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و  )»ال�شروط  اأحكام  و  �شروط  قراءة  الرجاء  )»البطاقة«(،  اال�شالمية  االئتمانية  توافق  بطاقة  ا�شتخدام  قبل  هام: 
االأحكام«( اتفاقية )»االتفاقية«( حامل البطاقة بعناية: 

اأ�شدر البنك ال�شعودي الفرن�شي (البنك) بطاقة توافق االئتمانية وفق ا لل�شروط واالأحكام التالية:

اإ�صدار البطاقة. 1
اأيام من خالل  ائتمان، �شوف يتلقى مقدم الطلب �شبب الرف�ض خالل 5  اإذا مت رف�ض طلب احل�شول على بطاقة   .11

احدى القنوات املعتمدة
2.1  يقت�شر ا�شتخدام البطاقة على ال�شخ�ض الذي مت اإ�شدار البطاقة له )حامل البطاقة( ويخ�شع اال�شتخدام لهذه 
ال�شروط واالأحكام وتبقى البطاقة �شارية املفعول حتى تاريخ االنتهاء املذكور عليها، ما مل يتم اإيقافها قبل تاريخ 

االنتهاء من قبل حامل البطاقة اأو البنك.
اآخر با�شتخدام البطاقة كما يجب عليه املحافظة عليها وعلى  13. يجب على حامل البطاقة عدم ال�شماح الأي �شخ�ض 

الرقم ال�شري اخلا�ض بها )الرقم ال�صري( يف جميع االأوقات.
4.1 �شيقوم البنك بفتح ح�شاب با�شم حامل البطاقة )ح�صاب البطاقة( يقيد فيه قيمة امل�شرتيات من ال�شلع واخلدمات، 
وال�شلف النقدية، والر�شوم )عمليات البطاقة(، كما يتحمل حامل البطاقة كافة االلتزامات النا�شئة مبوجب هذه 
اإر�شال ك�شف  اأو ح�شاب البطاقة. �شيتم  ال�شروط واالأحكام واأي خ�شارة يتحملها البنك ب�شبب ا�شتخدام البطاقة 
ح�شاب �شهريا  باملبالغ املحت�شبة على حامل البطاقة عرب و�شيلة ات�شال معتمدة و�شت�شلم للعميل على االأقل قبل 
21  يوم من تاريخ اال�شتحقاق. ويعترب اأي ك�شف ح�شاب بحكم امل�شتلم من قبل حامل البطاقة بعد �شبعة )7( اأيام 

من اإر�شاله من قبل البنك.
15. يجوز للبنك اأن ي�شدر بطاقات اإ�شافية )ي�شمى كل منها بـ »بطاقة اإ�صافية«(.على ح�شاب البطاقة  بناًء على طلب 
حامل البطاقة خطيا. وتتمتع كل بطاقة بحد ائتماين م�شرتك مع حامل البطاقة. تنطبق هذه ال�شروط واالحكام 
على اأي بطاقة اإ�شافية، وي�شمل م�شطلح »بطاقة«،  متى كان ذلك قاباًل للتطبيق، اأي بطاقة اإ�شافية.  كما يتحمل 
هذه  مبوجب  االأخرى  و�شلطاته  البنك  حقوق  اإلى  اإ�شافية.    بطاقة  اأي  ا�شتخدام  عن   امل�شوؤولية  البطاقة  حامل 
االتفاقية، يجوز للبنك اإلغاء اأي بطاقة اإ�شافية يف اأي وقت يف حال وجود �شبب لدى البنك ، واملطالبة باإعادة اأي 
بطاقة اإ�شافية �شادرة حلامل البطاقة. ويكون حامل البطاقة م�شوؤواًل وحده عن البطاقة وعن اأي بطاقة/بطاقات 

اإ�شافية اأي�شًا .
16. اإذا انتهت �شالحية هوية اأو اإقامة حامل البطاقة ومل يقم بتزويد البنك بن�شخة من البطاقة ال�شخ�شية اأو االإقامة 
اأن يقوم  اإلى  اإ�شافية(   اأي بطاقات  البطاقة )مبا يف ذلك  باإيقاف  البنك  املفعول اجلديدة، عندئذ يقوم  �شارية 
حامل البطاقة بتزويد البنك بن�شخة من البطاقة ال�شخ�شية اأو االإقامة �شارية املفعول. ويحق للبنك جتميد احل�شاب 

الأ�شباب اأخرى قانونية اأو لوائح متبعة.

الأحكام اخلا�صة بح�صاب البطاقة. 2
يتعلق  فيما  البنك  من  املمنوحة  الت�شهيالت  من  وغريها  املالية  االلتزامات  عن  امل�شوؤولية  البطاقة  حامل  يتحمل   .21
بالبطاقة باالإ�شافة اإلى جميع الر�شوم ذات ال�شلة مبوجب هذه االتفاقية، ب�شرف النظر عن ف�شخ هذه االتفاقية.

اأخرى من  وثائق  اأي  اأو  النقدية  ال�شلف  اأو على عمليات  بيع،  اإ�شعارات  اأي  البطاقة على  توقيع حامل  يعفي عدم  22. ال 
م�شوؤوليته يف هذا اخل�شو�ض. وحلامل البطاقة احلق يف االعرتا�ض على اأي مبلغ يقيد على ح�شاب البطاقة.

23. جلميع العمليات التي تتم على البطاقة يقوم البنك باإر�شال ر�شالة ن�شية مف�شلة الإ�شعار العميل جمانا.
اإ�شعار  احل�شاب (عملة احل�شاب) ح�شب  بعملة  البطاقة  على ح�شاب  تتم  التي  البطاقة  عمليات  قيمة جميع  تقيد    .24
اإلى عملة  التحويل  بعد  البطاقة  تتم بعمالت غري عملة احل�شاب من ح�شاب  التي  العمليات  ويتم خ�شم  البنك.  
احل�شاب مبوجب �شعر ال�شرف الذي يحدده البنك من وقت الآخر. عملة املبالغ يف ك�شف ح�شاب البطاقة االئتمانية 
تكون بالريال ال�شعودي، ولكن �شيتم حتويل جميع املعامالت بالعملة االأجنبية اإلى الدوالر االأمريكي اأواًل وفقا ل�شعر 
التحويل ال�شائد يف تاريخ املعاملة التي قام بها حامل البطاقة. يكون  حامل البطاقة م�شوؤوال عن اأي اختالف يف 
ر�شوم اأو �شعر العملة يف وقت ن�شرها يف ح�شاب حامل البطاقة من قبل البنك. وتخ�شع جميع املعامالت بغري الريال 

ال�شعودي خل�شومات �شوق التحويل االأجنبي، و �شوف يقوم البنك بتطبيق معدل 
�شعر حتويل  وتكلفة  امل�شروفات  الر�شوم/  كافة  البطاقة  ويتحمل حامل  ال�شعودي.  الريال  اإلى  االأمريكي  الدوالر  حتويل 
العملة �شواء ب�شورة منف�شلة يف حال عدم وجود معاملة تورق مطبقة اأو بح�شاب املبالغ يف معدل ربح تورق يف حال 

تطبيق اأي معاملة تورق، وذلك وفقًا للبند 5-2 الوارد بهذه االتفاقية. 
25. اإذا �شمح البنك حلامل البطاقة با�شتخدام بطاقته يف اأي جهاز �شرف اآيل تابع للبنك اأو اأي جهاز �شرف اآيل اآخر 

ح�شب ما يتم اإبالغ حامل البطاقة به من وقت الآخر، ت�شبح ال�شروط واالحكام االإ�شافية التالية واجبة التطبيق:
يقبل حامل البطاقة حتمل امل�شوؤولية الكاملة عن جميع العمليات التي تتم بوا�شطة ا�شتخدام البطاقة يف اأي جهاز أ. 

�شراف اآيل يقبل البطاقة (تعترب قيود البنك اخلا�شة بالعمليات التي تتم مبثابة الدليل القاطع على تلك 
العمليات وتكون ملزمة جلميع االأغرا�ض( ويفو�ض حامل البطاقة البنك بقيد اأي مبالغ م�شحوبة اأو حواالت 
منفذه بوا�شطة البطاقة �شواء بعلم وموافقة حامل البطاقة اأو عدمه على ح�شاب حامل البطاقة اجلاري اأو 
االدخار كما هو حمدد يف منوذج تعبئة معلومات البطاقة )»احل�شاب املعني«( اأو على ح�شاب البطاقة ويحق 

للعميل االإعرتا�ض.
تعترب قيود البنك اخلا�شة بالعمليات التي تتم بوا�شطة ا�شتخدام البطاقة يف اأي �شراف اآيل نهائية وملزمة ب. 

بالن�شبة ملعظم االأغرا�ض.
 ال يتحمل البنك اأية م�شوؤولية عن اأي خ�شارة اأو �شرر ينتج ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر عن اأي عطل اأو توقف ج. 

ب�شبب عدم وجود مبالغ  اأو  البطاقة،  ب�شبب خطاأ من قبل حامل  االآيل  اأو جهاز ال�شرف  البطاقة  يف عمل 
ما مل يحدث هذا  اإرادته  اأو خارجا عن  البنك  باإرادة  كان ذلك  �شواء  اآخر  �شبب  الأي  اأو  كافية يف اجلهاز 

نتيجة الإهمال البنك.
26. يجب على حامل البطاقة اإخطار اإدارة خدمات البطاقات يف البنك خطيًا يف اأقرب وقت ممكن باأي تغيري يف عنوانه، 
االإقامة  اأو  الهوية  تاريخ  ال�شخ�شية (مبا يف ذلك �شالحية  املعلومات  اأو غريها من  به  الهواتف اخلا�شة  واأرقام 
حلامل البطاقة). ويخلي طرف البنك من اأية م�شوؤولية فيما يتعلق باملرا�شالت الر�شمية، يف حالة عدم قيام حامل 

البطاقة بذلك.
27. ال يتحمل البنك اأية م�شوؤولية يف حالة رف�ض اأي من�شاأة جتارية التعامل بالبطاقة، كما ال يتحمل البنك اأية م�شوؤولية 
مهما كانت بخ�شو�ض الب�شائع اأو اخلدمات املقدمة حلامل البطاقة، ويجب على حامل البطاقة حل اأي من هذه 

ال�شكاوى مع املن�شاأة التجارية مبا�شرة حيث ال يتحمل البنك اأي م�شوؤولية يف هذا ال�شدد على االإطالق.
28. ال تعترب اأي مطالبة من قبل حامل البطاقة �شد املن�شاأة التجارية مو�شوعا الأي مطالبة �شد البنك. و�شيقوم البنك 
بقيد اأي مبلغ م�شرتد يف ح�شاب بطاقة حامل البطاقة فقط يف حال ا�شتالم ق�شيمة االإيداع ال�شادرة من املن�شاأة 

Important: before using Tawafoq Islamic credit card (“the card”). Please read the terms and conditions 
(“the terms and conditions”) of the cardholder agreement (“the agreement”) carefully: 
Banque Saudi Fransi (“the bank”)  issued Tawafoq credit card as per the following terms and conditions: 

1. Issuing the card:
1.1 If the credit card application is rejected, the applicant will receive the rejection reason within 5 days 

through approved means of communication. 
1.2 The use of the card is limited to the person to whom the card was issued (the cardholder). Using 

the card is subjected to these terms and conditions and the card remains valid until the end date 
indicated on the card, unless it is suspended before the end date by the cardholder or the bank.

1.3 The Cardholder shall not allow anyone to use the card and shall maintain it and its PIN (Password) 
at all times.

1.4 The Bank will open an account under the Cardholder’s name (the Card Account) in which the value of 
purchases of goods and services, cash advances and fees (Card Transactions) will be reflected. The 
Cardholder shall bear all obligations arising under these Terms and Conditions and any loss incurred 
by the Bank due to the use of the Card or Card Account. A statement of account will be sent to the 
cardholder through approved means of communication and will be delivered to the customer at 
least 21 days prior to the due date, and any account statement will be considered as received by 
the cardholder after seven (7) days from being sent by the bank.

1.5 The Bank may issue additional cards (each called an “Additional Card”) on the card account upon a 
written request by the cardholder. Each card has a credit limit shared with the cardholder. These 
terms and conditions apply to any additional card, and the term “Card” includes, where applicable, 
any additional card. The Cardholder is also responsible for the use of any additional card. To the 
rights of the Bank and its other authorities under this agreement, the Bank may cancel any ad-
ditional Card at any time, and requests the return of any additional card issued to the Cardholder. 
The Cardholder shall be solely responsible for the Card and for any card / additional cards as well. 

1.6 If the Cardholder’s ID or Iqama has expired and he/she did not provide the Bank with a copy of the 
new and valid ID or Iqama, the Bank shall suspend the Card (including any additional cards) until the 
Cardholder provides the Bank with a copy of the valid ID or Iqama. The Bank has the right to freeze 
the account for other legal reasons or followed regulations.

2. Provisions of the card’s account: 
2.1 The Cardholder shall be liable for financial obligations and other facilities granted by the Bank related 

to the card. In addition to, all relevant fees under this agreement, regardless the termination of this 
agreement.

2.2  If the cardholder does not sign receipts, cash advances transactions or other documents, it will not 
exempt him/her from the responsibility in this regard. The Cardholder has the right to object on any 
amount reflected to the card account.

2.3 For all transactions on the Card, the Bank sends a detailed text message to notify the costumer for 
free.

2.4 All transactions of the Card on the Card Account shall be debited in the account’s currency(the cur-
rency of the Account) as per the Bank’s notice. Transactions in currencies other than the account 
currency shall be deducted from the card account after conversion to the account’s currency at the 
exchange rate determined by the Bank from time to time. The amounts’ currency in the credit card 
statement will be in Saudi Riyal, but all transactions in foreign currency will be first converted into 
US Dollars according to the current exchange rate at the date of the Cardholder’s transaction. The 
Cardholder is held liable for any difference in the fee or the rate of currency at the time of regis-
tering it on the Cardholder’s account by the Bank. All transactions of currencies other than Saudi 
riyal are subject to foreign exchange market deductions. The Bank will apply the conversion rate of 
the US Dollar to the Saudi Riyal. The Cardholder shall bear all charges / expenses and the cost of 
the currency conversion rate either separately in the absence of an applied Tawarruq transaction 
or by calculating the amounts in Tawarruq Profit Rate in the event of implementing any Tawarruq 
transaction, as per clause 2.5 of this Agreement.

2.5 If the Bank allows the Cardholder to use his / her Card in any bank’s ATM or other ATM as what is 
the Cardholder being notified with from time to time, the following additional Terms and Conditions 
shall be applied:

a. The Cardholder accepts full responsibility for all transactions made by using the Card in any 
ATM that accepts the Card (the Bank’s restrictions on transactions are considered as Con-
clusive evidence of such transactions and binding for all purposes). The cardholder autho-
rizes the Bank to record any withdrawals or transfers made by the card, with or  without the 
knowledge and approval of the cardholder, on the current or saving account of the cardholder 
as specified in the card information filling form (“the designated account”) or on the card 
account. The customer have the right to dispute any of actions above. 

b. The Bank’s restrictions on transactions made by using the Card in any ATM shall be final and 
binding for most purposes.

c. The Bank shall not be liable for any loss or damage resulting directly or indirectly from any 
malfunction or interruption in the card or the ATM due to a mistake by the Cardholder or lack 
of sufficient amounts in the ATM or for any other reason, whether the Bank intends to do so or 
not. Unless this is the result of the Bank’s negligence.

 2.6 The Cardholder shall notify the Bank’s Card Services Department in writing as soon as possible of any 
change in his address, telephone numbers or other personal information (including the validity date 
of the Cardholder’s ID or Iqama). The banks shall not be responsible for any official correspondences 
if the cardholder fails to do so. 

2.7 The Bank shall not be held liable if any commercial enterprise refuses to deal with   the card. More-
over, the Bank shall not be responsible for the goods or services provided to the Cardholder. The 
Cardholder shall resolve any of these complaints with the Commercial enterprise directly. Where the 
Bank is not responsible in this regard at all.

2.8 Any claim by the Cardholder against the commercial enterprise shall not be a subject of any claim 
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التجارية ح�شب االأ�شول.
29.  يجب على اأ�شحاب البطاقات عدم ا�شتخدام بطاقاتهم يف اأية اأغرا�ض غري م�شروعة اأو غري قانونية اأو غري اأخالقية، 
مبا يف ذلك �شرا ال�شلع اأو اخلدمات التي حتظرها القواعد ال�شرعية.  وال يجوز كذلك ا�شتخدام البطاقة يف اأي 
م�شرتيات اأو خدمات حمظورة مبوجب ال�شريعة. يف حال القيام مبثل هذه العمليات، يحتفظ البنك بحقه يف اإلغاء 
اأي بطاقات مرتبطة بح�شاب البطاقة ويجب على حامل البطاقة ت�شديد كافة املبالغ امل�شتحقة يف ح�شاب البطاقة.

فقدان البطاقة اأو �صرقتها. 3
اأو على  اأو �شرقة البطاقة باالت�شال ب 8001242121 من الهاتف الثابت  اإبالغ البنك على الفور عن فقدان  31. يجب 
00966920000576  من اجلوال اأو 00966114089089 من خارج اململكة. ويتحمل حامل البطاقة م�شوؤولية اأي 
عمليات غري م�شرح بها تنفذ على البطاقة قبل تلقي البنك اإخطارا بالفقدان اأو ال�شرقة. ال يتجاوز احلد االأق�شى 

للم�شوؤولية املحتملة حلامل البطاقة نتيجة لفقدان / �شرقة البطاقات احلد املعتمد للبطاقة.
32.  �شيقوم البنك باإيقاف البطاقة بعد ا�شتالم االإخطار بفقدانها اأو �شرقتها. ولن يتحمل حامل البطاقة بعد ذلك اأي 
م�شوؤولية اأخرى �شريطة اأن يكون قد ت�شرف بح�شن نية واتبع اإجراءات العناية الواجبة واجتهد يف املحافظة على 
البطاقة اإال اإذا كان البنك يعتقد مبح�ض تقديره املعقول اأن حامل البطاقة قد ت�شرف ب�شوء نية. ويف حال عثور 
حامل البطاقة على بطاقته املفقودة، فاإنه يجب على حامل البطاقة اإبالغ البنك بذلك وت�شليم البطاقة على الفور 

اإلى اأي من مكاتب البنك، للتخل�ض منها. ويجب كذلك على حامل البطاقة عدم حماولة ا�شتخدامها.
3.3  يتحمل حامل البطاقة م�شوؤولية جميع خ�شائر البنك النا�شئة عن ا�شتخدام البطاقة من قبل اأي �شخ�ض  ح�شل عليها 

بعلم اأو موافقة حامل البطاقة.
نف�ض  اأو م�شروقة حتت  الأي بطاقة مفقودة  بديلة  اإ�شدار بطاقة  املوافقة على  املطلق،  تقديره  للبنك، ح�شب  34.  يجوز 
�شروط واأحكام البطاقة االأ�شلية اأو اأية تعديالت قد جتري عليها من وقت الآخر مع فر�ض ر�شوم بدل فاقد   يقيد يف 

ح�شاب البطاقة عند اإخطار حامل البطاقة بذلك.

احلد االئتماين. 4
41. يقوم البنك بتعيني حد ائتماين (احلد االئتماين) حل�شاب البطاقة، على اأن يتقيد حامل البطاقة به تقيدا تاما. يتم 
و�شع احلد االئتماين من قبل البنك وفقا ل�شيا�شته االئتمانية. يجوز حلامل البطاقة اأن يقدم طلبا خطيا باإعادة 
اأي  اأن ير�شل الطلب بوا�شطة و�شيلة ات�شال معتمدة، وال يكون البنك ملزما باتخاذ  اأو  النظر يف احلد االئتماين 
اإجراء. ويف حال وافق البنك على زيادة احلد االئتماين، ف�شيتم اإخطار حامل البطاقة بذلك عرب اإحدى و�شائل 

التوا�شل املعتمدة  ويعمل بها اعتبارا من التاريخ املحدد يف االإخطار.
42. يجب عدم جتاوز احلد االئتماين دون موافقة م�شبقة من البنك.

43. اإذا جتاوز حامل البطاقة احلد االئتماين املحدد دون موافقة م�شبقة، فاإنه يحق للبنك، وفقا لتقديره اخلا�ض، اإلغاء 
البطاقة على الفور دون اإ�شعار حامل البطاقة، وت�شبح عندئذ كافة املبالغ القائمة م�شتحقة الدفع وواجبة ال�شداد 

فورًا .

دفع امل�صتحقات املرتتبة على البطاقة. 5
اأ�شا�ض �شهري مت�شمنا تفا�شيل املبالغ االإجمالية امل�شتحقة على ح�شاب  اإعداد ك�شف حل�شاب البطاقة على  1.5 �شيتم 
البطاقة مبا يف ذلك مبالغ عمليات ال�شراء، ال�شحب النقدي واحلد االأدنى املطلوب دفعه والذي يتم احت�شابه مبعدل 
اإلى تاريخ الدفع. ميكن حلامل البطاقة كذلك  يحدده البنك ويخطر به حامل البطاقة من وقت الآخر باالإ�شافة 

مراجعة ك�شف ح�شاب البطاقة على �شبكة االنرتنت مبا�شرة.
اأو بعد تاريخ اال�شتحقاق خالل  52.  يف حالة قيام حامل البطاقة بت�شوية احلد االأدنى من املبلغ االإجمايل امل�شتحق يف 
ال�شلع اململوكة من قبله حلامل  باإجراء عملية تورق عن طريق بيع بع�ض  البنك  البنك، عندئذ يقوم  التمويل من 
البطاقة بثمن موؤجل ثم يبا�شر البنك وكالة عن العميل بيعها اإلى طرف ثالث نقدًا للح�شول على ثمنها و ا�شتخدامه 
يف ت�شوية باقي املبلغ امل�شتحق على حامل البطاقة. كما ت�شمل الوكالة ملعاملة تورق هذه تفوي�شًا من حامل البطاقة 
البنك  من  املنفذة  تورق  معاملة  وتخ�شع  البطاقة.  حامل  عن  بالنيابة  لنف�شه  للب�شائع  البنك  بيع  بقبول  للبنك 

لالإر�شادات ال�شرعية املعتمدة من املجل�ض ال�شرعي للبنك.
53. يف حالة دفع حامل البطاقة الر�شيد امل�شتحق بالكامل يف اأو قبل تاريخ اال�شتحقاق، عندئذ ال يتم اإجراء اأي عمليات 

تورق.
54.�شوف تظهر عملية التورق يف ك�شف احل�شاب التايل للبطاقة ويف حال عدم اعرتا�ض حامل البطاقة على هذه العملية 

خالل ثالثني )30( يومًا من تاريخ ك�شف احل�شاب، تعترب العملية مقبولة لدى حامل البطاقة.
55. يف حالة اعرتا�ض حامل البطاقة على عملية التورق خالل فرتة خالل ثالثني )30( يوما من تاريخ ك�شف احل�شاب، 
التورق  البنك برد كامل مبلغ  ، يقوم  البطاقة ويف حال تقرر �شحة االعرتا�ض  البنك مبراجعة طلب حامل  يقوم 

والربح من العملية املعرت�ض عليها فقط وذلك خالل ا�شبوع.
6.5 يف جميع احلاالت املذكورة اأعاله، �شيتم تنفيذ عملية التورق بعد انق�شاء املهلة  و�شريطة اأال يكون حامل البطاقة    

مفل�شًا.   ويقوم البنك با�شعار العميل بذلك فاإذا مل يعرت�ض عليه خالل مدة فيعترب يف حكم املجيز . 
7.5 �شيتم اإر�شال ر�شائل تذكريية بال�شداد حل�شاب البطاقة ويف حال  تخلف حامل البطاقة عن دفع املبلغ امل�شتحق يف 
تاريخ اال�شتحقاق ملدة ثالثة اأ�شهر متتالية، �شيتم اإيقاف البطاقة وقد ال يقوم البنك بتنفيذ عمليات التورق لت�شوية 

م�شتحقات البطاقة.
8.5 اإذا اعرت�ض حامل البطاقة على اأي عملية بعد تنفيذ عملية التورق التي ت�شمل املبالغ املعرت�ض عليها ، عندئذ تكون 

املبالغ التي �شيتم ردها اإلى ح�شاب البطاقة  معادلة لقيمة العملية املعرت�ض عليها فقط.
59.  يف حالة الدفع بوا�شطة ال�شيكات، فاإنه يجب على حامل البطاقة تقدمي ال�شيك قبل �شبعة )7( اأيام عمل من تاريخ 

ا�شتحقاق الدفع الأغرا�ض املقا�شة.
510. ال يتم اإجراء عملية التورق اإال بعد ت�شديد حامل البطاقة للحد االأدنى للدفع و هو خم�شة يف املائة )5%( من املبلغ 

االإجمايل امل�شتحق اأو مائة )100( ريال �شعودي اأيهما اأعلى.
11.5  اإذا مل يدفع حامل البطاقة املبلغ امل�شتحق للبنك يف املوعد املحدد واملتفق عليه،  و يف حال طلب  اإيقاف البطاقة اأو 
اإلغائها  ، عندئذ يحق للبنك اأن يفر�ض ر�شم دفع متاأخر على حامل البطاقة ، و�شيتم �شرف ر�شوم الدفع املتاأخر 
م�شرتدة  وجدت)وتكون  (اإن  للتح�شيل  الفعلية  امل�شروفات  خ�شم  بعد  اخلريية  االأعمال  يف  حت�شيلها  يتم  التي 

للبنك اإلى احلد الذي ي�شمح به املجل�ض ال�شرعي بحيث ال تتجاوز 100 ريال �شعودي وال تتجاوز  املبلغ القائم.
512. يف حالة اعرتا�ض حامل البطاقة على اأي من الر�شوم املبينة يف ك�شف احل�شاب ال�شهري، عندئذ يتعني عليه اإر�شال 
اعرتا�ض اإلى البنك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار ك�شف احل�شاب، ويف حالة عدم االلتزام بذلك، فاإن البنك 
اأو املن�شاأة  لن يكون يف و�شع ميكنه من �شمان جناح االعرتا�ض على العملية املعرت�ض عليها مع البنك املنفذ و/ 

التجارية.

against the Bank. The Bank will credit any refund in the cardholder’s card account only if the deposit 
voucher issued by the commercial enterprise is duly received.

2.9 Cardholders must not use their cards for any unlawful, illegal or immoral purposes, including buy-
ing goods or services prohibited by Shari’a rules. The card may not be used in any purchases or 
services prohibited by Shari’a. when conducting such transactions, the Bank reserves the right to 
cancel any cards associated with the card’s account and the cardholder shall pay all outstanding 
amounts in the card account.

3. Lost or stolen cards
3.1 The bank must be immediately notified of the loss or theft of the card by calling 8001242121 from 

the landline or 00966920000576 by mobile or 00966114089089 from outside the Kingdom. The 
cardholder is responsible for any unauthorized transactions carried out on the card before the Bank 
receives notification of loss or theft. The maximum liability of the Cardholder as a result of card loss 
/ theft does not exceed the approved card limit. 

3.2 The bank will suspend the card after receiving notification of loss or theft. The Cardholder will no 
longer assume any other liability provided that he has acted in good faith , followed due diligence 
procedures and diligently maintains the card, unless the Bank reasonably believes that the Card-
holder has acted in bad faith. If the cardholder finds his or her lost card, the cardholder must notify 
the bank and immediately deliver the card to any bank’s offices for disposal. The cardholder must 
not try to use it.

3.3. The Cardholder shall be responsible for all Bank’s losses arising from the use of the Card by any 
person who has received it with the knowledge or approval of the Cardholder.

3.4 The Bank may, at its absolute discretion, approve the issuance of a replacement card for any lost or 
stolen card under the same terms and conditions of the original card or any modifications may be 
made from time to time. The Bank reserves the right to charge a replacement fee which is reflected 
to the card account upon notifying to the cardholder.

4. Credit limit 
4.1 the Bank sets a credit limit (the credit limit) for the card’s account, and the cardholder shall adhere 

strictly to it. The credit limit is set by the bank in accordance with its normal credit policy and the 
credit limit is subject to change from time to time at the absolute discretion of the Bank. The card-
holder may submit a written request to reconsider the credit limit or may send the request by ap-
proved means of communication and the bank is not obliged to take any action. If the Bank agrees 
to increase the credit limit, the Cardholder shall be notified by approved means of communication 
and he/she can use the limit starting from the date specified in the notice.

4.2 The credit limit shall not  be exceeded without a prior approval from the Bank. 
4.3 If the Cardholder exceeds the specified credit limit without prior approval, the Bank may, at its sole 

discretion, cancel the Card immediately without notice to the Cardholder, and then all outstanding 
amounts will be due and payable immediately.

5. Payment of dues on the card
5.1 A card statement will be prepared on a monthly basis, including details of the total amounts due on 

the card account, including the amounts of purchases, cash withdrawals and minimum payment 
required, which will be calculated at a rate to be determined by the Bank and notified to the Card-
holder from time to time, as well as the date of payment. The cardholder can also check the card 
account online.

5.2 In the event that the Cardholder settles the minimum amount due on or after the due date during the 
finance of the Bank, the Bank will perform a Tawarruq transaction by selling some of the commod-
ities it owns to the Cardholder at a deferred purchase price. Then, the bank, on behalf of the client, 
sell the commodities to a third party in cash, to obtain its price and use it to settle the remaining 
amounts due on the cardholder. The authorization of the Tawarruq transaction shall also include the 
authorization from the Cardholder to accept the Bank’s sale of the commodities to itself on behalf of 
the Cardholder. Moreover, the Tawarruq transaction executed by the Bank shall be in line with Sharia 
instructions, approved by the Bank’s Sharia Board.

5.3 If the Cardholder pays the balance due in full on or before the due date, then no Tawarruq transactions 
are made.

5.4 The Tawarruq process will appear on the next account statement for the card. If the Cardholder does 
not object to this process within thirty (30) days from the date of issuing the account statement, the 
transaction is deemed accepted by the Cardholder.

5.5 If the Cardholder, however, objects to the Tawarruq transaction within thirty (30) days from the date of 
issuing the account statement, the Bank shall review the Cardholder’s request. If the objection was 
valid, the Bank shall refund the entire amount of Tawarruq and profit from the disputed transaction 
only within one week.

5.6 In all of the cases mentioned above, the Tawarruq transaction will be carried out after the end of the 
grace, provided that the Cardholder is not bankrupt. The bank shall notify the client, if he doesn’t 
object to it within a period of time, it shall be considered as an approval.

5.7 The Bank will send SMS reminders to settle the card account. If the Cardholder fails to pay the due 
amount on the due date for three consecutive months, the Card will be suspended and the Bank 
may not perform the Tawarruq transactions to settle the Card’s dues.

5.8 If the Cardholder objects to any transaction after performing the Tawarruq transaction involving the 
disputed amounts, the amounts to be refunded to the Card Account shall be equal to the value of 
the disputed transaction only.

5.9 In the case of payment by check, the cardholder shall submit the check seven (7) business days prior 
to the due date for clearing purposes.

5.10 The Tawarruq transaction is performed only after the cardholder repays a minimum payment , which 
is Five percent (5%) of the total amount due, or one hundred (100) Saudi Riyals whichever is higher.

5.11 If the Cardholder does not pay the due amount to the Bank on the agreed upon due date, in the 
event of suspension or cancellation of the Card, then the Bank may impose a late payment fee on 
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13.5  يحتفظ البنك باحلق يف تعديل الر�شوم من وقت الآخر، وفقا لتقديره اخلا�ض، وي�شبح اأي تغيري اأو تعديل من هذا 
القبيل �شاري املفعول وملزما حلامل البطاقة بعد ثالثني )30( يوما من اإخطار حامل البطاقة باأي و�شيلة ات�شال 
معتمدة يراها البنك منا�شبة. يعترب اأي ا�شتخدام للبطاقة بعد تاريخ �شريان اأي تغيري يف هذه ال�شروط واالأحكام 
)كما هو حمدد يف اإ�شعار البنك( مبثابة قبول دون حتفظ من قبل حامل البطاقة لذلك التغيري. ومع ذلك فاإنه 
يحق ل�شاحب اأو �شاحبة البطاقة اإلغاء البطاقة يف حالة االعرتا�ض اأو عدم القبول. ويكون حامل البطاقة ملزمًا 
بالتغريات، ما مل يتم اإلغاء البطاقة خالل اأربعة ع�شر يوما من ا�شتالم ال�شروط واالأحكام املعدلة وارجاعها للبنك 

، واإغالق احل�شاب ودفع كامل امل�شتحقات بوا�شطة حامل البطاقة.

ر�صوم حتويل العملية الأجنبية . 6
يف حال قيام حامل البطاقة با�شتعمال البطاقة يف م�شرتيات اأو خدمات تختلف عملتها عن عملة ح�شاب البطاقة )بالريال 

ال�شعودي( فيتم معاملة العملية على اأحد اخليارات التالية:
    - اأن تكون عملية ال�شراء قد متت بعملة غري الدوالر االأمريكي، ففي هذه احلالة تقوم �شركة فيزا اأو ما�شرتكارد 
بتحويل املبلغ اإلى الدوالر االأمريكي، ثم يدفع البنك ل�شركة فيزا اأو ما�شرت كارد املبلغ امل�شتحق على حامل البطاقة 

بالدوالر االأمريكي، ثم يقوم البنك بخ�شم املبلغ من احل�شاب اجلاري حلامل البطاقة بالريال ال�شعودي، ب�شعر ال�شرف 
يف تاريخ اخل�شم على حامل البطاقة باالإ�شافة اإلى ر�شم اخلدمة على العمليات الدولية.

    - اأن تكون عملية ال�شراء قد متت بعملة الدوالر االأمريكي، ففي هذه احلالة يدفع البنك  ل�شركة فيزا او ما�شرتكارد 
املبلغ امل�شتحق على حامل البطاقة بالدوالر االأمريكي، ثم تتم االإجراءات كما ورد يف الفقرة ال�شابقة.

جدول بياين يو�شح عملية ح�شاب ر�شم اخلدمة على العمليات الدولية:

املبلغ بالريال �شعر ال�شرف*مبلغ العملية
املبلغ امل�شتحقر�شم اخلدمةال�شعودي

385.313 ريال �شعودي*375 * 2.75%=37510.313 ريال �شعودي3.75 ريال/دوالر100 دوالر اأمريكي

* يعترب هذا مثاال لتو�شيح طريقة حتويل العملة ولي�ض �شعر ال�شرف احلقيقي.

الغاء احل�صاب. 7
71. يجوز للبنك ف�شخ هذه االتفاقية مع حامل البطاقة يف اأي وقت عن طريق اإلغاء البطاقة مع اأو دون اإ�شعار م�شبق ومع 
اأو دون اإبداء االأ�شباب، اأو من خالل رف�ض جتديد البطاقة. ويجوز حلامل البطاقة اإلغاء ح�شاب البطاقة يف اأي وقت 

بوا�شطة اإر�شال اإخطار خطي للبنك مع التزام حامل البطاقة باإتالف البطاقة واأي بطاقات اإ�شافية.
2.7 ت�شبح جميع املبالغ القائمة يف ح�شاب البطاقة عند ف�شخ هذه االتفاقية م�شتحقة وواجبة الدفع اإلى البنك. يوافق 
ح�شاب  اأو   / اجلاري  البطاقة  حامل  ح�شاب  يف  و�شعت  مبالغ  باأي  االحتفاظ  يف  البنك  حق  على  البطاقة  حامل 
االدخار اأو اأي ح�شاب اآخر مع البنك اأو اأي اإيداعات ك�شمان الإ�شدار البطاقة و/ اأو البطاقات االإ�شافية لفرتة ت�شل 
اإلى خم�شة واأربعني )45( يوما من ف�شخ هذه االتفاقية وت�شوية هذه املبالغ دون احلاجة اإلى اإ�شعار حامل البطاقة.

املبالغ  جميع  وت�شبح  تلقائيًا  اإ�شافية  بطاقات  واأي  بطاقة  اأي  باإلغاء  البنك  يقوم  البطاقة،  حامل  اإفال�ض  حالة  يف   .73
القائمة م�شتحقة وواجبة الدفع فورا مبوجب هذه ال�شروط واالأحكام.

4.7 تظل البطاقة ملكا للبنك يف جميع االأوقات ويجب اإعادتها اإلى البنك بناء على طلبه مع البطاقات االإ�شافية )اإن 
وجدت(.

75.حيثما تتعلق هذه االتفاقية با�شتخدام البطاقات االإ�شافية، يجوز حلامل البطاقة اإنهاء هذه االتفاقية(بالقدر الذي 
يتعلق با�شتخدام البطاقات االإ�شافية( خطيًا بوا�شطة اأي و�شيلة ات�شاالت معتمده من البنك م�شحوبة من حامل 
البطاقة باإتالف البطاقات االإ�شافية. تظل االتفاقية يف هذه االحوال �شارية املفعول حتى الت�شوية الكاملة جلميع 
باإبالغ  عمليات البطاقة وا�شتالم البنك جلميع املبالغ امل�شتحقة مبوجب هذه ال�شروط واالأحكام. و�شيقوم البنك 
حامل البطاقة بالتزاماته حيال اتالف البطاقات االإ�شافية التي مت انهائها على النحو املذكور. واإلى الوقت الذي 

يتم فيه هذا االأنهاء، يقوم البنك بتجديد البطاقات االإ�شافية حلامل البطاقة من وقت الآخر.
اأو يف حال رف�شه قبول اأي  76. يف حال مل يلتزم حامل البطاقة الأي �شبب من االأ�شباب ب�شروط واأحكام هذه االتفاقية 
تعديالت كما هو مو�شح هنا، يجوز للبنك ف�شخ هذه االتفاقية وامل�شي يف ا�شرتجاع جميع املبالغ القائمة. يتحمل 
حامل البطاقة امل�شئولية عن والتعوي�ض الكامل جلميع التكاليف والر�شوم وامل�شاريف التي يتحملها البنك مبا يف 

ذلك الر�شوم القانونية.
ب�شكل خطي خالل  االإلغاء  اإذا مت  ال�شنوية فقط  الر�شوم  وا�شتعادة كامل مبلغ  اإلغاء بطاقته  البطاقة  7.7 يجوز حلامل 

ع�شرة )10( اأيام من ا�شتالم البطاقة و�شريطة عدم تفعيل البطاقة خالل مدة ع�شرة )10( اأيام املذكورة.

 اإيقاف البطاقة . 8
ميكن حلامل البطاقة اإيقاف البطاقة عن طريق اإحدى القنوات الر�شمية وذلك ال يعني اأنه مت اإلغاء البطاقة ويجب على 

حامل البطاقة طلب بطاقة بديلة عن طريق القنوات الر�شمية.

اإعادة اإ�صدار البطاقة، التجديد، اأو البطاقة البديلة. 9
اأو ا�شتبدال البطاقة. اإال اأن البنك لديه احلق للتحقق من  يجوز للبنك، وفقا لتقديره اخلا�ض، اإعادة اإ�شدار اأو جتديد 
الو�شع االئتماين وغريه من املعلومات ذات ال�شلة قبل اتخاذ قرار جتديد البطاقة، كما اأن البنك غري ملزم با�شتبدال 

البطاقة. واإذا وافق البنك على ا�شتبدال البطاقة، فيجب على حامل البطاقة دفع ر�شوم اإعادة اإ�شدار.

التوا�صل املوثق. 10
يعترب اأي توا�شل عرب القنوات املوثوقة كايف لتنفيذ املعامالت املالية، حيث يعترب حامل البطاقة هو امل�شوؤول عن مثل هذه 

املعامالت. 

نظام ال�صركة ال�صعودية للمعلومات الئتمانية. 11
1.11 جميع البنوك يف اململكة العربية ال�شعودية م�شرتكة يف نظام ال�شركة ال�شعودية للمعلومات االئتمانية )�شمة(. يوافق 
حامل البطاقة على تزويد البنك باأية معلومات اأو بيانات يطلبها. و يتم عمل ذلك لتقدمي معلومات من اأجل تاأ�شي�ض 

ح�شابه لدى البنك و / اأو ملراجعته اأو الإرادته.
112. يزود البنك ال�شركة ال�شعودية للمعلومات االئتمانية، اأو اأي من اجلهات الت�شريعية  او الرقابية  باملعلومات والبيانات 

التي تطلب منه الإن�شاء ح�شاب لدى البنك و / اأو مراجعته و / اأو اإدارته ح�شبما يتعلق بحاملي بطاقته.
113. للبنك �شالحية الو�شول اإلى بيانات حامل البطاقة املتاحة لدى ال�شركة ال�شعودية للمعلومات االئتمانية )�شمة( اأو ما 

the Cardholder. Late payment fees collected in charity businesses will be disbursed after deducting 
actual collection expenses (if any) and are refundable to the bank, to the extent permitted by the 
Shari’ah Board as not to exceed SAR 100 or outstanding balance. 

5.12 If the Cardholder objects to any of the fees set forth in the monthly Account Statement, then he 
shall send an objection to the Bank within 30 days from the date of issuing the account statement. 
In case of failure to comply, the Bank won’t be able to ensure the success of the objection to the 
disputed transaction with the performing bank and / or the commercial entity.

5.13 The Bank reserves the right to modify the fees from time to time, at its sole discretion, and any such 
change or modification shall become effective and binding on the Cardholder thirty (30) days after 
notification of the Cardholder through any means of communication deemed appropriate by the 
Bank. Any use of the Card after the effective date of any change in these terms and conditions (as 
specified in the Bank’s Notice) shall constitute an approval without reservation by the Cardholder 
for such change. However, the owner or the cardholder may cancel the card in case of objection or 
non-acceptance. The Cardholder shall be bound by the changes, unless the Card is canceled, within 
fourteen days of the announcement of the modified Terms and Conditions, and returned to the Bank, 
In addition to the closing the Account and repaying all dues by the Cardholder.

6. Forex Exchange rate 
Foreign Exchange Fees:
When the cardholder uses his credit card for a transaction or services for a currency that differs from 
the currency of the credit card account, the transaction will be processed in one of the below options:
When the transaction is made in a currency other than USD, in this case Visa or MasterCard will convert 
the amount to USD and the bank will pay Visa Or MasterCard the outstanding amount on the cardholder 
in USD. The bank will charge the cardholder the amount of the transaction in SAR at the exchange rate of 
the day of the transaction in addition to the Foreign Exchange Fee. 
When the transaction is made in USD, the bank will pay Visa Or MasterCard the outstanding amount on 
the cardholder in USD. The process follows the above clause in regard to Foreign Exchange Fee. 

Illustration to show the calculation of Foreign Exchange Fee:

 Transaction
Amount

 Exchange
*Rate Amount in SAR Foreign Exchange Fee Outstanding Amount

US Dollars 100 SAR/ 3.75
Dollar SAR 375  10.313=2.75%*375

SAR *SAR 385.313

*This is an example of how currency conversion is calculated rather than the real conversion rate. 

7. Cancel the account
7.1 The Bank may terminate this Agreement with the Cardholder at any time by canceling the Card, with 

or without prior notice, and with or without giving reasons, or it may refuse to renew the Card. The 
Cardholder may cancel the Card Account at any time by sending a written notice to the Bank, and 
the Cardholder is responsible for the destroy the Card and any additional cards.

7.2 All outstanding amounts in the Card Account upon termination of this Agreement shall be due and 
payable to the Bank. The Cardholder agrees to the right of the Bank to keep any amounts placed in 
the card holder’s current account, savings account, any other account with the Bank, any deposits 
as security for the issuance of the Card and / or additional cards, for a period up to 45 days from 
the termination of this Agreement and settlement of these amounts without the need to notify the 
cardholder.

7.3 In the event of a Cardholder’s bankruptcy, the Bank will automatically cancel any Card and Additional 
Cards and all outstanding amounts will be due and payable immediately under these Terms and 
Conditions.

7.4 The Card shall remain the property of the Bank at all times and shall be returned to it upon request 
with additional cards (if any).

7.5 Where this Agreement relates to the use of additional cards, the Cardholder may terminate this Agree-
ment (insofar as it relates to the use of the Additional Cards) in writing by any means of commu-
nication deemed fit by the Bank, accompanied by the Cardholder’s commitment to destroy the 
Additional Cards. In this case, the Agreement shall remain in force until the full settlement of all Card 
Transactions and the Bank receiving all amounts due under these Terms and Conditions. The Bank 
will inform the Cardholder of its obligation to destroy the additional cards that have been terminated 
as stated. However, and until such termination, the Bank renews the Cardholder’s additional Cards 
from time to time.

7.6 In the event that the Cardholder didn’t comply, for any given reason, with the terms and conditions 
of this Agreement, or if he refused to approve of any amendments as described herein, the Bank 
may terminate this Agreement and proceed to recover all outstanding amounts. The Cardholder 
shall be responsible for and fully indemnify all costs, fees and expenses incurred by the Bank, 
including legal fees.

7.7 The Cardholder may cancel his card and only refund the full amount of the annual fees, if canceled in 
writing within ten (10) days of receipt of the Card, and provided that the Card is not activated during 
the ten (10) days mentioned.

8. Stopping The Card
The cardholder can stop his card through any means of communication approved by the bank. This does 
not mean the card is cancelled. The cardholder should request for a replacement through the proper 
means of communication.

9. Re-issuance, Renewal of the Card or the Replacement Card
The bank may, upon its discretion , re-issue , renew or replace the card. However, the bank is entitled to 
verify the credit status and other related information before renewing the card and the bank is not obligated 
to replace the card. If the bank approved replacing the card, cardholder must pay the fees of re-issuance.
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مياثلها؛ حني يرى البنك ذلك منا�شبًا، �شواء كان ذلك بعد اإ�شدار البطاقة االئتمانية اأو قبله.  ي�شمح حامل البطاقة 
عند تقدمه لطلب بطاقة االئتمان ملرة واحدة باإعطاء البنك كامل ال�شالحية بالدخول اإلى املعلومات املتاحة لدى 
�شمة اأو ما مياثلها الأي عدد من املرات، ح�شبما يرى وم�شتقبال كذلك. كما ي�شمح حامل البطاقة للبنك مب�شاركة 
اأي معلومات يرغب البنك مب�شاركتها مع �شمة اأو ما مياثلها اأو اأي من  اجلهات الت�شريعية او الرقابية  اأو فيزا/

ما�شرتكارد، اأو بنك اآخر، وال يقت�شر ذلك على اأي بنك.

نقاط املكافاأة »جنى«. 12
مدة  خالل  النقاط  هذه  ي�شرتد  �شوف  اأنه  على  البطاقة  حامل  ويوافق   . فقط   اعوام  ثالث  ملدة  املكافاأة  نقاط  ت�شري 

ال�شالحية وال يحق له املطالبة  يف حال انتهاء �شالحية النقاط اأو يف حال اإلغاء البطاقة . 

اأحكام عامة. 13
131.  اتفق الطرفان على عقد هذا االتفاق وفقًا ملبادئ ال�شريعة االإ�شالمية، ويكون تف�شري مبادئ ال�شريعة االإ�شالمية ما 
انتهى اإليه اأع�شاء الهيئة ال�شرعية للبنك بالغالبية وبناء عليه لن  يقوم حامل البطاقة باالإعرتا�ض م�شتقبال على 

�شروط و اأحكام هذه االإتفاقية من املنظور ال�شرعي
2.13  ترتب البطاقة عالقة �شمان بني البنك وحامل البطاقة وقابلها، ي�شمن البنك مبوجبها قبل البطاقة الدين الذي 

رتبه حامل البطاقة نتيجة ال�شتخدامها وفقا ل�شروط واأحكام هذه االتفاقية.
133.  يحق للبنك، وفقا لتقديره املطلق، اأن يحول اأو يتنازل باأي �شكل من االأ�شكال عن اأي مبالغ قائمة كليا اأو جزئيا. 
يدفع حامل البطاقة جميع تكاليف حت�شيل الديون واالتعاب القانونية واملبالغ غري امل�شددة، اإذا ا�شتلزم االأمر اإحالة 

امل�شاألة اإلى وكالة حت�شيل اأو اللجوء اإلى الق�شاء الإنفاذ الدفع.
4.13  يجب على حامل البطاقة تقدمي بيانات بالو�شع املايل له يف اأي وقت بناء على طلب البنك. يفو�ض حامل البطاقة 
البنك كذلك يف التحقق من �شحة املعلومات املقدمة. يف حال عدم توفري البيانات عند الطلب، يحق للبنك وفقًا 

لتقديره اخلا�ض رف�ض جتديد البطاقة اأو اإلغائها  على الفور.
135. يفو�ض حامل البطاقة البنك باالإف�شاح عن املعلومات املتعلقة بحامل البطاقة وحامل البطاقة االإ�شافية اأو ح�شاب 
البطاقة االأ�شا�شية وح�شاب البطاقة االإ�شافية اجلهات الت�شريعية كما يفو�ض حامل البطاقة البنك باحل�شول على 
املعلومات من اأو اإعطاء املعلومات اإلى ال�شركة ال�شعودية للمعلومات االئتمانية (�شمة( اأو اأي هيئة معتمدة من قبل 
اجلهات الت�شريعية، والتي قد يحتاجها البنك وفقا لتقديره اخلا�ض من اأجل تاأ�شي�ض ومراجعة واإدارة احل�شاب / 

الت�شهيالت مع البنك.
6.13  يوافق حامل البطاقة على نحو ال رجعة فيه اأنه يجوز للبنك التعاقد من الباطن بخ�شو�ض اخلدمات املقدمة حلامل 
البطاقة اأو اأي جزء منها مع اأي جهة اأخرى، حتى واأن كانت تلك اجلهة تعمل يف منطقة اخت�شا�ض اأو �شمن حدود 
اأخرى . يظل البنك م�شئوال جتاه حامل البطاقة عن اأي خ�شارة اأو �شرر قابل للتح�شيل واملحافظة على �شرية اأي 

معلومات من هذا القبيل كما لو كانت هذه املعلومات تخ�شه.
137.  يتم ت�شجيل املكاملات الهاتفية حلامل البطاقة واالحتفاظ بها لدى البنك.

8.13  يفو�ض حامل البطاقة البنك، باأن يقوم مبوجب هذا ال�شرط ودون اخطار �شابق، بدمج اأو توحيد املبالغ امل�شتحقة 
على ح�شاب البطاقة مع اأي ح�شاب اآخر يخ�ض حامل البطاقة لدى البنك واأن يقوم باإجراء الت�شوية اأو حتويل اأي 
البطاقة جتاه  التزامات حامل  لت�شديد  االأخرى وذلك  البطاقة  اأي ح�شاب من ح�شابات حامل  اأموال موجودة يف 

البنك مبوجب هذه ال�شروط واالأحكام.
139. يحل هذا االتفاق حمل اأي اتفاقية مماثلة مع البنك فيما يتعلق بهذه امل�شاألة اأو ا�شتخدام البطاقة / البطاقات، وعليه 

تعترب اأي اتفاقية �شابقة يف هذا اخل�شو�ض بحكم امللغاة.
10.13  يحتفظ البنك باحلق يف تغيري اأو تعديل ال�شروط واالأحكام  كما تقرها الهيئة ال�شرعية للبنك ال�شعودي الفرن�شي  
مبادئ  مع  واالأحكام  البنود  تتعار�ض هذه  اأال  �شريطة  وقت،  اأي  و�شروط جديدة يف  بنود  اإ�شافة  اأو  الذكر  �شالفة 
البطاقة  حلامل  وملزمة  �شارية  القبيل  هذا  من  تعديالت  اأو  تغيريات  اأي  وت�شبح  الت�شريعية.  واجلهات  ال�شريعة 
بعد ثالثني )30( يومًا من اإخطار حامل البطاقة باأي و�شيلة ات�شال معتمدة يراها البنك منا�شبة. يف حال عدم 
رغبة حامل البطاقة يف قبول اأية تغيريات اأو تعديالت من هذا القبيل، فعليه اإعادة البطاقة مع البطاقة/البطاقات 
. واالأحكام اجلديدة   التعديالت  اأربعة ع�شر )14( يومًا من ا�شتالم  اإلغائها خالل  اأجل  البنك من  اإلى  االإ�شافية 
ويقوم حامل البطاقة  بتعوي�ض البنك عن قيمة املعامالت املرتتبة على هذه البطاقة/البطاقات قبل اإعادتها اإلى 
البنك. وال يتحمل البنك اأية م�شئولية عن اأي خ�شارة يتكبدها حامل البطاقة يف حال ُمنع البنك من اأو تاأخر يف 
اأو انقطاع  اأو اإجراءات �شناعية  اأو خدمات اأخرى  حلامل البطاقة ب�شبب اإ�شرابات  تقدمي اأي خدمات م�شرفية 

الطاقة اأو االإمدادات اأو املعدات اأو الأ�شباب خارجة عن اإرادته اأو �شيطرته.
1311.  ت�شتمر م�شئولية حامل البطاقة عن امل�شاريف اإذا تعذر على البنك ا�شدار اأو اإر�شال ك�شف احل�شاب اإلى حامل 

البطاقة الأي �شبب من االأ�شباب عرب و�شائل االت�شال املعتمدة.
1312. ال  يجوز حلامل البطاقة ا�شتخدامها الأي غر�ض من االأغرا�ض التي ال ي�شمح بها مبوجب هذه ال�شروط واالأحكام. 
اإذا تبني للبنك اأن البطاقة و/  اأو اأي بطاقة اإ�شافية يتم ا�شتخدامها خالفا لهذه ال�شروط واالأحكام، يحتفظ البنك 
باحلق، بناء على تقديره اخلا�ض، يف اإيقاف اأو ف�شخ هذه االتفاقية. وعلى الرغم من هذا االإيقاف اأو الف�شخ، تظل 
جميع املبالغ القائمة يف ح�شاب البطاقة م�شتحقة وواجبة الدفع من قبل حامل البطاقة بناء على طلب خطي من 

قبل البنك.
13.13  يوؤكد حامل البطاقة مبح�ض التوقيع على هذه االتفاقية، اأنه مدرك متاما لفوائد و�شلبيات ا�شتخدام منتج مثل 

هذه البطاقة. 
1314.  يتحمل حامل البطاقة وحده دون غريه امل�شئولية عن جميع العمليات التي تتم با�شتخدام البطاقة و/  اأو اأي بطاقات 

اإ�شافية، وذلك دفعا لل�شك وبناء على هذه ال�شروط واالأحكام.
15.13 تخ�شع هذه االتفاقية وتف�شر مبوجب االأنظمة �شارية املفعول باململكة العربية ال�شعودية ويحال اأي نزاع ين�شاأ اإلى 

اجلهات القانونية املخت�شة التخاذ القرار املنا�شب ب�شاأنه وفقا ملبادئ ال�شريعة اال�شالمية.
لغر�ض  االآمن  البنك  موقع  عرب  املعلومات  جميع  اإلى  والو�شول  والدخول  الت�شجيل  البطاقة  حامل  على  1316.يجب 
االإف�شاحات واحل�شول على املعلومات وجميع اإ�شعارات البنك، مبا يف ذلك على �شبيل املثال ال احل�شر البيانات 
الربيد  طريق  عن  املعلومات  هذه  الإر�شال  احلاجة  من  مزيد  دون  ذلك،  اإلى  وما  احل�شاب،  ومعلومات  ال�شهرية 

االإلكرتوين اأو الربيد العادي، اإال اإذا طلب حامل البطاقة ذلك �شراحة.
يومًا   )90( الت�شعني  خالل  جرت  التي  املعامالت  كافة  ي�شم  ح�شاب  ك�شف  البطاقة  حامل  اإلى  البنك  ير�شل    17.13
املا�شية، ثم ي�شعى البنك للح�شول على موافقة موثقة من حامل البطاقة قبل البدء يف قيد اأي معاملة بعد فرتة 

الت�شعني )90( يومًا.
18.13�شيقوم البنك بتزويد ال�شركة ال�شعودية للمعلومات االئتمانية )�شمة( وقتما وح�شبما تطلب ببيانات ح�شاب بطاقة 

ائتمان حامل البطاقة مبا يف ذلك املبالغ املتاأخرة واملطلوبة وامل�شددة على البطاقة االئتمانية.

10. The Authorized Communication
Any communication occurred through the reliable communication channels would be sufficient to exe-
cute the financial transactions whereas the cardholder is the one who’s responsible of these transactions.

11. The Saudi Credit Bureau System 
11.1 All banks in Kingdom of Saudi Arabia are subscribing in Saudi credit bureau (SIMAH). The cardholder 

agrees to provide the bank by any information or date required. This is performed to provide infor-
mation to establish his account with the bank and\or to review or manage it.

11.2 the bank provides SIMAH or appropriate regulatory or authorities by the information and data re-
quired for establishing an account at the bank and\or review or manage it in relation to the card-
holders.

11.3 the bank is entitled to reach the cardholder’s information available at SIMAH or similar entities when-
ever the bank deems appropriate whether after or before issuing the credit card. The cardholder is 
permitting ,upon applying for, a credit card for one time to fully authorized the bank to access the 
available information at SIMAH or similar entities for any number of times as per his discretion and 
even in the future. In addition, the cardholder allows the bank to share any information the bank 
is desirous to share with SIMAH or appropriate regulatory or authorities which are similar, or Visa\
MasterCard, or other bank and not limited to any bank.

12. Rewards Points (Jana)
The rewards points are applicable for three  year only. The cardholder agrees on benefiting from these 
points during the applicable period of time and he\she is not entitled to claim them in the event of expi-
ration of the points or cancel the card.

13. General Provisions
13.1 The parties agreed to sign this agreement in accordance with the principles of Islamic Shari’a. The 

interpretation of the principles of Islamic Sharia shall be the result that the majority of the members 
of Shari’a Board at the bank agreed on. Accordingly, the cardholder shall not ,in future, object to the 
terms and conditions of this agreement from Shari’ah perspective.

13.2 The card arranges a guarantee relationship between the bank , the cardholder and the counterparty. 
Under this relationship, the bank guarantees the debt of the cardholder due of his\her usage of the 
card for counterparty as per this agreement’s terms and conditions . 

13.3 The bank is entitled, in its sole discretion, to transfer or waive in any way any amounts that exist 
in whole or in part. The cardholder shall pay all costs of collection of debts, legal fees and unpaid 
amounts, if the matter is to be referred to a collection agency or to the courts to enforce payment.

13.4 The cardholder must provide financial statements at any time upon request from the bank. The 
cardholder also authorizes the bank to verify the information provided. In the event that the data 
is not provided upon request, the bank may, at its sole discretion, to refuse to renew or cancel the 
card immediately.

13.5 The cardholder authorizes the bank to disclose information related to the cardholder, the holder of 
additional card or the main card account and the additional card account to the regulatory authority 
and the competent authorities. The cardholder authorizes the bank to obtain information from or 
provide information to The Saudi Credit Bureau (SIMAH) , which may be required by the bank ,at its 
sole discretion, to establish, review and manage the account and facilities with the bank.

13.6 The cardholder, irrevocably, agrees that the bank may subcontract in respect of the services pro-
vided to the cardholder or any part thereof with any other party, even if that entity operates in a 
jurisdiction or within other limits. The bank shall remain liable to the cardholder for any loss or 
damage that is collectable and to maintain the confidentiality of any such information as if these 
information concerns it.

13.7 the phone calls of the cardholder are recorded and maintained at the bank.
13.8 The cardholder authorizes the bank, under this condition and without prior notice, to consolidate or 

unify the amounts due on the card account with any other account related to the cardholder with the 
bank and to make any settlement or transfer of funds in any other cardholder’s accounts. This is to 
pay the cardholder’s obligations toward the bank under these terms and conditions.

13.9 This agreement supersedes any similar agreement with the bank in respect of this matter or the use 
of the card \ cards,  and any prior agreement in this regard shall be deemed cancelled. 

13.10 The bank reserves the right to change or modify the terms and conditions as approved by the 
Shariah Board of the Banque Saudi Fransi mentioned above or to add new terms and conditions 
at any time provided that these terms and conditions do not conflict with Shariah principles or 
regulatory authorities rules. Any such changes or modifications shall be valid and binding on the 
cardholder thirty days (30) days from receiving the notification him\her by any means of communi-
cation approved by the bank as appropriate. If the cardholder does not wish to accept such changes 
or modifications, the card shall be returned with the additional card \cards to the bank in order to 
cancel it within fourteen (14) days of the execution of the new terms and conditions. The cardholder 
will  indemnify the bank for the value of the transactions of this card\ cards before returning it to 
the bank. The bank shall not be responsible for any loss caused by the cardholder if the bank is 
prevented or delayed in providing any banking services or other services to the cardholder due to 
strikes, industrial procedures, power outages, supplies or equipment or for reasons beyond his 
control or will.

13.11 The cardholder’s liability for expenses shall continue if the bank is unable to issue or send the 
statement of account to the cardholder for any reason via the approved means of communication.

13.12 The cardholder is not entitled to use the card for any purpose not permitted under these terms 
and conditions. If the bank found that the card and / or any additional card is used in violation of 
these terms and conditions, the bank is entitled , at its sole discretion, to suspend or terminate this 
agreement. Even though with this suspension or termination, all amounts in the card account shall 
remain due and payable by the cardholder upon written request by the bank.

13.13 the cardholder confirmed by the signature on this agreement that he\she is fully aware of the 
advantages and disadvantages of using such a product as this card.
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19.13 �شوف يحتفظ البنك بكافة ا�شول امل�شتندات الورقية املرتبطة مبعامالت العمالء ملدة ع�شرة �شنوات كحد ادنى 
من تاريخ انتهاء العملية او انتهاء العالقة التعاقدية،  باالإ�شافة الى اال�شتمرار يف حفظ �شورة �شوئية وا�شحة من 
هذه امل�شتندات ، كذلك االحتفاظ بكافة ا�شول امل�شتندات الورقية املرتبطة بدعاوي ق�شائية او حتقيقاتها اأيا كانت 

طبيعتها مع حفظ �شورة وا�شحة لها وذلك ملدة ع�شرة �شنوات كحد ادنى من تاريخ انتهاء الق�شية.

اإنهاء اخلدمة. 14
يحتفظ البنك باحلق يف اإلغاء اأي منتج اأو خدمة مقدمة حلامل البطاقة دون �شابق اإخطار حال اإخفاقه يف االلتزام بهذه 

ال�شروط واالأحكام والتي تكون وفقًا لل�شلطة التقديرية للبنك وحده.

ال�صعودي  البنك  من  ال�صادرة  »توافق«  الئتمانية  البطاقة  واحكام  لل�صروط  مكملة  هي  والحكام  ال�صروط  هذه 
الفرن�صي.

AFKL  صروط واأحكام بطاقة�
اإلى ومكملة لل�شروط واالأحكام املطبقة على نوع البطاقة التي مت اختيارها من  تطبق هذه ال�شروط واالأحكام باالإ�شافة 
قبل العميل، كما اأن املفردات التي مل ُتعرف يف �شروط واأحكام بطاقة AFKL هذه، يجب اأن يكون لها نف�ض املعنى املن�شوب 
اإلى هذه املفردة يف اأحكام و�شروط البطاقة االئتمانية ال�شادرة من البنك ال�شعودي الفرن�شي »البنك« ) اأحكام و�شروط 

البطاقة(.
:AFKL  1. بطاقة

عقد البنك ال�شعودي الفرن�شي )البنك( اتفاق مع اخلطوط اجلوية الفرن�شية واخلطوط اجلوية امللكية الهولندية )ي�شار 
اأميال  على  الربنامج من احل�شول  اأع�شاء  والذي ميكن   “FLYING BLUE” برنامج  تدير  والتي   (“AFKL” كـ  مًعا  اإليهما 
جمانية، والذي يق�شي بانه عند ا�شتخدام البطاقة االئتمانية اخلا�شة بالبنك ال�شعودي الفرن�شي)AFKL( »البطاقة« فاإن 

ذلك مينح العمالء اأميال جمانية يف برنامج FLYING BLUE وبحيث بتوافق ذلك مع منتجات البنك اال�شالمية.
يجب اأن تكون البطاقة ُملك للبنك يف جميع االأوقات.

اأ�شكال خمتلفة وهي: البالتينية و�شيجنت�شر وانفينيت، والتي �شوف حت�شل من خاللها على  تتوفر بطاقة AFKL بثالث 
والعمليات عرب االنرتنت  التجزئة  االأميال اجلوية من AFKL )االأميال اجلوية( وذلك من خالل عمليات مبيعات  نقاط 
داخل اململكة العربية ال�شعودية اأو خارجها  »العمليات املوؤهلة« مبا يتوافق مع معدل الك�شب اخلا�ض بنوع البطاقة. اأما 
ر�شوم البطاقة وال�شحب النقدي ومدفوعات فواتري �شداد من خالل قنوات البنك االلكرتونية ال حتت�شب لك�شب االأميال 

اجلوية.

:AFKL 2. ا�صتخدام بطاقة
يجب على �شاحب البطاقة اأن يدفع ر�شوم ال�شنوية يف وقتها املحدد لي�شتحق بذلك االأميال اجلوية، وهي كالتايل:

1،000 ريال �شعودي للبطاقة البالتينيةأ.   
2،000 ريال �شعودي لبطاقة �شيجنت�شر ب.   
3،000 ريال �شعودي لبطاقة انفينيتج.   

يف حال مل يدفع �شاحب البطاقة الر�شوم املو�شحة اأعاله يف الوقت املحدد من البنك، لن يح�شل على االأميال املجانية.
عند دفع الر�شوم ال�شنوية لبطاقة AFKL اأو عند جتديدها �شتح�شل على اأميال جوية ا�شافية كمكافاأة )االأميال املجانية(

وذلك يف حال انفاقكم احلد اأدنى من االإنفاق من بطاقة AFKL ب�شكل �شنوي وفقًا ملا يلي: 
55،000  ريال �شعودي للبطاقة البالتينية »على العمليات املوؤهلة«أ.   

65،000 ريال �شعودي لبطاقة �شيجنت�شر » على العمليات املوؤهلة » ب.   
125،000 ريال �شعودي لبطاقة انفينيت » على العمليات املوؤهلة« ج.   

جميع العمليات املعكو�شة والعمليات املتنازع عليها والعمليات امللغاة لن ت�شتحق اأميال جوية ولن ت�شاهم يف احلد االأدنى 
لالإنفاق.

واحدة  موؤهلة  لعملية   AFKL بطاقة  ا�شتخدام  عليك  يجب  بك،  اخلا�شة  اجلوية  االأميال  �شالحية  انتهاء  عدم  ل�شمان 
.FLYING BLUE شهرًيا، واإال فاإن اأميالك �شتنتهي �شالحيتها وفقا لقواعد برنامج�

فوائد بطاقة AFKL كالتايل:

بطاقة فيزا انفينيت بطاقة فيزا �شيجنت�شر بطاقة فيزا البالتينية نوع البطاقة 
االئتمانية 

60،000 30،000 15،000
االأميال املجانية 

عند ت�شديد 
الر�شوم ال�شنوية 

ميل واحد = لكل 3 ريال 
للعمليات بالريال ال�شعودي

ميل واحد = لكل ما ت�شاوي 2 
ريال بعملة غري الريال ال�شعودي 

على موقع AFKL  لكل 5 ريال 
�شعودي اثنني ميل جوي

ميل واحد = لكل 4 ريال 
للعمليات بالريال ال�شعودي

ميل واحد = لكل ما ت�شاوي3  
ريال بعملة غري الريال ال�شعودي 

على موقع AFKL  لكل 5 ريال 
�شعودي اثنني ميل جوي

ميل واحد = لكل 5 ريال 
للعمليات بالريال ال�شعودي

ميل واحد = لكل ما ت�شاوي 4 
ريال بعملة غري الريال ال�شعودي 

على موقع AFKL  لكل 5 ريال 
�شعودي اثنني ميل جوي 

معدل الك�شب 

�شالحية متديد 
االأميال

3. توفري وربط اأرقام FLYINGBLUE  واإدارة الأميال:
لكي يتم اال�شتفادة من االميال  املكت�شبة واملجانية يجب احل�شول على ع�شوية برنامج FLYING BLUE  »الربنامج« عن 

 . www.flyingblue.com طريق املوقع اخلا�ض بالربنامج
البنك غري م�شوؤول عن اأي  رقم ع�شوية  FLYING BLUEخاطئ مت ربطة ببطاقة AFKL عن طريق حامل البطاقة  كما اأن 

البنك غري م�شوؤول عن اأي خ�شارة لالأميال ب�شبب ذلك.
ال ميكن حلامل البطاقة ا�شتخدام هذه االميال مببالغ نقدية او حتويلها الأي ع�شوية اخرى.

. يعتمد احل�شول على االأميال اجلوية على وفاء �شاحب البطاقة بااللتزامات كما هو ظاهر يف الت�شديد يف الوقت املنا�شب 
للر�شوم واالأجور ال�شنوية. ، يف حال كان هناك تاأخري من طرف �شاحب البطاقة يف دفع املبالغ امل�شتحقة ملدة تزيد عن 29 يوم 

13.14 The cardholder ,solely,  shall bear all responsibility for all transactions carried out using the card and 
/ or any additional cards, in order to dismiss doubts about these terms and conditions.

13.15 This agreement shall be subjected to and construed as per the implemented laws of Kingdom of 
Saudi Arabia. Any dispute arising shall be referred to the competent legal authorities for appropriate 
decision in accordance with the principles of the Islamic Shariah.

13.16 The cardholder must register, sign in and access all information through the bank’s secure website 
for the purpose of disclosures, access to information and all bank notifications including but not 
limited to monthly data, account information, etc. without further need to send such information by 
electronic or postal mail, unless expressly requested by the cardholder.

13.17 The bank shall send to the cardholder a statement of account including all transactions made 
during the past ninety (90) days. The bank shall then seek the cardholder certified approval before 
entering into any transaction after the 90-day period.

13.18 The bank will provide the Saudi Credit Bureau (SIMAH) at a time and as required by the cardholder’s 
credit card statements including the amounts due ,required and paid on the credit card.

13.19 The bank will keep all original paper documents related to customers for ten years minimum from 
the date of the transaction or the relation. In addition, the bank will keep a clear scanned copy of 
the documents and also keep the original paper documents related to lawsuits or investigations 
whatever nature it is with keeping a scanned copy of the documents for ten years minimum from 
the date of the lawsuit. 

14. Service Termination
The bank reserves the right to cancel any product or service provided to the cardholder without prior 
notice if he\she fails to comply with these terms and conditions which are in accordance with the bank’s 
sole discretion.

Additional Terms and Conditions for AFKL  Credit Card “Tawafoq” From Banque Saudi Fransi
These Terms and Conditions not otherwise defined in these Co-Brand AFKL Credit Cards T&C shall have 
the meaning ascribed to that term in the Fransi Credit Card  selected by the customer as the definitions 
that are not mentioned in this AFKL co-brand should have the same meaning according to this term 
Terms and Conditions of cards issued by Banque Saudi Fransi “The Bank” (Card Terms and Conditions), 
as applicable.

1. AFKL Credit Card
1.1 Bank Saudi Fransi (the “Bank”) has partnered with Air France and KLM Airlines (together “AFKL”) 

which manage and operate “Flying Blue” program which enable program members to get free 
miles when using the Banque Saudi Fransi (AFKL) “The card” at Flying Blue Program which will be 
offered in Sharia compliant.

1.2 The AFKL Credit Card is, and shall at all times remain as the property of the Bank.
1.3 The AFKL credit card is available in three card variants, namely: Platinum, Signature and Infinite. 

On retail purchase (POS) transactions and online transactions within and outside the Kingdom of 
Saudi Arabia “Eligible transactions” will earn you frequent flyer mileage with AFKL (“Air Miles”) in 
accordance with the earning rate applicable to your AFKL credit card variant. The card fees, cash 
withdrawal, and SADAD payments through bank e-channels are not eligible to earn miles on such 
transactions.

2. Use of the AFKL Credit Cards 
2.1. The Cardholder is required to pay an annual fee on time to be eligible to ear the miles as following:

2.1.1 SR 1,000 for Platinum.
2.1.2 SR 2,000 for Signature.
2.1.3 SR 3,000 for Infinite.

2.2. In the event that the Cardholder fails to pay the fees set forth above, he shall not accrue Air Miles.
2.3. Upon paying the Annual Fee or renewal fee, you will receive additional Air Miles as a bonus (the 

“free Air Miles”) The Cardholder is expected to spend a minimum amount on the AFKL credit card 
as follows:
2.31. SR 55,000 for Platinum (Eligible Transactions).
2.3.2 SR 65,000 for Signature (Eligible Transactions).
2.3.3 SR 125,000 for Infinite (Eligible Transactions).

2.4 All transaction reversals, disputed transactions and cancelled transactions will not accrue Air Miles, 
nor do they contribute toward the Minimum Spend.

2.5. To ensure your miles will be valid, you must use your AFKL credit card at least once every month, 
otherwise your miles will be expired based on FLYING BLUE terms and condition. 

2.6 The benefits of the AFKL Credit Card are as follows:

Card type AFKL Platinum AFKL Signature AFKL Infinite 

Welcome Bonus after 

pay the annual fees
15,000 miles 30,000 miles 60,000 miles 

Earn miles 

1 miles = SAR 5 for any 

transaction in Saudi Ryal 

1 miles = SAR 4 for any 

transaction in different 

currency 

2 miles = SAR 5 on AFKL 

websites 

1 miles = SAR 4 for any 

transaction in Saudi Riyal 

1 miles = SAR 3 for any 

transaction in different 

currency 

2 miles = SAR 5 on AFKL 

websites

1 miles = SAR 3 for any 

transaction in Saudi Ryal 

1 miles = SAR 2 for any 

transaction in different 

currency 

2 miles = SAR 5 on AFKL 

websites

Miles expiry extension 
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من تاريخ ا�شتحقاق الدفع ال يحق ل�شاحب البطاقة اال�شتفادة من جميع االميال املكت�شبة �شابًقا وال يحق له اكت�شاب اأي اأميال 
جديدة. يف ال�شهر الذي ال يدفع فيه �شاحب البطاقة املبلغ امل�شتحق للحد الدنى  فاإن اأي اأميال مكت�شبه يف ذلك ال�شهر �شُتلغى 

ولن حُتول اإلى ح�شاب ع�شوية �شاحب البطاقة اخلا�ض به. 
  AFKL الربنامج( اأو اأحكام و�شروط  بطاقة(  FLYINGBLUE يحتفظ البنك بحق الغاء اأو تغيري اأو ا�شتبدال برنامج اأميال
االإئتمانية مبا يف ذلك على �شبيل املثال ال احل�شر: معدل ك�شب االأميال اجلوية واأ�شعار ا�شتبدال االأميال اجلوية و طريقة 
احل�شاب اأو اخل�شم اأو اال�شتبدال ويتم اإ�شعار العميل باإحدى القنوات املتعارف عليها قبل 30 يوم على االقل من تطبيق 

ال�شروط واالأحكام اجلديدة ويحق للعميل اإلغاء االتفاقية خالل 14 يوم من تاريخ اإ�شتالم االأ�شعار.  
يحق للبنك انهاء الربنامج اذا كانت مديونية �شاحب البطاقة لدى البنك متعرثة اأو مل ُت�شدد يف تاريخ ا�شتحقاقها. ومع 

ذلك يف حال التعرث اأو التاأخر يف ال�شداد يحق للبنك الغاء الر�شيد املرتاكم لالأميال بدون ا�شعار م�شبق.
. FLYING BLUE ميكن للعميل معرفة االأميال املكت�شبة عن طريق زيارة املوقع االإلكرتوين اخلا�ض بربنامج

مع  مبا�شرًة  تتم  اأن  يجب  واال�شرتداد  والتحويالت  واالنتهاء  اال�شتحقاق  و  اخلتامي  الر�شيد  بخ�شو�ض  ا�شتف�شارات  اأي 
 AFKL بطاقة  عمليات  عن  معلومات  على  فقط  ال�شهري  احل�شاب  ك�شف  �شي�شمل   .FLYINGBLUE اأو    AFKL اخلطوط 
االإئتمانية  يف ذلك ال�شهر واالأميال املحولة اإلى AFKL  يف ذلك ال�شهر ولن يحتوي على اأي معلومات بخ�شو�ض االأميال 

امل�شتحقة اأو املرحلة اأو املكت�شبة اأو امل�شتبدلة.

4. �صالحية البطاقة والأميال:
�شوف يتم كتابة تاريخ �شالحية البطاقة على البطاقة.

يحتفظ البنك بحق جتديد البطاقة اأو حتويل البطاقة اإلى منتج بديل )وفقًا لتقدير البنك(. يف مثل هذه احلالة يتم اإ�شعار 
العميل باأحد القنوات املعتمدة بثالثني يوم قبل التطبيق وال ُيتطلب موافقة م�شبقة اأو اذن م�شبق من حامل البطاقة ولدى 
العميل االمكانية الإلغاء البطاقة خالل 14 يوم من ا�شتالم االإ�شعار . و يف حال مل جُتدد البطاقة �شيحتفظ �شاحب البطاقة 

  AFKL اخلا�ض به لدى FLYINGBLUE برقم
جميع االأميال املكت�شبة عن طريق البطاقة ميكن اال�شتفادة والتحكم بها عن طريق موقع FLYING BLUE   وهي تندرج حتت 
�شروط واأحكام FLYING BLUE  . لن تكون هذه العمليات حتت �شلطة البنك ولي�ض له اأي دور يف اال�شرتداد ولن يتحمل 

البنك اأية م�شوؤولية بهذا اخل�شو�ض.
اذا اعرت�ض �شاحب البطاقة على عملية بعد حتويل االأميال اإلى ح�شاب FLYINGBLUE �شتخ�شم االأميال التي مت ك�شبها 
من العملية املعرت�ض عليها  من االأميال اجلديدة املكت�شبة يف اال�شهر التالية. يحتفظ البنك بحق ا�شرتداد قيمة االأميال 
املكت�شبة وذلك  االأميال  اأنواع  اأو جلميع  لكل ميل  اأمريكي  ن�شبة 0.05 دوالر  بتطبيق  ا�شرتجاعها-   التي يجب  املحولة- 
�شاحب  ع�شوية  جتديد  ورف�ض  الغاء  بحق  البنك  يحتفظ  ذلك،  اإلى  اإ�شافة  االإئتمانية.  البطاقة  ح�شاب  من  بخ�شمها 

البطاقة وذلك بعد ار�شال ا�شعار للعميل من خالل احد القنوات املعتمدة بثالثني يوم قبل التطبيق. 

5. الفوائد واخلدمات:
اخلدمات املقدمة من ال�شركاء تندرج حتت ال�شروط واالحكام اخلا�شة بها وال يكون البنك ملزما او م�شوؤواًل عن جودة 

وتوفر هذه اخلدمات.
ميكن اأن تتغري ال�شروط واالأحكام اخلا�شة بربنامج FLYINGBLUE  وال�شركاء بهذه البطاقة ويخلي البنك م�شئوليته عن 

اأي اأ�شرار او خ�شاره او عدم ر�شا من حامل البطاقة بخ�شو�ض الربنامج اأو تغيري �شروطه. 

6. القانون احلاكم :
العربية  اململكة  لقوانني  وفقا  وتف�شر  تخ�شع  عنها  النا�شئة  التعاقدية  الغري  االلتزامات  جميع  و  واالأحكام  ال�شروط  هذه 

ال�شعودية. 
املنازعات امل�شرفية يف مدينة  اإلى جلنة  اأحكام و�شروط بطاقة AFKL االئتمانية  ين�شاأ بخ�شو�ض  اأي نزاع  يجب تقدمي 

الريا�ض 

3. Providing, Linking of the FLYINGBLUE Number and Miles Management
3.1. In order to benefit from the free and the accumulated miles, the customer has to issue a FLYING BLUE 

membership through the website www.flyingblue.com 
3.2 The bank is not responsible for any incorrect FLYING BLUE membership numbers provided by the 

cardholder. In addition, the bank is not responsible for the loss of any air miles due to this reason. 
3.3 The cardholder cannot use the acquired air miles through the AFKL credit card for cash or to transfer 

to any other membership. 
3.4 Gaining Air Miles depends on the fulfillment of obligations by the Cardholder as manifested in the 

timely payments of annual fee and charges. Accordingly, in case of delay in payment for a period of 
29 days from the date of accrual of payment as stated in the statement of account, the Bank shall 
have the right to suspend the Cardholder’s account and ability to gain Air Miles.

Additionally, in case of delay on part of the Cardholder in the payment of amount due for a period exceed-
ing 30 days, the Cardholder shall not be entitled to benefit from all Air Miles previously earned and 
shall not have the right to gain any new Air Miles. In the month the Cardholder does not pay the 
minimum amount due, any Air Miles which would have otherwise been earned for that month, will 
be cancelled and will not be transferred to his FLYINGBLUE membership. If the cardholder does not 
make payment in compliance with the Card Terms and Conditions then the Air Miles are forfeited.

3.5 The Bank reserves the right to cancel, change or replace the FLYINGBLUE Air Miles program (“Pro-
gram”) or the AFKL Credit Card T&C, including, but not limited to Air Miles earn rate, rates of Air 
Miles’ exchange, method of calculation, deduction or exchange. The customer will be notified 
through one of the official channels not less than 30 days prior to applying the new terms and 
condition. The customer has the right to cancel the AFKL Credit Card within 14 days of receiving 
the notification 

3.6 The Program shall terminate if the Cardholder’s debt to the Bank is either delinquent or overdue. 
However, in case of delinquent or overdue payment, the Bank shall have the right to cancel the 
balance of accumulated Air Miles without prior notice.

3.7 the customer is able to know the miles earned through visiting the FLYING BLUE website
3.8 Any queries regarding end of period balance, accrual, expiry, transfers and redemptions have to be 

made directly with AFKL airlines or FLYINGBLUE. The AFKL credit card monthly statement will only 
contain information regarding your AFKL credit card transactions for that month and Miles trans-
ferred to AFKL that month and not contain any information on Air Miles accrued, carried forward, 
earned or redeemed.

4. Validity of the AFKL Credit Card and Air Miles
4.1. The AFKL credit card validity shall be printed on the card.
4.2. The Bank reserves the right to renew the card or at its discretion convert the card to an alternative 

product. In such a case, no prior consent or permission will be required. In the event that the AFKL 
Credit Card is not renewed, the Cardholder will continue to maintain his FLYINGBLUE membership 
number. The customer will be informed through one of the bank’s official channels at least 30 days 
in advance if there are any changes. The customer has the right to cancel the AFKL Credit Card 
within 14 days of receiving the notification. In case the card is not renewed, the customer will keep 
his FlyingBlue number active. 

4.3 All Miles earned through the use of the AFKL credit card can be managed through one of the partner’s 
websites under FLYING BLUE  terms and conditions. These transaction will not be available to the 
bank. The bank will not be liable for refund of air miles. 

4.4. If after Air Miles transferred to  his/her  FLYINGBLUE membership, the Cardholder disputes a trans-
action on the AFKL credit card, the Air Miles will be reversed from the new Air Miles earned in the 
subsequent months. The Bank reserves the right to recover the value of the Air Miles so transferred, 
and need to be reversed, by applying a per mile rate of USD 0.05 or other rate as may be applicable 
at that time by deducting the amount from the credit card limit. Further, the Bank reserves the 
right to cancel the AFKL credit card and refuse to reinstate the Cardholder membership after send 
a notification to customer the proper means of communication at least 30 days before applying.

5. Benefits and Services
5.1. The services provided by the partners are subject to T&C related to them. The bank is not responsible 

for the quality and/or ability for the partners to provide those services.  
5.2 The FLYING BLUE program and partners may change terms and conditions related to this product and 

the bank relieves its responsibility on any damage, loss or no satisfaction from cardholder.  

6. Governing Law
6.1. These terms and conditions and any non-contractual obligations arising therefrom shall be governing 

in accordance with the laws of the Kingdom of Saudi Arabia.
6.2. Any dispute arising in respect of these AFKL Credit Cards T&C shall be brought in front of the special 

Committee for the Settlement of Banking Disputes in Riyadh.


