
 شروط استخدام بطاقة بنك الشركة المصرفیة العربیة الدولیة االئتمانیة
 یصدر البنك البطاقة االئتمانیة طبقا للشروط واألحكام التالیة وتبقى ملكیة البطاقة للبنك في جمیع األوقات 

 التعریفات .۱
 البنك: بنك الشركة المصرفیة العربیة الدولیة •
 لحامل البطاقة األساسیة. البنك التي یصدرھا االئتمانیةالبطاقة األساسیة: البطاقة  •
مسئوال قانونا عن جمیع المبالغ  والذي یكونحساب البطاقة  باسمھفتح  والذيحامل البطاقة األساسیة: الشخص الذي أصدر لھ البنك البطاقة األساسیة  •

 اإلضافیة إن وجدت. وبطاقتھالمستحقة نتیجة استخدام بطاقتھ األساسیة 
كافة المستحقات على ھذه البطاقة تلقائیا على  وتحملبناء على طلب حامل البطاقة االساسیة للشخص الذي یعینھ  ھي بطاقة تصدرالبطاقة اإلضافیة:  •

 حساب حامل البطاقة األساسیة.
 .عاما ۱۸على أال یقل عمره عن  اسیة: الشخص الذي یصدر لھ البنك البطاقة اإلضافیة بناء على طلب حامل البطاقة األساإلضافیةحامل البطاقة  •
 االتیة: والمحكوم بالقیودحامل البطاقة األساسیة  باسمحساب البطاقة: الحساب المفتوح أو المسجل لدى البنك  •
  البطاقة أو رقمھا بأي شكل كان. استخدامأیة مصروفات أخرى ناتجة عن و الرسوم، األتعاب النقدیة، الخدمات، السلفالبضائع، مشتریات  
ة االضافیة الحد االئتماني: ھو الحد األقصى الذي یحدده البنك للمبلغ المصرح بأن یكون مستحقا في حساب البطاقة لكل من البطاقة األساسیة والبطاق •

  أي وقت من األوقات وذلك فيمجتمعین 
ماكینات أو  )(ATMلي ستخدم للتحقق إلكترونیا من ھویة حامل البطاقة في ماكینات الصراف اآلالرقم السري: ھو الرقم الذي ی / (PIN)رقم تحدید الھویة  •

 )(POS آلیة بیعنقاط 
 .مؤسسة تقدم خدمات مماثلة یتعاقد معھا البنك لھذا الغرض أيأو  شركة ماستركاردھي  المصدرة:المؤسسة  •
 البضائع أو الخدمات أو المسحوبات النقدیة.التاجر أو المتجر: الشركة أو البنك أو المنشأة الذي یقبل البطاقة في سداد قیمة  •
 معھ التاجر في شأن تسویة عملیات البطاقة االئتمانیة. ویتعاملالبنك المتلقي: البنك الذي یتعاقد  •
 لحاملھا.االئتمانیة البنك المصدر: البنك الذي یصدر البطاقات  •
اإلضافیة بتسویتھ بالتضامن  وصاحب البطاقةكال من العمیل  واإلضافیة والذي یلتزمیقصد بھ الرصید المستخدم من البطاقة األساسیة  المستحق:الرصید  •

 .ومصاریفمن عوائد  وما یلحقھفیما بینھم 
 جمیع المبالغ المستحقة علیھاوسداد  والبطاقات االضافیةالضمان حتى إلغاء البطاقة البنك ب ویحتفظیحق للبنك طلب ضمان لكي یصدر البطاقة االئتمانیة  .۲

 .یوم ٤٥بحد اقصى  فترة محددة طبقا للتعاقدات الخاصة مع مقدمي الخدمات ومرور
 

 االتفاق. وأحكام ھذااالئتماني مع التزامھ بشروط  الحدفي نطاق  باستخدام البطاقةحامل البطاقة  یتعھد .۳
 

 .االتفاق وأحكام ھذاتخضع البطاقة/ البطاقات اإلضافیة التي یصدرھا البنك لشروط  .٤
 

 بیانات البطاقة. وعلى (PIN)السري  وعلى الرقمعلیھا  ویتعھد بالمحافظةبطاقتھ  باستخدامال یجوز لحامل البطاقة أن یسمح ألي شخص اخر  .٥
 

بصورة منھا، في حالة عدم ضرورة توقیع حامل البطاقة على  احتفاظھمع  البطاقة استخدامعند یتعین على حامل البطاقة أن یوقع على إشعارات المبیعات   .٦
قبل البنك بسداد قیمتھا إذا وجدت بصمة البطاقة أو تم تسجیل البطاقة إلكترونیا في االلة التي تعامل معھا أو إذا  التزامھایة إشعارات فأن ذلك ال یعفیھ من 

التلیفون أو اإلنترنت أو البرید) مع قید القیمة على البطاقة الخاص بھ فإنھ یلتزم بسداد  عن طریقوالخدمات (طلب حامل البطاقة من التاجر مده بالبضاعة 
 .القیمة

 
حامل البطاقة أو لم یقدم طلبا كتابیا لتصحیح كشف ینازع لم  وإذا، والسلف النقدیةال یلتزم البنك أن یرفق بكشف الحساب صورة من إشعارات المشتریات  .۷

ة بصور من الكشف ویجوز موافاة حامل البطاق مفرداتیوما من تاریخ كشف الحساب یعتبر ذلك بمثابة موافقة على خمسة عشر الحساب خالل مدة 
وفي خالل تلك المدة تقید  إشعارات المبیعات والسلف النقدیة أو كشف الحساب بناء على طلب كتابي منھ وذلك مقابل مصروفات تقید على حساب البطاقة

 .السدادكافة الفوائد و المصروفات على حساب البطاقة دون تأجیل 
 

 .التخاذ الالزم وتحدیث البیاناتیتعین علیھ إبالغ البنك بذلك حامل البطاقة لكشف الحساب الشھري  استالمفي حالة عدم  .۸
 

 أضیفتإلى حساب حامل البطاقة ما لم تكن قیمتھا قد المتنازع علیھ  االشعاراتعند المنازعة من جانب حامل البطاقة لن یكون البنك ملتزما بإضافة قیمة   .۹
 أو المؤسسة المصدرة.المتلقي لحساب البنك 

 
لتوقیع الرسمي یجوز لحامل البطاقة الشكوى أو االعتراض على ما یتعلق بالبطاقة االئتمانیة من خالل التوجھ ألقرب فرع والتقدم بالشكوى موقعا علیھا ا  .۱۰

التي تحتاج لشكاوى اعدا في  عمل عشر یوموسیتم الرد علیھ خالل خمسة  )۱٦٦٦۸ (الرقم الساخنعمالئنا المسجل لدى البنك أو من خالل خدمة 
 .ویتم اخطار العمیل بالمدة الالزمة لدراسة الشكوى خارجیةمعامالت 

 
 (POS)لیة آأو نقطة بیع ATM)(لي ماكینات الصراف اآل استخدام  .۱۱

فسوف  الكترونیةعند استعمال البطاقة في أي من ماكینات الصراف االلي أو نقطة بیع الیة لتنفیذ أیة عملیات أو تعلیمات مصرفیة سواء كانت یدویة أو  -أ
 جمیع األغراض. وملزمة فيتعتبر سجالت البنك في خصوص ھذه العملیات قاطعة 

 .البطاقةحامل البطاقة من حساب  باستخدامتمت یخصم البنك قیمة المسحوبات أو المصروفات التي  -ب
 

 أي سبب.البطاقة دون إبداء  باستخداملبنك عدم إعطاء موافقة ألي عملیة تتعلق یحق ل .۱۲
 



ت أو یكون البنك مسئوال عن نوعیة أو حالة المنتجا وكذلك لن. آلي أي تاجر أو مؤسسة أو ماكینة صرفلدى لن یكون البنك مسئوال إذا لم تقبل البطاقة   .۱۳
 الخدمات التي حصل علیھا حامل البطاقة من التجار أو الشركات أو ماكینات الصرف أو نقطة البیع االلیة.

 
رى لحامل البطاقة لن یكون البنك مسئوال عن أیة خسارة یتكبدھا حامل البطاقة إذا لم یتمكن البنك أو إذا تأخر في تقدیم أیة خدمة مصرفیة أو أیة خدمة أخ  .۱٤

 قھریة أو انقطاع التیار الكھربائي أو للتخلف عن تورید معدات أو ألیة أسباب أخرى خارجة عن سیطرة البنك. بسبب أي قوة
 

الجنیھ المصري وفقا لسعر الصرف  إلىالتي تجري بعمالت أجنبیة العملیات قیمة  ویتم تحویلجمیع العملیات في البطاقة بالجنیھ المصري  یتم قید  .۱٥
 .البنك في تاریخ التنفیذ والعمولة التي یحددھا

 
 الذي تم االتفاق علیھ مع البنك ویجب السداد في میعاد االستحقاق أو قبلھ.یتعین على حامل البطاقة أن یسدد شھریا الحد األدنى من المبلغ  .۱٦

 
 یرسل البنك كشف الحساب الشھري لحامل البطاقة على اخر عنوان مراسالت معروف لدى البنك متضمنا االتي: .۱۷

 وتاریخ كشف الحساب. والحد االئتمانيرقم البطاقة  ارقام من ٦وأول ارقام  ٤اخر وحامل البطاقة  اسم -أ
 العملیات. تفاصیل -ب
 .االستحقاقوتاریخ المستحق  والحد األدنىإجمالي المبلغ الواجب السداد  -ج
  الفائدة المستحقة.الرصید الحالي و )إن وجد(أیام التأخیر -د
 

أو إذا أشھر إفالسھ أو تجاوز الحد االئتماني دون  استحقاقھفي میعاد  كشف حسابن بكل مقصرا إذا تخلف عن سداد الحد األدنى المبییعتبر حامل البطاقة  .۱۸
بالسداد الفوري للرصید  والمطالبةالمذكورة فأنھ یجوز للبنك إلغاء البطاقة واإلخالل حامل البطاقة في إحدى حاالت التقصیر  وإذا وجدتصریح من البنك 

 حقوقھ كلیا أو جزئیا من حامل البطاقة األساسیة أو اإلضافیة.تحصیل القائم بالكامل ویحق للبنك كذلك أن یعھد للغیر بمھمة 
 

وفي الدفع فورا في حالة إلغاء البطاقة أو اإلفالس أو فقد األھلیة أو الوفاة  ةوواجباألداء  ةیصبح إجمالي األرصدة المدینة القائمة بحسابات البطاقة مستحق .۱۹
أي مبالغ مقیدة على حساب البطاقة حتى لو لم یتم و .البطاقةإعادتھا للبنك فورا وسداد الرصید القائم بحساب ویتعین الحالة ال یجوز استعمال البطاقة  ھذه

 .المطالبة بھا في تاریخ السداد
 

بعد إعادة البطاقة یوما  ٤٥لمدة لدى البنك  وكذلك الضمانات المتعلقة بالبطاقة حامل البطاقة اتعلى أیة أرصدة دائنة بأي من حسابیتحفظ أن  یحق للبنك .۲۰
 البطاقة خصما من تلك الحسابات. علىأجلھا كما یحق للبنك تسویة أیة أرصدة قائمة  انقضاءاغالقھا او إلى البنك حال 

 
طرق  وسوف تقبل بعملة البطاقة ویكون السدادأو موقع اخر یحدده البنك للسداد  العربیة مصر داخل جمھوریةأي فرع من فروع البنك یجوز السداد لدى  .۲۱

 السداد التالیة:
 .(ال ترسل النقود بطریق البرید) ماكینة صراف آلي من خالل فروع مصرفنا او أيالسداد نقدا  -أ

 بحامل البطاقة. ةالبطاقة الخاصلسداد تحویل نقدي  -ج
 .بعد خصم مصروفات تلك الخدمات بھ ةالبطاقة الخاصعلى تعلیمات مستدیمة من حامل البطاقة بالخصم على حساباتھ بالبنك بقیمة المبلغ المستحق  -د
 

ملتزما بالسداد في  وسوف یظلھذا  الطلب.أو في أیة معلومات منصوص علیھا في ھذا  بیاناتھإبالغ البنك كتابة بأي تغییر في یتعین على حامل البطاقة  .۲۲
یعتبر و على اخر عنوان معروف لھ لدى البنك عدم استالم اخر كشف حساب في حالة  حتى إذا تعرض كشف الحساب لتأخیر بریدي أو االستحقاقتاریخ 

 نافذ المفعول. وأنھأنھ قد تم تسلیمھ قانونا 
 

مع ذلك فإنھ یظل بطاقات إضافیة مرفقة باإلخطار و أن یعید البطاقة وأیةوعلیھ البنك كتابیا  بإخطاروذلك یجوز لحامل البطاقة أن یلغي بطاقتھ في أي وقت  .۲۳
 إخطار معاستردادھا أو رفض تجدیدھا وكذلك یجوز للبنك إلغاء البطاقة و االتفاقمسئوال عن سداد المبالغ المستحقة عن استخدامھ البطاقة وفقا لشروط ھذا 

في الحاالت ذات الصلة بالجھات القانونیة أو  ذكر األسبابیحتفظ البنك بحقھ في عدم موافقة من حامل البطاقة و دون -ان امكن-ة العمیل بأي وسیلة مناسب
 .الرقابیة أو االئتمانیة

 
 الوجھ التالي: وذلك علىیتعین إبالغ البنك فورا عند فقد أو سرقة البطاقة  .۲٤

تاریخ و وقت فقد البطاقة) و ، رقم البطاقة، االسمبواقعة فقد البطاقة موضحا (  ) ۱٦٦٦۸خدمة العمالء (رقم عن طریق  إبالغ البنك على الفور تلیفونیا
حامل البطاقة یذكر بھ التفصیالت المتقدمة و یظل حامل البطاقة مسئوال عن جمیع المبالغ الواردة  یتبع ذلك بتعزیز كتابي موقع منمن الممكن أن 

البنك إخطارا كتابیا بفقدھا أو سرقتھا وإذا عثر  استالمأو غیر ذلك من عملیات تمت بموجب البطاقة و ذلك حتى وقت لنقدیة ابإشعارات المبیعات و السلف 
 علیھ عدم استخدامھا و إعادتھا للبنك فورا.فیجب حامل البطاقة على البطاقة التي أبلغ عن فقدھا 

 
إصدار بیانات خاصة بحسابات أو  ویحق للبنكوذلك وفقا لما یراه البنك مناسبا حامل البطاقة  للبنك إبالغ أي طرف اخر بأیة بیانات تتعلق بحسابات یحق .۲٥

 وذلك في حدود ما تتطلبھ الخدمات المقدمة للعمیل. سجالت حامل البطاقة خارج جمھوریة مصر العربیة
 

 .إلجراءاتھیحق للبنك اعدام البطاقة والغاء الحساب طبقا ، فأنھ مدة معینة یحددھا البنكخالل لم یقم العمیل باستالم الكارت  إذا .۲٦
 .فإن أیة مبالغ مستحقة على البطاقة تظل واجبة السدادباستالم الكارت ولم یقوم العمیل  في حالة استبدال او تجدید البطاقة .۲۷

 
كلیة أو جزئیة أیا من حقوقھ في ھذا االتفاق أو في أیة وثیقة  وبصفةأن یتنازل أو یحیل أو یبیع بأي طریقة كانت  وبمطلق تقدیرهیحق للبنك في أي وقت  .۲۸

 .مع إخطار العمیل بذلك مسبقا أخرى تتعلق بالبطاقة دون حاجة لموافقة حامل البطاقة



 
 ال یجوز استخدامھا ألغراض تجاریة.فقط و شخصيال مصدرة لالستخدامالبطاقة ال .۲۹

 
و سیظل حامل البطاقة ملزم بدفع كافة المبالغ المستحقة على  أسباب یراھا البنك ودون موافقة حامل البطاقة أليأو عدم تجدیدھا یحق للبنك إیقاف البطاقة  .۳۰

 .البطاقة
 

 االتصال بمركز خدمة العمالء.لمعرفة أسعار العوائد برجاء زیارة الموقع االلكتروني للبنك أو متغیر خالل فترة سریان البطاقة وسعر العائد  .۳۱
 

إلى أي من یتعھد حامل البطاقة بعدم إیداع مبالغ في حساب البطاقة تزید عن القیمة المستحقة علیھ، وفي حالة تجاوزه ذلك یحق للبنك تحویل الرصید  .۳۲
 حساباتھ طرف البنك وأیضا یحق للبنك تعلیق استخدام البطاقة.

 
 ھاتفیة منھم.مكالمات بخدمة العمالء أو عند تلقیھم  اتصالھمالبطاقة عند  حامليیة التي تتم مع یحق للبنك تسجیل المحادثات التلیفون .۳۳

 
 الخطأ.لحامل البطاقة أي مبلغ سبق اضافتھ لھ بطریق  وبدون الرجوعیحق للبنك أن یخصم تلقائیا  .۳٤

 
 الخدمات البنكیة المقدمة بما یتراءى لھ ودون الرجوع للعمیل.او ایقاف اي خدمة من  البطاقة علىي حد من حدود التعامل تغییر أیحق للبنك  .۳٥

 
 .تجدد تلقائیا مالم یكن ھناك طلب كتابي من حامل البطاقة بعدم تجدیدھا قبل انتھاء الصالحیة بخمسة وأربعون یوما على األقل البطاقة .۳٦

 
 فسیره أو تنفیذه یكون النظر فیھ لمحاكم الجیزة بجمیع درجاتھا.نزاع ینشأ حول ت وأيلوائحھا التنفیذیة ویخضع ھذا االتفاق للقوانین المصریة  .۳۷

 
 

 
 
 


