
5.يقــر حامــل البطاقــة ويوافــق ويلتــزم باالمتثــال لقوانــن “البنــك” (كــا قــد يتــم تعديلهــا مــن حــن آلخــر)
فيــا يتعلــق باســتخدام بطاقــة االئتــان والبطاقــات اإلضافيــة.

 )Lالقانون

تحكــم وتفــر هــذه الــروط واألحــكام وفقــأ لقوانــن الدولــة التــي يقــع بهــا “البنــك” ،ويقــر حامــل البطاقــة
إقــرارا ً ال رجعــة فيــه بالخضــوع للســلطة القضائيــة ملحكمــة دولــة “البنــك” دون املســاس بحــق “البنــك” يف
إتخــاذ أي إجــراءات لــدى أي ســلطة قضائيــة أخــرى.

 - Vرشوط وأحكام إستخدام مدفوعات محفظة الطرف الثالث

تحكــم الــروط والبنــود التاليــة (“ رشوط اإلســتخدام”) إســتخدام البطاقــات الصــادرة مــن حبيــب بنــك آي
جــي زيوريــخ باملحفظــة الرقميــة (“املحفظــة”) التــي يتــم تشــغيلها مــن حــن آلخــر عــى أجهــزة العميــل
املالمئــة.
تعتــر رشوط اإلســتخدام إتفــاق قانــوين ملــزم لــكلٍ مــن حبيــب بنــك آي جــي زيوريــخ (“ البنــك” أو
“نحــن”) ،وتطبــق عــى العميــل أو أي شــخص يــرح لــه العميــل بإســتخدام بطاقــة املحفظــة .يجــب
عــى العميــل قــراءة رشوط اإلســتخدام بتمعــن قبــل إضافــة أو إســتخدام أي بطاقــة ألن مجــرد إضافــة أو
إســتخدام للبطاقــة يعنــي موافقــة العميــل عــى اإللتــزام بــروط اإلســتخدام .كــا يجــب قــراءة رشوط
اإلســتخدام مــع رشوط وبنــود حبيــب بنــك آي جــي زيوريــخ الخاصــة بخدمــات الحســاب والخدمــات
املرصفيــة وبطاقــة اإلئتــان .يف حالــة أي تناقــض بــن تلــك الــروط واألحــكام ورشوط اإلســتخدام تكــون
رشوط اإلســتخدام هــي الســائدة.

 )Aعــــام

أنــت وحــدك املســؤول عــن املحافظــة عــى أمــن الجهــاز ورسيــة قفــل الجهــاز والنمــط وكلمــة الــر وكافــة
الوســائل األخــرى للوصــول إىل املحفظــة أو بيانــات اعتــاد البطاقــة أو أي معلومــات شــخصية ومعلومــات دفــع
أخــرى عــى الجهــاز أو لصالحــه .عنــد مشــاركة الجهــاز و /أو وســائل الوصــول إىل الجهــاز مــع أي شــخص قــد
يكــون قــاد ًرا عــى اســتخدام البطاقــات والوصــول إىل املعلومــات الشــخصية ومعلومــات الدفع املتوفــرة يف املحفظة
ويجــب عليــك املحافظــة عــى الجهــاز وبيانــات االعتــاد آمنــة بالطريقــة نفســها التــي تحافــظ بهــا عــى أيــة أموال
نقديــة وشــيكات وبطاقــات الخصــم أو االئتــان وأرقــام التعريــف الشــخصية وكلــات املــرور األخــرى.
ال تتغــر البنــود واتفاقيــة الحســاب التــي تحكــم بطاقتــك عنــد إضافــة بطاقتــك إىل املحفظــة .املحفظــة
ببســاطة تعنــي طريقــة أخــرى إلجــراء عمليــات الــراء باســتخدام البطاقــة .أي فائــدة ورســوم ونفقــات
تنطبــق عــى بطاقتــك ســوف تنطبــق أيضً ــا عنــد اســتخدامك املحفظــة للوصــول عــى بطاقتــك .قــد يقــوم
موفــر خدمــة املحفظــة واألطــراف األخــرى كــركات التوصيــات الالســلكية أو موفــري خدمــة البيانــات
بفــرض رســوم حســب تحديدهــم

 )Bإضافة و حذف بطاقة حبيب بنك آي جي زيوريخ

يف إمكانــك إضافــة بطاقــات حبيــب بنــك آي جــي زيوريــخ إىل املحفظــة بإتباعــك إرشــادات موفــر املحفظــة،
فقــط بطاقــات حبيــب بنــك آي جــي زيوريــخ التــي أرشنــا أنهــا قابلــة لإلضافــة ميكنــك إضافتهــا إىل املحفظــة ،إذا
كانــت بطاقتــك عليهــا شــارة أو حســابك ليــس بحالــة مرضيــة تكــون البطاقــة غــر مؤهلــة لالنضــام للمحفظــة.
عنــد إضافتــك بطاقــة إىل املحفظــة فــإن املحفظــة تتيــح لــك فرصــة إســتخدام هــذه البطاقــة إلجــراء معامــات يف
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allows you to use the Card to make transactions where the Wallet is accepted. The Wallet
may not be accepted at all places where your Card is accepted.
You should contact the Wallet provider on how to remove your Card from the Wallet. We
can also block your Card in the Wallet at any time.

C) Privacy, Security & your liability
1.

We shall not be liable for any loss, which you suffer by using the Wallet unless it is
directly caused by us gross negligence and/or willful misconduct.

2.

In case of breach of confidentiality of the Device or Passcode, you shall be fully and
solely responsible for and bear all charges, costs, losses, and damages whatsoever
and howsoever arising from such breach. In the event you disclose the Passcode
intentionally or unintentionally, you shall indemnify us against any unauthorized
payment, charges, costs or losses and any transaction effected due to such breach.

3.

You shall immediately notify us if the Passcode is breached or is disclosed to another
person or entity. You should request us to block the Card due to such disclosure or
breach and you shall indemnify us for any loss, damage, charge or expense caused
to us due to such breach.

4.

In the event of fraud, loss or theft of the Device, you are obliged to immediately
report such loss to us, in addition to other parties such as the telecom provider etc.
Based on such reporting, we will arrange to block all Wallet transactions for all Cards.
You can continue to use the physical Card plastic for all such enrolled cards. You hereby indemnify us against any claims, costs, charges or losses made in respect of any
transactions effected using the Customer Device prior to the Customer notifying the
Bank of the fraud, loss or theft or requesting the Bank to block the card.

5.

At its sole discretion we reserve the right to refuse to permit any transaction if we
suspect there is a breach of the Terms of Use, or that fraudulent or illegal activity is
taking place.

6.

When adding your Card to the Wallet, we collect certain information from you to
verify your identity, in order to enable you to use the Card and facilitate participation
with the Wallet.

7.

We shall also request certain account information relating to each Card you select to
use with the Wallet, including the most recent transaction data, but not the full Card
account number. You agree that we may also periodically collect and use technical data and related information, including, but not limited to, technical information
about your Device to facilitate updates our services. We may use this information to
improve its products or to provide services or technologies to you as long as it is in a
form that does not personally identify you.

8.

You may receive push notifications from the Wallet reflecting the Card account activity. If you do not wish to receive push notifications, they may be turned off within the
Device notifications or the Wallet app settings.

9.

If you have any questions, disputes, or complaints about the Wallet, contact the Wallet provider using the information given to you by the provider. If your question,
dispute, or complaint is about your Card, then call us immediately using the number
on the back of the Card.

10. You must cooperate with the Bank in any and all investigations and use any fraud
prevention or other related measures, which we prescribe.
11. You are solely and fully responsible for protecting your cards, wallet transactions and
any other information on your device in case you lose or sell the device to any other
3rd Party or person.

D) Suspension, changes termination
We can terminate, change these Terms of Use or add or delete any items in these Terms of
Use, at any time. We will provide notice if required by law. You cannot change these terms,
but you can terminate these Terms of Use at any time by removing all Cards from the Wallet.
The customer accepts and understands that it is his / her responsibility to refer to the
updated Terms of Use on the Bank website and will have no right to make any claim
against the bank due to lack of his / her notification or consent to the changes made to
the Terms of Use by the Bank.

E) Bank›s Liability
Habib Bank AG Zurich is not the provider of the Wallet, and we are not responsible for
providing the Wallet service to you. We are only responsible for supplying information
securely to the Wallet provider to allow usage of the Card in the Wallet. We are not responsible for any failure of the Wallet or the inability to use the Wallet for any transaction.
We are not responsible for the performance or non-performance of the Wallet provider or
any other third parties regarding any agreement you enter into with the Wallet provider or
associated third party relationships that may impact your use of the Wallet.
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جميــع أماكــن قبــول املحفظــة ،كــا يجــوز عــدم قبــول املحفظــة لــدى جميــع أماكــن قبــول بطاقتــك.
ملعرفــة كيفيــة حــذف البطاقــة مــن املحفظــة عليــك التواصــل مــع موفــر املحفظــة .وأيضـاً ميكنــك حظــر بطاقتــك
يف أي وقــت.

 )Cالخصوصية واألمن ومسؤوليتك

1.لــن نتحمــل مســؤولية أي خســارة قــد تتعــرض لهــا باســتخدامك املحفظــة مــا مل تحــدث مبــارشة بســبب
إهــال جســيم و  /أو ســوء تــرف متعمــد مــن جانبنــا.
 2.يف حالــة اخــراق رسيــة الجهــاز أو رمــز املــرور ،تتحمــل منفــردا ً املســؤولية الكاملة عن جميــع الرســوم والتكاليف
والخســائر واألرضار مــن أي نــوع وأيــا كانــت املرتتبــة بســبب ذلــك االنتهــاك .يف حالــة قيامــك باإلفصــاح وإفشــاء
رمــز املــرور عــن قصــد أو عــن غــر قصــد ،يجــب عليــك تعويــض أي مدفوعــات غــر مــرح بهــا أو مرصوفــات أو
تكاليــف أو خســائر وأي معاملــة تتــم بســبب ذلــك االنتهاك.
3.يجــب عليــك إخطارنــا فــورا ً يف حالــة اخــراق رمــز املــرور أو الكشــف عنــه لشــخص أو كيــان آخــر وطلــب
حظــر البطاقــة بســبب هــذا اإلفصــاح أو الخــرق ،وتضمــن أي خســارة أو رضر أو رســوم أو مرصوفــات
ناتجــة عــن هــذا الخــرق.
4.عنــد حــدوث أي احتيــال أو فقــدان أو رسقــة الجهــاز فأنــت ملــزم بإبالغنــا بهــذا الفقــدان فــورا ً وإبــاغ
أيــة أطــراف أخــرى مثــل موفــر االتصــاالت وغريهــا .وبنــا ًء عــى هــذا اإلبــاغ ســنقوم برتتيــب حظــر
محفظــة املعامــات لجميــع البطاقــات .ميكنــك االســتمرار يف اســتخدام البطاقــة البالســتيكية املاديــة
لجميــع البطاقــات املســجلة .مبوجــب هــذا تعوضنــا ضــد أي مطالبــات أو تكاليــف أو تكاليــف أو خســائر
تــم إجراؤهــا فيــا يتعلــق بــأي معامــات متــت باســتخدام جهــاز العميــل قبــل أن يخطــر العميــل البنــك
باالحتيــال أو الخســارة أو الرسقــة أو يطلــب مــن البنــك حظــر البطاقــة.
5.وف ًقــا لتقديرنــا الخــاص نحتفــظ بالحــق يف رفــض أي معاملــة عنــد االشــتباه يف وجــود أي مخالفــة لــروط
االســتخدام أو حــدوث أي نشــاط احتيــايل أو غــر قانــوين.
6.عنــد إضافــة بطاقتــك إىل املحفظــة ،نجمــع معلومــات معينــة منــك للتحقــق مــن هويتــك حتــى نتمكــن
مــن اســتخدام البطاقــة وتيســر املشــاركة مــع املحفظــة.
7.ســنطلب أيضً ــا بعــض معلومــات الحســاب املتعلقــة بــكل بطاقــة تختارهــا الســتخدامها مــع املحفظــة،
مبــا يف ذلــك أحــدث بيانــات املعاملــة ،ولكــن ليــس رقــم حســاب البطاقــة بالكامــل .أنــت توافــق عــى
أنــه يجــوز لنــا أيضً ــا جمــع واســتخدام البيانــات التقنيــة واملعلومــات ذات الصلــة بشــكل دوري ،مبــا يف
ذلــك ،عــى ســبيل املثــال ال الحــر ،املعلومــات التقنيــة حــول جهــازك لتســهيل تحديثــات خدماتنــا .وقــد
نســتخدم هــذه املعلومــات لتحســن منتجاتهــا أو لتوفــر خدمــات أو تقنيــات لــك طاملــا أنهــا يف شــكل ال
يحــدد هويتــك شــخص ًيا.
8.قــد تتلقــى إشــعارات مــن املحفظــة توضــح نشــاط حســاب البطاقــة ،و يف حالــة عــدم رغبتــك يف تلقــي
إشــعارات الدفــع يجــوز إيقــاف تشــغيلها داخــل إعــدادات إشــعارات الجهــاز أو إعــدادات تطبيقــات
املحفظــة.
9.إذا كان لديــك أيــة استفســارات أو نزاعــات أو شــكاوى بخصــوص املحفظــة بإمكانــك التواصــل مــع موفــر
املحفظــة بإســتخدام املعلومــات املعطــاة بواســطة املوفــر ،ويف حالــة أي استفســار أو نــزاع أو شــكوى مــن
جانبــك بخصــوص بطاقتــك عليــك التواصــل فــورا ً مــع الرقــم املوجــود خلــف البطاقــة.
	10.يجــب عليــك التعــاون مــع البنــك يف أي وجميــع التحقيقــات والتــزام أي إجــراءات ملنــع االحتيــال أو غــر
ذلــك مــن التدابــر ذات الصلــة التــي نــويص بهــا.
	11.تتحمــل وحــدك املســئولية الكاملــة عــن حاميــة البطاقــات الخاصــة بــك ومعامــات املحفظــة وأيــة
معلومــات أخــرى عــى جهــازك يف حالــة فقــدان الجهــاز أو بيعــه للغــر.

 )Dالتعليق و التغيري واإلنهاء

يف إمكاننــا إنهــاء أو تغيــر رشوط االســتخدام هــذه أو إضافــة أو حــذف أي عنــارص يف هــذه الــروط يف أي وقت.
ســنقدم إشــعا ًرا إذا ذلــك ملزمـاً بالقانــون .ليــس يف إمكانــك تغيــر هــذه الــروط ولكــن ميكنــك إنهــاء رشوط
االســتخدام هــذه يف أي وقــت عــن طريــق إزالــة جميــع البطاقــات مــن املحفظــة.
يقبــل العميــل ويفهــم أن مسؤوليته/مســؤوليتها للرجــوع إىل رشوط االســتخدام املحدثــة عــى املوقــع
اإللكــروين للبنــك ولــن يكــون لــه أي حــق يف تقديــم أي دعــوى ضــد البنــك بســبب عــدم إخطــاره أو موافقتــه
عــى أي تغيــرات يجريهــا البنــك عــى رشوط اإلســتخدام.

 )Eمسؤولية البنك

إن حبيــب بنــك أي جــي زيوريــخ ليــس هــو موفــر املحفظــة وإننــا غــر مســؤولني عــن توفــر خدمــة
املحفظــة لــك ،وتنحــر مســؤوليتنا يف تزويــد موفــر املحفظــة املعلومــات برسيــة ليســمح بإســتخدام البطاقــة
باملحفظــة .كــا إننــا غــر مســؤولني عــن أداء أو عــدم أدا موفــر املحفظــة أو اي طــرف ثالــث بخصــوص
دخولــك يف أي اتفاقيــات مــع موفــر املحفظــة أو أي طــرف ثالــث او عالقــات الغــر التــي قــد تؤثــر عــى
اســتخدامك للمحفظــة.
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F) Communication
You consent to receive electronic communications and disclosures from us in connection
with your Card and the Wallet. You agree that we can contact you by email or SMS at any
email address or mobile number you provide to us in connection with any account. It may
include contact from companies working on our behalf to service your accounts. You agree
to update your contact information with us when it changes.

G) Third party agreements and support
These Terms of Use are solely between the Bank and the Customer. Third party services
including the wireless carrier and other, applications or websites incorporated in the Wallet may have their own third party agreements. You may become subject to these third
party agreements when you provide such third parties with personal information in order
to use their services, visit their applications or websites, or as otherwise governed by
the applicable circumstances. We are not responsible for the security, accuracy, legality,
appropriateness or any other aspect of the content or function of products or services
from any third party.
It is your responsibility to read and understand any third party agreements before adding
or using the Card through the Wallet.
We are not responsible for, and do not provide, any support or assistance for any third
party hardware, software or other products or services If there are any issues or questions
with a third party product or service, including issues pertaining to the operation of the
Device, please contact the appropriate third party in accordance with that third party›s
procedures for customer support and assistance.

H) License
1.

A virtual representation of the Card is licensed, to the Customer for use only under
the Terms of Use. The Bank reserves all rights not expressly granted to the Customer.

2.

You are granted a non-exclusive, non-sub licensable, non-transferable, personal, limited license to install and use tokens and other credentials associated with the Card
to make payments with the Device solely in accordance with the Terms of Use. The
license is limited to use on any Device that you own or control and as permitted by
any applicable third party agreements.

3.

You shall not rent, lease, lend, sell, redistribute or sublicense any right to use any
Card credentials in the Wallet.

4.

You hereby agree that the virtual representation of the Card in the Wallet or its credentials may be automatically updated or upgraded without notice to you. We may
at any time, at its sole discretion and without prior notice, expand, reduce or suspend
the Card or any currency of transactions allowed using the Card with the Wallet.

I) Governing Law
The Terms of Use are governed by the federal laws of the United Arab Emirates as applicable in the Emirate of Dubai and subject to the courts of Dubai.
The Terms of Use are made in Arabic and English, however, if there is any contradiction
between the Arabic and English text, the Arabic text shall prevail.

VI - TERMS AND CONDITIONS OF USING VERIFIED BY VISA SERVICE
Welcome and thank you for choosing to use the Verified by Visa authentication service
(“Verified by Visa”). Please read this Terms of Service Agreement carefully before using
Verified by Visa. In this Agreement, “Issuer” refers to the Habib Bank AG Zurich that issued
your VISA Card; “we,” “us,” and “our” refer to Issuer and its suppliers of card processing and
web-hosting services; and “you,” “your,” or “yours” refers to the user of Verified by Visa.
This Terms of Service Agreement supplements and is incorporated in Issuer›s cardholder
agreement(s) with you (“Cardholder Agreement”). In addition to this Terms of Service
Agreement, Verified by Visa also is subject to the Cardholder Agreement governing the
card transactions for which Verified by Visa is used.
In the event of any conflict between this Verified by Visa Terms of Service document
and the Issuer’s VISA Card Agreement and Disclosure or Membership Agreement, the
Issuer›s VISA Card Agreement and Disclosure and Membership Agreement shall control.

A) Acceptance of Terms
Verified by Visa provides its service to you, subject to the following Terms of Service (“TOS”)
and the Cardholder Agreement governing the card transactions for which Verified by Visa
is used. The TOS may be updated by us from time to time without notice to you. Use of the
service constitutes your acceptance of the terms. You shall be subject to any guidelines or
rules applicable to Verified by Visa that may be posted from time to time at this location.
You agree that creation of a Verified by Visa account password, and/or use of Verified by
Visa, will represent your acceptance of this TOS and that continued use of Verified by Visa
after revisions to this TOS shall constitute your agreement to such revised terms and any
applicable posted guidelines or rules.
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 )Fالتواصل

أنــت توافــق عــى تلقــي االتصــاالت اإللكرتونيــة واإلفصــاح مــن جانبنــا فيــا يتعلــق ببطاقتــك واملحفظــة .وإنــك
توافــق عــى أنــه ميكننــا االتصــال بــك عــن طريــق الربيــد اإللكــروين أو الرســائل القصــرة يف أي عنــوان بريــد
إلكــروين أو رقــم هاتــف محمــول توفــره لنــا فيــا يتعلــق بــأي حســاب.كام يجــوز االتصــال مــن الــركات العاملة
نيابــة عنــا لخدمــة حســاباتك .أنــت توافــق عــى تحديــث معلومــات االتصــال الخاصــة بــك معنــا عندمــا تتغــر.

 )Gاتفاقيات الطرف الثالث والدعم

أبرمــت رشوط االســتخدام هــذه بــن البنــك والعميــل فقــط .قــد يكــون لخدمــات الطــرف الثالــث مثــل رشكــة
االتصــاالت الالســلكية وغريهــا مــن التطبيقــات أو املواقــع اإللكرتونيــة املدمجــة يف املحفظــة إتفاقيــات طــرف
ثالــث خاصــة بهــا .مــن املمكــن خضوعــك التفاقيــات الطــرف الثالــث هــذه عنــد تزوديــك هــذه األطــراف
مبعلوماتــك الشــخصية لــي تتيــح لــك اســتخدام خدماتهــا أو زيــارة تطبيقاتهــا أو مواقــع الويــب الخاصــة بهــا أو
وف ًقــا ملــا تفتضيــه الظــروف الســارية .نحــن ال نتحمــل مســؤولية أمــن ودقــة وقانونيــة ومالمئــة أو أي جانــب
آخــر مــن جوانــب املحتــوى أو وظيفــة املنتجــات أو الخدمــات مــن أي طــرف.
تقــع عــى عاتقــك مســؤولية قــراءة وفهــم أي اتفاقيــات لجهــات خارجيــة قبــل إضافــة أو اســتخدام البطاقــة
مــن خــال املحفظــة.
إننــا غــر مســؤولني عــن توفــر أو دعــم أو مســاعدة أي جهــاز أو برنامــج أو منتجــات أو خدمــات أخــرى
تابعــة لجهــة خارجيــة إذا كانــت هنــاك أيــة مشــكالت أو أســئلة تتعلــق مبنتــج أو خدمــة لجهــة خارجيــة،
مبــا يف ذلــك املشــكالت املتعلقــة بتشــغيل الجهــاز ،يرجــى االتصــال بالطــرف الثالــث ذو الصلــة وذلــك
وف ًقــا إلجــراءات الطــرف الثالــث لدعــم و مســاعدة العمــاء.

 )Hالترصيح

1.يــرح للعميــل بنســخة رقميــة مــن البطاقــة الســتعاملها مبوجــب رشوط االســتخدام فقط.يحتفــظ البنــك
بجميــع الحقــوق غــر املمنوحــة رصاحــة للعميــل.
2.تــم منحــك رخصــة شــخصية غــر حرصيــة وغــر قابلــة للرتخيــص الفرعــي وغــر قابلــة للتحويــل ومحــددة
وذلــك لتثبيــت واســتخدام الرمــوز وغريهــا مــن بيانــات االعتــاد املرتبطــة بالبطاقــة إلجــراء الدفعــات
بالجهــاز فقــط وف ًقــا لــروط االســتخدام .يقتــر الرتخيــص عــى االســتخدام عــى أي جهــاز متلكــه أو
تتحكــم فيــه وحســب مــا تســمح بــه اتفاقيــات الطــرف الثالــث الســارية.
3.ال يجــوز لــك اســتئجار أو تأجــر أو إقــراض أو بيــع أو إعــادة توزيــع أو إصــدار ترخيــص فرعــي أي حــق
اســتخدام أو مســتندات للبطاقــة يف املحفظــة.
4.مبوجبــه توافــق عــى أن النســخة الرقميــة للبطاقــة يف املحفظــة أو بيانــات املســتندات الخاصــة
بهــا قــد يتــم تحديثهــا أو تطويرهــا تلقائيًــا دون إشــعارك بذلــك .و يجــوز لنــا يف أي وقــت وف ًقــا
لتقديرنــا الخــاص ودون أي إشــعار مســبق توســيع أو تقليــل أو تعليــق البطاقــة أو أي عملــة يف
املعامــات املســموح بهــا باســتخدام البطاقــة مــع املحفظــة.

 )Iالقانون الحاكم

تخضــع رشوط االســتخدام للقوانــن اإلتحاديــة لدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة املطبقــة يف إمــارة ديب
وتخضــع ملحاكــم ديب.
يتــم وضــع رشوط االســتخدام باللغتــن العربيــة واإلنجليزيــة  ،إال إنــه يف حالــة أي تناقــض بــن النــص العــريب
واإلنجليــزي يتــم االحتــكام للنــص العــريب.

 - VIرشوط و أحكام إستخدام خدمة تم التحقق من فيزا

مرحب ـاً بــك وشــكرا ً عــى إختيــارك خدمــة فيــزا املحققــة (“تــم التحقــق مــن فيــزا”) ،الرجــاء التكــرم بقــراءة
رشوط وأحــكام الخدمــة بعنايــة قبــل اســتخدام هــذه الخدمــة .يف هــذه االتفاقيــة فــإن كلمــة “ جهــة اإلصــدار”
تعــود إىل حبيــب بنــك آي جــي زيوريــخ وهــو جهــة إصــدار بطاقــة فيــزا الخاصــة بــك ،وإن العبــارات “نحــن”
و “لنــا” و “ إننــا” تشــر إىل جهــة اإلصــدار وإىل مــزود جهــة اإلصــدار بخدمــات املعالجــة واملواقــع املســتضيفة
لخدمــات لبطاقــة ،والعبــارات “إنــك وأنــت ولــك والخاصــة بــك” تعــود ملســتخدم “تــم التحقــق مــن فيــزا”.
ُتضــم اتفاقيــة رشوط الخدمــة هــذه إىل اتفاقية/اتفاقيــات حامــل البطاقــة املربمــة معكــم (“اتفاقيــة حامــل
البطاقــة”) .باإلضافــة إىل هــذه الــروط فــإن خدمــة تــم التحقــق مــن فيــزا” تخضــع أيض ـاً التفاقيــة حامــل
البطاقــة التــي تحكــم معامــات البطاقــة التــي يســتخدم فيهــا “تــم التحقــق مــن فيــزا”.
عنــد حــدوث أي تعــارض بــن رشوط “تــم التحقــق مــن فيــزا” واتفاقيــة بطاقــة فيــزا وعــدم اإلفصــاح أو
إتفاقيــة العضويــة الخاصــة بجهــة اإلصــدار ،يتــم االحتــكام إىل اتفاقيــة بطاقــة فيــزا وعــدم اإلفصــاح أو
إتفاقيــة العضويــة الخاصــة بجهــة اإلصــدار.

 )Aقبول الرشوط

يخضــع تقديــم خدمــات “تــم التحقــق مــن فيــزا” لــك لــروط اإلســتخدام التاليــة وتحكــم إتفاقيــة
حامــل البطاقــة معامــات البطاقــة التــي تتــم بإســتخدام “تــم التحقــق مــن فيــزا” ،قــد يتــم تحديــث
الــروط مــن وقــت آلخــر دون إخطــارك ،وميثــل اســتخدامك للخدمــة موافقــة عــى الــروط .وتخضــع
أليــة إرشــادات أو قواعــد منشــورة مــن وقــت آلخــر عــى هــذا املوقــع.
أنــت توافــق إن إنشــاء كلمــة رس لحســاب “تــم التحقــق مــن فيــزا” و/أو إســتخدام “تــم التحقــق مــن فيــزا”
يعتــر قبــوالً للــروط الخاصــة بهــا ،وإن اســتمرارك يف إســتخدام “تــم التحقــق مــن فيــزا” بعــد تعديــل الــروط
ميثــل موافقــة عــى الــروط املعدلــة وأي إرشــادات أو قواعــد منشــورة قابلــة للتطبيــق.
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Unless explicitly stated otherwise, any new features that augment, enhance or otherwise
change Verified by Visa shall be subject to this TOS.
The Issuer reserves the right at any time and from time to time to modify or discontinue,
temporarily or permanently, Verified by Visa (or any part thereof) with or without notice.

B) Description of Verified by VISA
Verified by Visa provides you with a way of increasing security in online and other transactions for which Verified by Visa is used by reducing the chances of fraud for those
transactions by sending One Time Password (OTP) on your mobile number registered with
Habib Bank AG Zurich.

C) Cardholder password and Security
You are solely responsible for maintaining the confidentiality of your password and other
verification information established by you with Verified by Visa, and all activities that
occur using your password or other verification information supplied to or established
by you with Verified by Visa. You agree not to transfer or sell your use of, or access to,
Verified by Visa to any third party. You agree to immediately notify us, as we require in
our cardholder agreement with you for a lost or stolen card, of any unauthorized use
of your password or other verification information, or any other breach of security. You
acknowledge and agree that, except as otherwise provided by Applicable Law or in our
cardholder agreement with you, shall not be liable for any loss or damage arising from
your failure to comply with this TOS.

D) Your Conduct
You agree not to:
» Impersonate any person or entity using Verified by Visa;
» Upload, post, email or otherwise transmit any material that contains software viruses or any other computer code, files or programs designed to interrupt, destroy
or limit the functionality of any computer software or hardware or telecommunications equipment used by Verified by Visa;
» Spam or flood the Verified by Visa Website or service;
» Modify, adapt, sub-license, translate, sell, reverse engineer, decompile or disassemble any portion of the Verified by Visa Website or service or the software used
in connection with Verified by Visa;
» Remove any copyright, trademark, or other proprietary rights notices contained
in Verified by Visa;
» “frame” or “mirror” any part of the Verified by Visa Website or service without
Visa›s prior written authorization;
» Use any robot, spider, site search/retrieval application, or other manual or automatic device or process to retrieve, index, “data mine,” or in any way reproduce
or circumvent the navigational structure or presentation of the Verified by Visa
Website or service or its contents;
» Otherwise interfere with, or disrupt, verified by Visa or servers or networks connected
to Verified by Visa, or violate this TOS or any requirements, procedures, policies or
regulations of Verified by Visa or of any networks connected to Verified by Visa; or
» Intentionally or unintentionally violate any applicable local, state, national or
international statute, regulation, regulatory guideline or judicial or administrative interpretation, or any rule or requirement established by Visa (all of
which shall constitute “Applicable Law”) in connection with your use of Verified
by Visa.

E) Liability
You agree that we shall not be liable to you or to any third party for any modification,
suspension or discontinuance of Verified by Visa. We will pay any direct out-of-pocket
expenses that you may incur due to:
» Negligence or intentional misconduct by us, our employees or agents;
» An attack by others on the systems we use to provide Verified by Visa; or
» Any error in, or failure of, Verified by Visa.
Under no circumstances will we be liable for consequential, incidental, special or
indirect losses or other damages, such as any damage to your computer or telephone service resulting from your use of Verified by Visa.
We assume no responsibility for, and will not be liable for, any damages to, or any viruses which may affect, your computer equipment or other property on account of your
access to, use of, or downloading from, this Web site.
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مــا مل ينــص رصاحــة خــاف ذلــك ،فــإن أي ميــزات جديــدة يتــم إضافتهــا أو تعزيزهــا أو أي تغيــرات
أخــرى عــى “تــم التحقــق مــن فيــزا” ســتكون خاضعــة لــروط الخدمــة هــذه.
تحتفــظ جهــة اإلصــدار بالحــق يف تعديــل أو توقيــف “تــم التحقــق مــن فيــزا”(أو أي جــزء منهــا) يف
أي وقــت ومــن وقــت آلخــر ،مؤقتــا أو بشــكل دائــم وذلــك قــد يتــم بإخطــار أو بــدون أي إخطــار.

 )Bوصف خدمة تم التحقق من فيزا

توفــر لــك “تــم التحقــق مــن فيــزا” أمــن أكــر للمعامــات عــر اإلنرتنــت أو املعامــات األخــرى ،تقلــل “ تــم
التحقــق مــن فيــزا” مــن فــرص االحتيــال وذلــك بإرســال (كلمــة رس ملــرة واحــدة) عــى رقــم موبايلــك املســجل
لــدى حبيــب بنــك آي جــي زيوريــخ.

 )Cكلمة الرس لحامل البطاقة واألمن

أنــت وحــدك املســؤول عــن املحافظــة عــى أمــن كلمــة الــر الخاصــة بــك وكل معلومــات التحقــق األخــرى
التــي قدمتهــا ل “التحقــق مــن فيــزا” وكافــة األنشــطة التــي تتــم بإســتخدام كلمــة الــر أو معلومــات التحقــق
التــي زودوك بهــا أو انــت قمــت بتقدميهــا ل “التحقــق مــن فيــزا” .توافــق عــى عــدم تحويــل أو بيــع خدمــة
اســتخدامك أو الدخــول إىل “التحقــق مــن فيــزا” .أنــت توافــق عــى إخطارنــا عــى الفــور وكــا هــو مطلــوب يف
اتفاقيــة حامــل البطاقــة عنــد فقــدان أو رسقــة أو أســاءة إســتخدام أو اســتخدام غــر مــرح لكلمــة مــرورك أو
معلومــات التحقــق األخــرى أو أي خــرق آخــر لألمــن .أنــت تقــر وتوافــق عــى أنــه باســتثناء مــا هــو منصــوص
عليــه يف القانــون الســائد أو يف اتفاقيــة حامــل البطاقــة فإننــا لــن نتحمــل مســؤولية أي خســارة أو رضر ينجــم
عــن إخفاقــك يف االمتثــال لــروط الخدمــة هــذه.

 )Dسلوكك

توافــق عىل عدم القيــام باألفعال اآلتية- :
»إنتحــال شــخصية أي فرد او كيان يســتخدم” التحقق من فيزا.
»تحميــل أو نــر أو إرســال بريــد إلكــروين أو نقــل أي مــواد تحتــوي عــى فريوســات برامــج
أو أي رمــز أو ملفــات أو برامــج كمبيوتــر أخــرى مصممــة لتشــويش أو تدمــر أو تقييــد عمــل
أي برنامــج كمبيوتــر أو جهــاز أو معــدات اتصــاالت ســلكية والســلكية تســتخدمها “التحقــق
مــن فيــزا”.
»إرســال بريــد الكرتوين ضار مبوقــع “تم التحقق من فيزا” اإللكــروين أو موقع الخدمة.
»تعديــل أو ضبــط أو ترخيــص مــن الباطــن أو ترجمــة أو بيــع أو إجــراء برمجــة عكســية أو إلغــاء
ترجمــة أو فــك أي جــزء مــن موقــع أو خدمــة أو الربنامــج املســتخدم فيــه “التحقــق مــن فيــزا”.
»إزالــة أي حقــوق نــر أو عالمــة تجاريــة أو إشــعارات حقــوق ملكيــة أخــرى مضمنــة لــدى “التحقــق
مــن فيــزا”.
»“تأطــر” أو “نســخ” أي جــزء مــن املوقــع اإللكــروين ل“التحقــق مــن فيــزا” دون إذن خطــي
مســبق.
»اســتخدام أي روبــوت أو تطبيــق لبحث/إســرجاع املوقــع أو أي جهــاز أو عمليــة أخــرى يدويــة
أو أوتوماتيكيــة الســرداد أو فهرســة “التنقيــب يف البيانــات” أو إعــادة إنتــاج أو التحايــل بــأي
شــكل مــن األشــكال عــى “ هيــكل املــاح” أو موقــع “التحقــق مــن فيــزا” أو أي مــن محتوياتــه.
»التدخــل أو تعطيــل “التحقــق مــن فيــزا” أو الخــوادم أو الشــبكات املتصلــة ب “التحقــق مــن
فيــزا” ،مخالفــة الــروط واملتطلبــات واإلجــراءات واللوائــح الخاصــة ب “التحقــق مــن فيــزا”.
»املخالفــة املقصــودة أو غــر املقصــودة ألي مــن القوانــن أو اللوائــح أو التوجيهــات التنظيميــة أو
التفســرات القضائيــة أو اإلداريــة املحليــة الســارية أو أي قاعــدة أو رشط تضعــه فيــزا (والتــي
تشــكل جميعهــا “قانونًــا مطب ًقــا”) فيــا يتعلــق باســتخدامك مــن” التحقــق مــن فيــزا”.

 )Eاملسؤولية

توافــق عــى أننــا غــر مســؤولني تجاهــك أو تجــاه الغــر عــن أي تغيــر او تعليــق أو قطــع لخدمــة “تــم التحقــق
مــن فيــزا” .وســنقوم بدفــع أي نفقــات مبــارشة قــد تتعــرض لهــا نتيجــة اآليت:
»إهامل أو سوء ترصف متعمد منا أو من موظفينا أو وكالئنا.
»هجوم من آخرين عىل النظام الذي نستخدمه لتوفري خدمة “تم التحقق من فيزا”.
»أي خطأ أو فشل يف خدمة “تم التحقق من فيزا”.
لــن نتحمــل تحــت أي ظــرف مــن الظــروف مســؤولية الخســائر التبعيــة أو العرضيــة أو الخاصــة أو غــر
املبــارشة أو غريهــا مــن األرضار ،مثــل أي رضر يلحــق بجهــاز الكمبيوتــر أو الخدمــة الهاتفيــة الناتجــة عــن
اســتخدامك “تــم “التحقــق مــن فيــزا”.
ال تقــع عــى عاتقنــا أي مســؤولية ولــن نكــون مســؤولني عــن أي أرضار أو أي فريوســات قــد تؤثــر
عــى جهــاز الكمبيوتــر الخــاص بــك أو غريهــا مــن املمتلــكات بســبب دخولــك أو تحميلــك او
اســتخدامك هــذا املوقــع.
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F) Dealings with Merchants
Your correspondence or business dealings with, or participation in promotions of,
online retail or other merchants on or through Verified by Visa, including payment and delivery of related goods or services, and any other terms, conditions,
warranties or representations associated with such dealings, are solely between
you and such merchant. You agree that, except as otherwise provided by Applicable Law or in our cardholder agreement with you, your card Issuer shall not
be responsible or liable for any loss or damage of any sort incurred as the result
of any such dealings. You understand that use of Verified by Visa does not, in
any way, indicate that we recommend or endorse any merchant, regardless of
whether the merchant participates in Verified by Visa. For example, Verified by
Visa does not verify the identity of the merchant or the quality of the merchant›s
goods or services.

G) Disclaimer of Warranties
You expressly understand and agree that any software obtained through the use of Verified by Visa is downloaded and used at your own discretion and risk and that except as
otherwise provided in this TOS Agreement, you will be solely responsible for any damage
to your computer system or loss of data that results from the download or use of any such
software or other materials through Verified by Visa.
Except as otherwise required by any applicable state law, makes no representations or
warranties about verified by visa of any kind, express or implied, including any warranties as to merchantability or fitness for a particular purpose. Applicable law may not allow the exclusion of implied warranties, so the above exclusions may not apply to you.

H) Notice
Notices to you may be made via either email or regular mail to any address in your
Registered Data or other information that you have provided to us in connection with
any of your accounts with us, or your VISA cards issued or otherwise provided by us.

I) Age and Responsibilities
You represent that you are of sufficient legal age to use Verified by Visa and to create
binding legal obligations for any liability you may incur as a result of the use of Verified
by Visa. Except as otherwise provided by Applicable Law or in our cardholder agreement
with you, you understand that you are financially responsible for all uses of Verified by
Visa by you and those authorized by you to use your Registered Data, your password or
other verification information.

J) Jurisdiction Clause
UAE law will apply in case of any disputes arises between parties and Dubai court will be
the specialized court.

VII - ADDENDUM - Agreement, Terms & Conditions applicable to HBZ ATM
/ Debit Card, Credit Card, 3rd Party Wallet Payment & VISA Services
1.

In the event of any unauthorized transactions on your Card, which maybe fraudulent
in nature, customer has the right to dispute the charge and file a formal claim with
the bank. All such claims would be investigated and its findings and conclusions
will be shared with customer. In case it is established that unauthorized transactions
were due to client?s negligence then liability to pay would remain with the client.
Investigations may take between 45-180 days. In some disputes, a conditional credit
on Card is provided which is subject to reversal at Banks discretion based on the
outcome of the investigation.

2.

Any disputed and or unauthorized transactions will be subject to the rules and guidelines defined by the network (Visa/MasterCard) and mode of transaction. The request
for refund and or reversal will be reviewed and processed in view of these guidelines
and the Bank`s internal guidelines.

3.

The Bank shall not be liable for any disputes brought to the Bank?s notice by the
Cardholder after thirty (30) days from the date of transaction

4.

The Cardholder shall fully be liable to the Bank for all Card Transactions made with the
PIN whether with or without the knowledge of the Cardholder.

5.

If the Credit Card is lost or stolen or the PIN is disclosed to any person, the Cardholder
shall immediately notify the Bank on the phone numbers specified by the Bank.
Cardholder is also required notify law relevant law enforcing agency where such
loss or theft or disclosure occurred. All such notifications shall be followed by signed
written confirmation to the Bank within 48 hours of receipt of notice. Until receipt of
such written confirmation, the Cardholder will be liable for all Credit Card Transactions
on the Card Account.

Note: The information and materials on this site and the terms, conditions and descriptions that appear
are subject to change without prior notice.
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 )Fالتعامل مع التجار

املراســات أو التعامــات التجاريــة الخاصــة بــك أو اإلشــراك يف العــروض الرتويجيــة للتجزئــة عــر اإلنرتنــت أو
التجــار اآلخريــن عــى أو مــن خــال “”تــم التحقــق مــن فيــزا” مبــا يف ذلــك تســليم الســلع أو الخدمــات ذات
الصلــة ،وأي رشوط أو ضامنــات أو عــروض أخــرى مرتبطــة بهــذه املعامــات تكــون بينــك وبــن التاجــر املعنــي
فقــط .وإنــك توافــق عــى أنــه وباســتثناء مــا هــو منصــوص عليــه خــاف ذلــك يف القانــون الســائد أو يف اتفاقيــة
حامــل البطاقــة الخاصــة بنــا معــك إن جهــة إصــدار بطاقتــك غــر مســؤولني عــن أي خســارة أو رضر مــن أي
نــوع تتكبــده نتيجــة أي مــن هــذه املعامــات .ومــن املفهــوم إن إســتخدام “التحقــق مــن فيــزا” ال يعنــي بــأي
حــال مــن األحــوال أننــا نــويص أو نؤيــد التعامــل مــع أي تاجــر بعينــه ســواء أن كان ذلــك التاجــر مشــرك يف
خدمــة “تــم التحقــق مــن فيــزا” أم ال ،وإن “تــم التحقــق مــن فيــزا” ال تتحقــق مــن هويــة التاجــر أو جــودة
ســلع أو خدمــات التاجــر.

 )Gإخالء املسؤولية من الضامنات

إنــك تفهــم وتوافــق رصاحــة إن حصولــك عــى أي برامــج إلســتخدام “تــم التحقــق مــن فيــزا” يتــم تحميلــه
وإســتخدامه وفقــا لتقديــرك ومســؤوليتك وذلــك خــاف املنصــوص يف رشوط الخدمــة الــواردة يف هــذه
اإلتفاقيــة .وتكــون مســؤول منفــردا ً عــن أي تلــف يحــدث لنظــام لكمبيوتــر الخــاص بــك أو فقــدان البيانــات
نتيجــة تحميــل او إســتخدام تلــك الربامــج أو أي مــواد أخــرى خــال” تــم التحقــق مــن فيــزا”
باســتثناء مــا يقتضيــه أي قانــون آخــر مــن قوانــن الدولــة الســارية ،ال يتــم تقديــم أي تعهــدات أو ضامنــات
بشــأن “تــم التحقــق مــن فيــزا” مــن أي نــوع رصاحــة أو ضمنــا مبــا يف ذلــك أي ضامنــات تتعلــق بالتســويق أو
املالءمــة لغــرض معــن .قــد ال يســمح القانــون املعمــول بــه إســتبعاد الضامنــات الضمنيــة ،لــذا فــإن االســتثناء
املذكــور أعــاه قــد ال يطبــق عليــك.

 )Hاإلشعارات

يجــوز إرســال اإلشــعارات إليــك عــر الربيــد اإللكــروين أو الربيــد العــادي إىل أي عنــوان يف بياناتــك املســجلة أو
غريهــا مــن املعلومــات التــي قدمتهــا إلينــا فيــا يتعلــق بــأي مــن حســاباتك بطرفنــا ،أو عــن طريــق بطاقــات
فيــزا الخاصــة بــك أو غريهــا الصــادرة منــا.

 )Iالعمر واملسؤوليات

بهــذا تقــر ببلوغــك الســن القانونيــة التــي تؤهلــك إلســتخدام “تــم التحقــق مــن فيــزا” وبالتــايل تقــع عــى عاتقك
االلتزامــات القانونيــة التــي تنشً ــا عــن إســتخدام” تــم التحقــق مــن فيــزا “ بإســتثناء مــا هــو منصــوص عليــه
خــاف ذلــك يف القانــون الســائد أو إتفاقيــة حامــل البطاقــة معــك ،وإنــك تــدرك مســؤوليتك املاليــة عــن جميــع
اإلســتخدامات التــي تتــم عــى “ تــم التحقــق مــن فيــزا” بواســطتك وعــن طريــق املفوضــن بواســطتك إلســتخدام
بياناتــك املســجلة وكلمــة الــر أو أي معلومــات خاصــة بــك.

 )Jالسلطة القضائية

 - VIIالثامــن – ملحــق :إتفاقيــة رشوط وأحــكام حبيــب بنك إي جــي زيوريخ املطبقة عىل بطاقة
الــراف اآليل /الخصــم وبطاقــة اإلئتــان ودفع محفظة الطرف الثالــث وخدمات الفيزا
1.ملحــق  -االتفاقيــة والــروط واألحــكام املطبقــة عــى بطاقــة الخصــم املبــارش  /الــراف اآليل لبنــك أبوظبــي
التجــاري وبطاقــة االئتــان ودفــع املحفظــة للجهــات الخارجيــة وخدمــات التأشــرات.يف حالــة إجــراء أي معامــات
غــر مــرح بهــا عــى بطاقتــك ،والتــي قــد تكــون ذات طابــع احتيــايل ،يحــق للعميــل االعــراض عــى الرســوم
وتقديــم مطالبــة رســمية إىل البنــك .يتــم التحقيــق يف جميــع هــذه االدعــاءات ومشــاركة نتائجهــا واســتنتاجاتها مع
العمــاء .يف حالــة ثبــوت أن املعامــات غــر املــرح بهــا كانــت بســبب إهــال العميــل تبقــى مســؤولية الدفــع
عــى العميــل .قــد تســتغرق التحقيقــات يف بعــض النزاعــات مــدة مــن  45-180يو ًمــا .يف بعــض النزاعــات يتــم
تقديــم ائتــان مــروط عــى البطاقــة يكــون خاضعـاَ لإللغــاء وف ًقــا لتقديــر البنــوك بنــا ًء عــى نتيجــة التحقيــق.
2.تخضــع أي معامــات متنــازع عليهــا و /أو غــر مــرح بهــا للقواعــد واإلرشــادات التــي تحددهــا شــبكة
(فيــزا  /ماســر كارد) وطريقــة املعاملــة .تتــم مراجعــة ومبــارشة طلــب االســرداد و  /أو اإللغــاء يف ضــوء
هــذه اإلرشــادات واملبــادئ التوجيهيــة الداخليــة للبنــك.
3.البنــك غــر مســؤول عــن أي نزاعــات يتــم إبــاغ البنــك عنهــا بواســطة حامــل البطاقــة بعــد ثالثــن ()30
يو ًمــا مــن تاريــخ املعاملــة.
4.يتحمــل حامــل البطاقــة املســؤولية الكاملــة أمــام البنــك عــن جميــع معامــات البطاقــة التــي تتــم
باســتخدام الرقــم الــري ســواء أن كانــت بعلــم حامــل البطاقــة أو بــدون علمــه.
5.يف حالــة فقــدان أو رسقــة بطاقــة االئتــان أو كشــف الرقــم الــري ألي شــخص ،يجــب عــى حامــل البطاقــة
إخطــار البنــك فــورا ً عــى أرقــام الهاتــف املحــددة مــن قبــل البنــك .كــا يجــب عــى حامــل البطاقــة إخطــار
جهــة إنفــاذ القانــون ذات الصلــة عنــد حــدوث ذلــك الفقــدان أو الرسقــة أو الكشــف .كل هــذه اإلخطــارات
يجــب أن يتبعهــا تأكيــد كتــايب موقــع إىل البنــك خــال  48ســاعة مــن اســتالم اإلشــعار .لحــن اســتالم هــذا
التأكيــد الكتــايب يظــل حامــل البطاقــة مســؤوالً عــن جميــع معامــات بطاقــة االئتــان عــى حســاب البطاقــة.

ملحوظــة :املعلومــات واألوصــاف التــي تظهــر يف كتيــب الرشوط واألحــكام هذا عرضــة للتغيري دون إشــعار مســبق.
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)For inquiries, call 800 HABIB (42242
لإلستعالم اتصل على  800حبيب ()42242
Habib Bank AG Zurich is licensed by the Central Bank of the UAE to carry on Banking Business

حبيب بنك اي جي زيوريخ مرخص من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي لممارسة األعمال المصرفية

