استمارة التقدم بطلب الحصول على بطاقة المشتريات االئتمانية للشركات

Application Form for Corporate Purchase Credit Card

اسم الشركة:

Company Name:

االسم القانوني للشركة (اسم المجموعة):

Legal Name (Group Name):

فئة الشركة:

Business Category:
أخرى ،يرجى التحديد

شركة صغيرة /متوسطة

شراكة

شركة حكومية

شركة مساهمة

ملكية فردية

Others, Please specify

SME

Partnership

Government

Corporation

Sole Proprietor

نوع نشاط الشركة
عدد الموظفين

Nature of Business
أكثر من 500

Above 500

499 - 100

99 -11

100 - 499

11 - 99

10 - 6

Number of Employees 6-10

عنوان الشركة:

Address:

رقم فاكس المكتب

رقم هاتف المكتب ()2

رقم هاتف المكتب

المحافظة

المدينة

الرمز البريدي

ص.ب

Office Fax

)Office Telephone (2

Office Telephone

Region

City

Postal Code

P.O Box

 Emailالنقال

البريد اإللكتروني:

Mobile

تفاصيل البنك:

Banking Information:
 Region:الفرع:

المحافظة:

Branch Name:

رقم الحساب:
مدير العالقات:

Account Number:
ال

نعم

No

Yes

Account Relationship Manager:

يرجى ذكر االسم:

Specify Name:

بيانات الشخص المفوض:

Authorised Person Information:

شريك

نائب المدير

المدير العام

الرئيس التنفيذي /الرئيس

مالك الشركة

Partner

Vice President

General Manager

CEO/ President

Ownership

آخرين:

Others:

االسم:

Name:
تاريخ الميالد

الجنسية

مكان اإلصدار

رقم البطاقة الشخصية /جواز السفر

Date of Birth

Nationality

Place of Issue

ID/ Passport Number

االسم:

Name:
تاريخ الميالد

الجنسية

مكان اإلصدار

رقم البطاقة الشخصية /جواز السفر

Date of Birth

Nationality

Place of Issue

ID/ Passport Number

االسم:

Name:
تاريخ الميالد

الجنسية

مكان اإلصدار

رقم البطاقة الشخصية /جواز السفر

Date of Birth

Nationality

Place of Issue

ID/ Passport Number

اﻟﺮاﺋﺪ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ Pioneer of Islamic Banking in Oman

www.meethaq.om

2465 6666

بطاقة مشتريات فيزا

Visa Purchase Card
 نوع البطاقةQuantity

Card type

العدد

:) حرف21( اسم الشركة الذي ترغب بظهوره على البطاقة

Company Name Desired on Card (21 Characters)

:) حرف21( اسم الشخص الذي ترغب بظهوره على البطاقة

Card Holder Name (21 Characters)

 بطاقة الخصم المباشر- إقرار

Authorisation of Debit

 نفوض ميثاق للصيرفة اإلسالمية للخصم شهر ًيا من الحساب/أفوض
:بنسبة قدرها

I/ We authorize hereby, Meethaq Islamic banking, to debit the account on
monthly repayment percentage of:
100%

٪100

:رقم الحساب

Account Number:

:المفوض بالتوقيع

Authorised Signatory

)الحد االئتماني (إلجمالي عدد البطاقات المذكورة

Credit limit (of Total cards mentioned)

:الشخص المفوض بالنيابة عن الشركة

Authorised focal point on behalf of the corporate

:االسم

Name:
المسمى الوظيفي

التاريخ

رقم هاتف المكتب

رقم الهاتف النقال

Designation

Date

Office Telephone

Mobile Number

:البريد اإللكتروني

Email Address:

المستندات المطلوبة

Authorised Signatory

نسخة من شهادة السجل التجاري
Required Documents with the application
1- Copy of Commercial Registration Certificate
نسخة من سجل غرفة تجارة وصناعة ُعمان
2- Copy of Chambers of Commerce Registration
نسخة من التوقيعات المعتمدة المسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة
3- Copy of Authorized Signatures recorded with Ministry of Commerce and
نسخة من بطاقة االنتساب الصادرة عن غرفة تجارة وصناعة ُعمان
Industry
البطاقة الشخصية
4- Copy of Chambers of Commerce Membership Card
قرار مجلس اإلدارة
5- ID card
6- Board Resolution

-1
-2
-3
-4
-5
-6

:إقرار

Declaration:
The information provided above is correct and I undertake to
inform the bank of any changes. I acknowledge that I have read and
understood the Terms and Conditions printed overleaf and I agree to
abode in them unconditionally. I understand that the bank shall have
the right to refuse/acceptance of the application and or cancel it any
time without being obliged to give any explanation. I undertake to
intimate the Bank and surrender the Credit Cards before proceeding
overseas on permanent employment or returning to home country. I
further understand that the card remains a property of Meethaq.

.أقــر بــأن المعلومــات الــواردة أعــاه صحيحــة وأتعهــد بإبــاغ البنــك بــأي تغييــرات

For your reference, the terms and conditions are available overleaf and
at www.meethaq.om

 يرجــى الرجــوع إلــى الشــروط واألحــكام فــي الصفحــة الخلفيــة أو،لمعرفــة المزيــد

كمــا أقــر بأننــي قــد قــرأت وفهمــت الشــروط واألحــكام المذكــورة فــي الصفحــة
 أقــر بأنــه يحــق. وأوافــق عليهــا دون قيــد أو شــرط،الخلفيــة الســتمارة الطلــب
. أو إلغــاؤه فــي أي وقــت دون إبــداء أيــة أســباب/ قبــول الطلــب و/للبنــك رفــض
وأتعهــد بإعــام البنــك وتســليم البطاقــات االئتمانيــة قبــل الســفر خــارج البــاد
 وأؤكــد معرفتــي الكاملــة بــأن،بشــكل نهائــي أو عنــد العــودة إلــى الوطــن
.البطاقــة ُملــك لميثــاق

www.meethaq.om عبــر

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

Signature

Signature

Signature

Signature

Company Stamp:

:ختم الشركة

الشروط واألحكام
يخضع إصدار واستخدام تسهيالت بطاقة ميثاق للشروط التالية:
«مدير عالقات الحساب» يعني الموظف المسئول عن تقديم الدعم للزبائن من الشركات في التعامل مع خدمات ميثاق للشركات.
«البنك» يعني ميثاق وخلفائه والمتنازل لهم.
«البطاقة» تعني البطاقة التي يتم إصدارها لحامل البطاقة من قبل البنك.
«عملة الفواتير» تحمل المعنى المسند لهذا المصطلح في الفقرة رقم .3-2

TERMS & CONDITIONS
The issuance and use of Meethaq Card Facilities shall be governed by and subject to the following:
Assigned “ARM” means corporate’s assigned Account Relationship Manager which supports the corporate clients with
Meethaq corporate services.
“Bank” means Meethaq and its successors and assigns.
“Card” means the card facility issued to a Cardholder by the Bank.
“Cash Advance” means the cash withdrawn by the Cardholder using the Card.

«السلفة النقدية» تعني المبالغ النقدية المسحوبة من قبل حامل البطاقة.

“Card Account” means the account maintained by the Bank for debiting all Card Transactions made by the Principal

«حساب البطاقة» يعني الحساب الذي يحتفظ به البنك لخصم جميع معامالت البطاقة التي قام بها حامل البطاقة الرئيسي.

“Cardholder” means the customer in whose name the Card is issued by the Bank. This term shall apply to both the
Principal Cardholder and Supplementary Cardholder(s).

«حامــل البطاقــة» يعنــي الزبــون الــذي تــم إصــدار البطاقــة باســمه مــن قبــل البنــك .ينطبــق هــذا المصطلــح علــى حامــل البطاقــة الرئيســي
وحامــل (حاملــي) البطاقــة اإلضافــي.
«رســوم البطاقــة» تعنــي أي رســوم تدفــع مــن قبــل حامــل البطاقــة للبنــك فيمــا يتعلــق بالبطاقــة وذلــك وفقــً لمــا يعلــن عنــه البنــك مــن وقــت
آلخــر بمــا فــي ذلــك ،علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ،المبلــغ الــذي يتكبــده حامــل البطاقــة فــي جميــع معامــات البطاقــة ورســوم الخدمــات وغرامــات
التأخيــر فــي الســداد واالشــتراك ورســوم التجديــد ورســوم االســتبدال .يحتفــظ البنــك بحقــه فــي تغييــر هــذه الرســوم.
«خدمــات البطاقــات» تعنــي القســم الموجــود بالمكتــب الرئيســي للبنــك والــذي يتحمــل كامــل المســؤولية عــن إدارة الخدمــات ذات الصلــة
بالبطاقــة.
«معاملــة البطاقــة» تعنــي المعاملــة التــي يتــم بموجبهــا شــراء أي بضائــع والحصــول علــى ســلف نقديــة و  /أو الخدمــات التــي يتمتــع بهــا
حامــل البطاقــة باســتخدام البطاقــة.
«الحــد االئتمانــي» يعنــي الحــد األقصــى للمبلــغ المســموح بــه فــي تقديــر البنــك ،والــذي قــد يكــون مســتحقا علــى حامــل البطاقــة الرئيســي
وحامــل (حاملــي) البطاقــة اإلضافــي فــي أي وقــت ،للبنــك.
«خدمات الشركات» تعني التسهيالت التي يوفرها ميثاق للزبائن من الشركات .

“Card Charges” mean 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, the amount incurred by the Cardholder on all Card Transactions,
service charges, late payment fees, subscription, renewal fees and replacement fees. Bank reserves the right to amend
these charges.
“Card Services” mean the division of the Head Office of the Bank having overall responsibility for the administration
of Card related services
“Card Transaction” means the transaction by which purchase of any goods, cash advance and/or services are availed
by the Cardholder, using the Card.
“Credit Limit” means the maximum amount permitted at the Bank’s discretion, which may be owed in aggregate by
the Principal Cardholder and Supplementary Cardholder(s) at any given time, to the Bank.
“Corporate Services” means the facilities Meethaq provides to corporate clients.
“Outstanding Balance” means the total debit balance outstanding on the card account payable to bank accordingly to
banks records on the date the statement of account is issued.

«الرصيــد المســتحق» يعنــي إجمالــي الرصيــد المديــن علــى حســاب البطاقــة والمســتحق الدفــع للبنــك وفقً ــا لســجالت البنــوك فــي تاريــخ صــدور
كشــف الحســاب.

“ Payment” means the amount that should be received by Card Services, or the branch of account, in available funds
on or before the Payment Due Date.

«المدفوعــات» تعنــي المبلــغ الــذي تســتلمه دائــرة خدمــات البطاقــات أو الفــرع الصــادر منــه الحســاب مــن األمــوال المتوفــرة فــي أو قبــل تاريــخ
اســتحقاق الســداد.

“Over limit Fee” means a fee charged by the Bank and debited to the Card Account for amounts which may exceed
the Card Limit.

«رســوم تخطــي الحــد األقصــى» تعنــي الرســوم التــي يفرضهــا البنــك ويتــم خصمهــا مــن حســاب البطاقــة فيمــا يتعلــق بالمبلــغ الــذي قــد
يتجــاوز حــدود البطاقــة.

”“Late Payment Fee” means a fee charged by the bank and debited to the card account for non-receipt of “Payment
by the “Payment Due Date”.

«رســوم التأخــر فــي الســداد» تعنــي الرســوم التــي يفرضهــا البنــك ويتــم خصمهــا مــن حســاب البطاقــة لعــدم اســتالم «المدفوعــات» فــي
«تاريــخ اســتحقاق الســداد» .

“Payment Due Date” means the deadline by which the Principal Cardholder must make the Payment stated in the
Card Account statements.

«تاريــخ اســتحقاق المدفوعــات» يعنــي التاريــخ النهائــي الــذي ينبغــي أن يقــوم فيــه حامــل البطاقــة الرئيســي بإجــراء المدفوعــات الــواردة فــي
كشــف حســاب البطاقــة.
«الرقم السري» يعني الرقم السري الصادر لحامل البطاقة الستخدامه مع البطاقة عند الحاجة.
«حامــل البطاقــة الرئيســي» يعنــي حامــل البطاقــة الــذي تصــدر البطاقــة باســمه والــذي ســيظل دائمــً مســؤوالً عــن جميــع المبالــغ المخصومــة
مــن حســاب البطاقــة.
«حامل البطاقة اإلضافي» يعني الشخص الذي يتم ترشيحه من قبل حامل البطاقة الرئيسي وفقا ألحكام الفقرة رقم ( )4الواردة هنا.
«تاريخ كشف الحساب» يعني التاريخ الذي يتم فيه إصدار الكشف الشهري لحساب البطاقة.
«الشــروط واألحــكام» تعنــي هــذه الشــروط واألحــكام ،ســواء تــم ذكرهــا أو لــم يتــم ذكرهــا فــي مــكان آخــر مــن نــص هــذه االتفاقيــة ،وســتكون
التعاريــف الــواردة فــي هــذه الفقــرة ملزمــة علــى حامــل البطاقــة مثــل الشــروط الــواردة هنــا.
«فيزا» مزود الخدمة ،شركة فيزا
«فيزا انتل لينك» نظام قائم على شبكة اإلنترنت برعاية فيزا ويديرها ميثاق ،ويهدف النظام إلى تقديم خدمات مضافة.
«التحكــم فــي الدفــع بالفيــزا ( »)VPCنظــام معلوماتــي يعتمــد علــى اإلنترنــت برعايــة شــركة فيــزا ويتــم إدارتــه مــن قبــل ميثــاق بهــدف التحكــم
ـاء علــى عناصــر مختلفة.
فــي البطاقــات المخصصــة بنـ ً
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إصدار البطاقات
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عنــد موافقــة البنــك علــى طلــب الشــركات للحصــول علــى خدمــات ميثــاق للشــركات ،فســيقوم البنــك بفتــح حســاب أو اســتخدام الحســاب
الحالــي للشــركة.
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ينبغــي أن يتــم تقديــم طلبــات تخصيــص البطاقــات علــى النمــاذج القياســية والتــي تكــون مقدمــة وموقعــة مــن قبــل أحــد المفوضيــن
بالتوقيــع عــن الشــركة والتــي يتــم تســجيلها بســجالت البنــك وســجالت حامــل البطاقــة إن وجــدت.
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يحتفــظ البنــك بالحــق فــي التحقــق مــن مــدى الجــدارة االئتمانيــة للشــركة المتقدمــة للطلــب وســيكون للبنــك الحــق فــي تغييــر الحــد
االئتمانــي المطلــوب اعتمــادا علــى عمليــة الرصــد التــي يقــوم بهــا مديــر عالقــات الحســاب بشــأن حالــة حســاب الزبــون ،كمــا يحتفــظ البنــك
بالحــق فــي رفــض إصــدار البطاقــة ألي حامــل بطاقــة شــركات محتمــل.
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يفتــح البنــك حســابات البطاقــة لصالــح مقدمــي الطلــب وإصــدار البطاقــات لمقدمــي الطلــب المدعوميــن مــن الشــركة ،فــي حالــة الموافقــة
علــى تلــك الطلبــات .مــا لــم يتــم االتفــاق علــى خــاف ذلــك ،ســيتم كتابــة اســم كال مــن الشــركة وحامــل البطاقــة علــى البطاقــات ،كتابــة
اســم الشــركة فقــط إذا تــم الموافقــة علــى ذلــك.
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استالم واستعمال البطاقة.
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يجــب توقيــع البطاقــة مــن قبــل حامــل البطاقــة بمجــرد اســتالمها .ال يجــوز اســتخدامها إال مــن قبــل حامــل البطاقــة فــي إطــار حــد االئتمــان
وخــال فتــرة الصالحيــة المكتوبــة علــى البطاقــة ،يجــوز اســتخدام البطاقــة للحصــول علــى التســهيالت والمزايــا التــي تكــون متاحــة مــن
وقــت آلخــر مــن قبــل البنــك فيمــا يتعلــق بالبطاقــة ،مــع مراعــاة الشــروط واألحــكام الــواردة بهــذه الوثيقــة والتــي قــد تتغيــر مــن آن إلــى آخــر
مــن قبــل البنــك وفقً ــا ألحــكام الفقــرة  13مــن هــذه االتفاقيــة .يحتفــظ البنــك بالحــق ،حســب تقديــره المطلــق ،فــي الســماح بالحصــول علــى
مبلــغ يزيــد عــن الحــد االئتمانــي لحامــل البطاقــة دون المســاس بمســؤولية حامــل البطاقــة الرئيســي عــن التســوية.
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ـاء علــى طلــب
يوافــق حامــل البطاقــة علــى أنــه فــي حالــة إرســال البطاقــة بواســطة البريــد المســجل أو عــن طريــق خدمــة البريــد الســريع بنـ ً
حامــل البطاقــة وذلــك بالتحقــق مــن الهويــة الشــخصية للمســتلم .وســيتم اعتبــار أنــه قــد تــم اســتالمه مــن قبــل حامــل البطاقــة بحالــة
جيــدة ولــن يتحمــل البنــك أي مســؤولية تجــاه حامــل البطاقــة ولــن يكــون مســؤوالً عــن أي خســارة أو ضــرر أيــً كان لحامــل البطاقــة ،أو إذا
لــم يتــم اســتالم البطاقــة بشــكل فعلــي أو نتيجــة ألي أمــر يتعلــق بعمليــة إرســال أو تســليم البطاقــة عــن طريــق البريــد المســجل أو عــن
طريــق البريــد الســريع .فــي حالــة تســليم البطاقــة والرقــم الســري إلــى أي شــخص آخــر مصــرح لــه مــن قبــل حامــل البطاقــة فلــن يكــون
البنــك مســؤوالً عــن أي خســارة ناجمــة عــن ســوء االســتخدام.
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ســيتم تحويــل جميــع عمليــات الشــراء والســحب التــي يقــوم بهــا حامــل البطاقــة إلــى الريــال العمانــي ،ويتــم هــذا التحويــل بســعر الصــرف
الســائد لعملــة اصــدار فواتيــر البطاقــة («العملــة المســتخدمة بالفواتيــر» ) .العمولــة وغيرهــا مــن الرســوم أو الخســائر المتكبــدة مــن قبــل
البنــك نتيجــة لتحويــل هــذه المدفوعــات إلــى عملــة الفواتيــر ،ســيتم خصمهــا مــن الحســاب بســعر الصــرف الــذي يحــدده البنــك فــي التاريــخ
الــذي يتــم فيــه خصــم معاملــة البطاقــة مــن حســاب البطاقــة .قــد يختلــف ســعر الصــرف مــن وقــت آلخــر كمــا ان للبنــك الحــق فــي زيــادة ســعر
الصــرف إلــى  %3علــى العملــة المســتخدمة بالفواتيــر .كمــا يحتفــظ البنــك بحقــه فــي رفــع الرســوم المشــار إليهــا وذلــك وفقــً لمــا يــراه البنــك
فقط .
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البطاقة اإلضافية
بنــاء علــى طلــب حامــل البطاقــة الرئيســي ،يجــوز للبنــك ،وذلــك فــي تقديــره المطلــق ،أن يقــوم بإصــدار بطاقــة (بطاقــات) إضافيــة ورقــم
ســري وفقــً للشــروط واألحــكام الــواردة بهــذه االتفاقيــة .ســيكون حامــل البطاقــة الرئيســي مســؤوالً مســؤولية كاملــة بشــكل دائــم عــن
جميــع المبالــغ التــي تخصــم مــن حســاب البطاقــة و  /أو أي تكلفــة أخــرى قــد يتكبدهــا البنــك نتيجــة الســتخدام البطاقــة اإلضافيــة.
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حساب البطاقة
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ســيخصم البنــك مــن حســاب البطاقــة المبالــغ المســتحقة مــن معامــات البطاقــة وجميــع رســوم البطاقــة وأي التزامــات أخــرى لحامــل
البطاقــة وأي خســارة قــد يتكبدهــا البنــك نتيجــة الســتخدام البطاقــة .ســيكون حامــل البطاقــة الرئيســي مســؤول عــن دفــع جميــع المبالــغ
للبنــك والتــي تــم خصمهــا ســواء كانــت نتيجــة إلجــراء عمليــات شــراء أو ســلفة نقديــة وســواء تــم توقيــع قســيمة شــراء مــن قبــل حامــل
البطاقــة أم ال .ســتكون كشــوف الحســاب التــي تــم إرســالها إلــى حامــل البطاقــة مــن قبــل البنــك دليـ ً
ا قاطعــً علــى المديونيــة .ينبغــي أن
يحتفــظ حامــل البطاقــة بقســائم الشــراء أو الســلف النقديــة إلــى أن يتــم تســوية الحســاب.
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ســيقوم البنــك بتقديــم كشــوفات حســاب شــهرية تبيــن جميــع المعامــات فــي حســاب بطاقــة حامــل البطاقــة علــى عنــوان البريــد الحالــي
أو عنــوان البريــد اإللكترونــي الــذي تــم تقديمــه كتابيــا للبنــك .لــن يكــون البنــك مســؤوالً عــن عــدم التســليم بســبب تقديــم حامــل البطاقــة
لعنــوان بريــد أو بريــد إلكترونــي غيــر صحيــح.
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قد يقوم البنك بتسوية مسؤولية حامل البطاقة بموجب هذه االتفاقية من أي حساب آخر لحامل البطاقة لدى البنك.
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ينبغــي أن يتــم دفــع جميــع المبالــغ المســتحقة للبنــك ســواء مــن البطاقــة الرئيســية أو البطاقــات اإلضافيــة بالكامــل وعلــى الفــور بمجــرد
إعــان حامــل البطاقــة األساســي إلفالســه أو فــي حــال وفاتــه .فــي حالــة قيــام إعــان حامــل البطاقــة بإعــان إفالســه فســيقوم البنــك بتقديــم
مطالبتــه المســتحقة لمديــر اإلفــاس المعيــن مــن قبــل المحكمــة المختصــة .فــي حالــة وفــاة حامــل البطاقــة ســيقوم البنــك بتقديــم
مطالبتــه بشــأن المبالــغ المســتحقة ضــد الورثــة القانونييــن وفقــا للشــروط واألحــكام المعمــول بهــا فــي القانــون  -ال قــدر اهلل  -ووفقــً
للتقديــر المطلــق للبنــك.

“PIN” means the Personal Identification Number issued to the Cardholder for use in conjunction with the Card as
and when required.
“Principal Cardholder” means the Cardholder in whose name the Card Account is maintained and who shall at all
times remain liable for all amounts debited to the Card Account.
“Supplementary Cardholder” means a person nominated by the Principal Cardholder in accordance with the
provisions of Clause 4 hereof.
“Statement Date” means the date on which the monthly statement of the Card Account is produced.
“Terms and Conditions” mean these terms and conditions .Whether or not specifically mentioned elsewhere in the text
of this Agreement, the definitions included in this clause will be as binding on the Cardholder as the Clauses below.
“Visa” A service provider, Visa Incorporate.
“Visa Intellilink” A web-based system sponsored by Visa and managed by Meethaq which provides Valued Added
Services.
“Visa Payment Control or VPC” A web-based system sponsored by Visa and managed by Meethaq which provides
control over assigned cards based on various elements.
2. Issuance of Cards
2.1 Upon the Bank approving the Companies Application for being granted the Meethaq Corporate Services, the bank
shall open an account or use an existing account of the company.
2.2 Applications for allotment of cards must be made to the Bank Standard form provided and signed by one of the
authorized signatory of the company and which is recorded by the Bank records and the prospective of the card
holder if any.
2.3 The Bank reserves the right to ascertain the credit worthiness of the prospective Company and has the right to
change the desired credit limit depending on ARM’s monitoring of client account profile, The bank reserves the
right to decline issuing a Card to any prospective Corporate Cardholder.
2.4 The Bank shall open Card Accounts in favour of, and issue Card to, such of the applicants whose applications are
supported by the Company, it approves. Unless otherwise agreed, cards will be embossed with both the Company
Name, Card Holder or if agreed, the Company name.
3. Receipt and Use of the Card .
3.1 The Card must be signed by the Cardholder immediately on receipt. It may only be used by the Cardholder within
the Credit Limit during the validity period embossed on the Card, The Card may be used to obtain the facilities and
benefits from time to time made available by the Bank in respect of the Card, subject to the Terms and Conditions
as contained herein and as may be varied from time to time by the Bank in accordance with Clause 13 hereof. The
Bank reserves the right, in its absolute discretion, to permit an excess over the Cardholder’s Credit Limit without
prejudice to the Principal Cardholder’s liability for settlement.
3.2 The Cardholder agrees that if the card is sent by registered mail or by courier service at the cardholder’s request upon
verification of identification. it will be deemed to have been received by the Cardholder in good order and the Bank
will not incur any liability to the Cardholder or be responsible for any loss or damage whatsoever suffered by the
Cardholder, however caused, if the Card is not in fact so received or otherwise in connection with the dispatch or
delivery of the Card by registered mail, or by courier service. If the card and PIN are delivered to any other person
authorized by the cardholder then the Bank will not be responsible for any loss resulting from misuse.
3.3 All purchases and withdrawals made by the cardholder shall be converted into Omani Rials, and such conversion
shall be effected at the Bank’s prevailing rate of, the billing currency of the Card (the “Billing Currency”).
Commission and other charges or losses incurred by the Bank in converting such payment to the Billing Currency,
shall be levied on the account at a rate of exchange determined by the Bank for the date when the Card Transaction
is to be debited to the Card Account. The rate may vary from time to time and the Bank reserves the right to levy
exchange markup fee up to 3 % on the Billing Currency. The Bank reserve its right to raise the aforesaid charge
subject to the Bank absolute desertion.
4. Supplementary Card
Upon request by the Principal Cardholder the Bank may, at its own discretion, issue a Supplementary Card(s) and
PIN subject to the Terms and Conditions contained in this Agreement. The Principal Cardholder shall at all times
remain fully liable for all amounts debited to the Card Account and/or any related cost that may be incurred by the
Bank on the Supplementary Card.
5. The Card Account
5.1 The Bank will debit the Card Account with the amounts incurred on the Card Transactions and all Card Charges
and any other liabilities of the Cardholder and any loss incurred by the Bank arising from the use of the Card. The
Principal Cardholder will be liable to pay the Bank all amounts so debited whether or not a sale or Cash Advance
voucher is signed by the Cardholder. The statements of account sent to the Cardholder by the Bank shall be
conclusive evidence of indebtedness. The Cardholder should preserve the sale or Cash Advance voucher intact till
the statement of account is reconciled.
5.2 The Bank will provide monthly statements showing all transactions on the Card Account to the Cardholder at the
current postal address or email address advised in writing to the Bank. The Bank will not be responsible for nondelivery due to an incorrect postal address or email address provided by the Cardholder.
5.3 The Bank may set off the liability of the Cardholder under this Agreement against any other account of the
Cardholder with the Bank.
5.4 All amounts due to the Bank on both the Primary and Supplementary Cards, are due to be paid in full immediately
should the Principal Cardholder declare bankruptcy or in the event of his/ her death, In the case of the card
holder declared bankruptcy the bank shall submit its claim for the outstanding amounts to the bankruptcy manager
appointed by the competent court. In the event of cardholder death the bank shall file his claim for the outstanding
amounts against the legal heirs in accordance with the Terms & Conditions applicable by the law and at the Bank’s
absolute discretion.
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الدفع
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ســيتم اعتبــار كامــل المبلــغ المســتحق كمدفوعــات مســتحقة الدفــع فــي تاريــخ اصــدار كشــف الحســاب ،باإلضافــة إلــى أي زيــادة علــى حــد
االئتمــان.
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إذا لــم يتــم اســتالم الحــد األدنــى لمدفوعــات المبالــغ المســتحقة فــي تاريــخ إصــدار الكشــف ،فقــد يتــم تعليــق اســتخدام البطاقــة وفقــا
لتقديــر البنــك.
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ملكية البطاقة
تظــل البطاقــة دائمــً ملكيــة للبنــك ،وينبغــي إعــادة أي بطاقــة أو جميــع البطاقــات الصــادرة مــن البنــك لحســاب البطاقــة علــى الفــور إلــى
البنــك أو أي شــخص آخــر يتصــرف نيابــة عــن البنــك عندمــا يطلــب البنــك ذلــك.
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اإلنهاء
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يجــوز لحامــل البطاقــة إنهــاء هــذه االتفاقيــة بتقديــم إشــعار خطــي للبنــك ولكــن هــذا اإلنهــاء لــن يكــون فعــاال إال بإعــادة جميــع البطاقــات
الصــادرة لحســاب البطاقــة واســتالمها مــن قبــل البنــك ،وعنــد ســداد جميــع التزامــات حامــل البطاقــة بالكامــل.

2-8

كامــل الرصيــد المســتحق علــى حســاب البطاقــة جنبــا إلــى جنــب مــع مبلــغ أي معامــات للبطاقــة تــم إجراءهــا ولكــن لــم يتــم خصمهــا مــن
حســاب البطاقــة باإلضافــة إلــى أي إلتزامــات أو رســوم علــى البطاقــة ،ســتصبح مســتحقة فــورًا وواجبــة الســداد بالكامــل للبنــك عنــد إنهــاء
هــذه االتفاقيــة أو عنــد إفــاس أو وفــاة حامــل البطاقــة الرئيســي .وســيكون حامــل البطاقــة الرئيســي أو مديــر اإلفــاس المعيــن مــن قبــل
المحكمــة أو الورثــة الشــرعيين فــي حالــة وفــاة حامــل البطاقــة الرئيســي مســؤولون عــن تســوية أي مبالــغ مســتحقة علــى حســاب البطاقــة
كمــا ينبغــي تعويــض البنــك عــن جميــع التكاليــف والمصاريــف (بمــا فــي ذلــك الرســوم) ،والنفقــات المتكبــدة فــي ســبيل اســترداد مثــل
هــذه المبالــغ المعلقــة .يتحمــل حامــل البطاقــة الرئيســي مســؤولية تســوية أي مبالــغ مســتحقة علــى حســاب البطاقــة وســيكون عليــه
تعويــض البنــك عــن جميــع التكاليــف والمصاريــف (بمــا فــي ذلــك األتعــاب القانونيــة) والمصروفــات التــي يتــم تكبدهــا فــي ســبيل اســترداد
هــذه المبالــغ المعلقــة .وخــال فتــرة تنفيــذ هــذه المدفوعــات فإنــه يحــق للبنــك االســتمرار فــي تطبيــق رســوم التمويــل وفقــً ألســعار الفائــدة
الســارية.

3-8

يجــوز للبنــك إنهــاء هــذه االتفاقيــة فــي أي وقــت عــن طريــق إلغــاء أو رفــض تجديــد البطاقــة وذلــك حســب التقديــر المطلــق للبنــك .وقــد
ـاء علــى طلبهــم مــع تقديــم إشــعار مســبق وذلــك ســواء كان هنــاك ســبب لذلــك
يقــوم البنــك بتقديــم ســبب اإلنهــاء لحاملــي البطاقــات بنـ ً
أم ال .وفــي حالــة عــدم حــدوث عمليــة اإلنهــاء هــذه ،فســيقوم البنــك بتوفيــر بطاقــة جديــدة لحامــل البطاقــة مــن وقــت آلخــر.

4-8

عنــد إلغــاء البطاقــة مــن قبــل حامــل البطاقــة ،ســيقوم البنــك بحجــز أي حســاب باســم حامــل البطاقــة الرئيســي وذلــك بمبلــغ يســاوي حــد
يومــا بعــد اإللغــاء.
االئتمــان ولمــدة ً 45

 -9حماية البطاقة والرقم السري
1-9

يجــب علــى حامــل البطاقــة عــدم الســماح ألي شــخص آخــر باســتخدام البطاقــة فــي جميــع األوقــات وذلــك بهــدف حمايــة البطاقــة كمــا
ينبغــي عليــه االحتفــاظ بهــا تحــت ســيطرته الشــخصية.

2-9

ينبغي على حامل البطاقة عدم السماح ألي شخص باالطالع على الرقم السري.

3-9

يجــب علــى حامــل البطاقــة عــدم اإلفصــاح عــن رقــم البطاقــة ألي طــرف آخــر إال لغــرض إجــراء عمليــة دفــع باســتخدام البطاقــة أو ســحب نقــدي
أو عنــد اإلبــاغ عــن فقــد أو ســرقة البطاقــة.

4-9

ســيكون حامــل البطاقــة مســؤوالً عــن أي خســارة تنشــأ عــن ســوء االســتخدام بســبب الفشــل فــي حمايــة البطاقــة والرقــم الســري أو قيامــه
باإلفصــاح المتعمــد عــن الرقــم الســري للغيــر.
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فقدان البطاقة

1-10

عنــد اكتشــاف فقــد أو ســرقة البطاقــة ،ينبغــي إخطــار البنــك علــى الفــور مــن خــال التواصــل مــع مركــز اتصــاالت البنــك وتأكيــد ذلــك خطيــً
مدعومــا بتقريــر الشــرطة الــذي يثبــت شــكوى فقــدان البطاقــة .يتحمــل حامــل
علــى الفــور وذلــك بخــط يــد حامــل البطاقــة أو وكيلــه،
ً
البطاقــة المســؤولية عــن جميــع المبالــغ المدينــة علــى حســاب البطاقــة نتيجــة لالســتخدام غيــر المصــرح بــه للبطاقــة حتــى تأكيــد فقدانهــا
أو ســرقتها خطيــً مــن قبــل البنــك أو أحــد البنــوك األعضــاء التــي تحمــل شــعار البطاقــة .مــن المتوقــع دائمــً أن يتصــرف حامــل البطاقــة
بحســن نيــة وبــذل العنايــة المعقولــة واالجتهــاد فــي حمايــة البطاقــة واإلبــاغ الفــوري عــن فقدانهــا أو ســرقتها للبنــك أو أي بنــك عضــو
يحمــل شــعار البطاقــة .فــي حالــة أنــه تمكــن حامــل البطاقــة مــن اســترداد البطاقــة  /البطاقــات المســروقة أو المفقــودة  ،فســيكون علــى
حامــل البطاقــة إعــادة البطاقــة المســتردة إلــى البنــك علــى الفــور.

2-10

ســيوفر حامــل البطاقــة للبنــك جميــع المعلومــات التــي تكــون بحــوزة حامــل البطاقــة فيمــا يتعلــق بمالبســات الفقــدان أو الســرقة أو ســوء
اســتخدام البطاقــة واتخــاذ جميــع الخطــوات التــي تعتبــر ضروريــة مــن قبــل البنــك للمســاعدة فــي اســترداد البطاقــة المفقــودة.

3-10

لــن يكــون البنــك ملزمــا بإصــدار بطاقــة بديلــة لحامــل البطاقــة بعــد فقدهــا أو ســرقتها .ســتخضع عمليــة إصــدار بطاقــة بديلــة لتطبيــق
رســوم التخليــص ،ويتــم إصدارهــا فــي المــكان الــذي يحــدده البنــك وفقــً لــذات شــروط وأحــكام البطاقــة األصليــة.
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المبالغ المستردة

1-11

يقــوم حامــل البطاقــة بمراجعــة كل كشــف حســاب يصــدر فيمــا يتعلــق بحســاب البطاقــة وســيكون عليــه إخطــار دائــرة خدمــات البطاقــات
يومــا مــن تاريــخ كشــف الحســاب .بعــد هــذه الفتــرة ،ســيعتبر الكشــف وأيــة مدخــات فيــه
بالبنــك بــأي خطــأ مزعــوم فــي الكشــف خــال ً 20
(باســتثناء أيــة أخطــاء مزعومــة تــم اإلبــاغ عنهــا) صحيحــة بشــكل قطعــي ســواء للبنــك أو لحامــل البطاقــة.

2-11

ســيتم تقييــد المبلــغ المســترد علــى حســاب البطاقــة فيمــا يتعلــق بمعاملــة تــم تنفيذهــا باســتخدام البطاقــة وذلــك فقــط فــي حالــة
اســتالم البنــك لقســيمة اســترداد المبلــغ أو أي وثيقــة أخــرى يقبلهــا البنــك .بموجــب أي حقــوق مملوكــة لصاحــب البطاقــة حســب القانــون،
ال يجــوز أن تكــون أي مطالبــة مرفوعــة مــن حامــل البطاقــة تجــاه الغيــر أن تعــد موضــوع دفــاع أو مطالبــة ضــد البنــك.

 1-2-11لن يكون البنك مسؤوال بأي شكل من األشكال إذا لم يقم أي طرف ثالث بالمحافظة على البطاقة.
 2-2-11لن يكون البنك مسؤوالً عن البضائع أو الخدمات التي تم شراؤها بواسطة حامل البطاقة باستخدام البطاقة.
3-11

لــن يتــم تقييــد أي مبلــغ لحســاب البطاقــة فيمــا يتعلــق بخــاف متنــازع عليــه بشــأن مبلــغ المعاملــة حتــى يتــم حــل الخــاف المتعلــق
بالمعاملــة بعــد مراجعــة األدلــة المناســبة .إذا لــم يتــم حــل الخــاف لصالــح حامــل البطاقــة ،فســيكون حامــل البطاقــة مســؤوالً عــن المبلــغ
المتنــازع عليــه بأكملــه.
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تعديل االتفاقية

1-14

ربمــا يقــوم البنــك بتغييــر شــروط هــذه االتفاقيــة فــي أي وقــت ،وفقـ ُا لمتطلبــات القانــون علــى أن يتــم إرســال إخطــار بهــذا الشــأن لحامــل
البطاقــة.

2-14

ســيعتبر البنــك أن حامــل البطاقــة قــد قبــل التغييــرات إذا اســتمر حامــل البطاقــة فــي االحتفــاظ بالبطاقــة أو اســتخدامها بعــد ذلــك .فــي
حــال لــم يقبــل حامــل البطاقــة هــذه التغييــرات ،قــد يقــوم حامــل البطاقــة بإنهــاء االتفاقيــة.
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االتفاقية

1-١٣

ســيكون كل واحــد مــن هــذه الشــروط واألحــكام قابــل للفصــل كمــا أنهــا تتميــز عــن بعضهــا البعــض ،وفــي حــال أنــه أصبــح فــي أي وقــت
أحــد البنــود والشــروط غيــر صالــح أو غيــر قانونــي أو غيــر قابــل للتنفيــذ مــن الناحيــة القانونيــة فــإن قابليــة تنفيــذ األحــكام المتبقيــة لــن
تتأثــر بــأي حــال مــن األحــوال بذلــك.

-14

الكشف عن المعلومات
يخــول حامــل البطاقــة البنــك بالكشــف عــن المعلومــات لألشــخاص أو الكيانــات أو الســلطات القانونيــة المتعلقــة بحامــل البطاقــة أو حســاب
البطاقــة حســب مــا يــراه البنــك مناسـ ًبا أو ضرور ًيــا أو مرغو ًبــا فيــه فيمــا يتعلــق بتوفيــر الخدمــات وإنفــاذ أي حقــوق و  /أو أداء أي التــزام ينشــأ
ـاء علــى هــذه االتفاقيــة.
بنـ ً

-15

أحكام عامة
لــن يكــون البنــك مســؤوالً إذا لــم يتمكــن مــن الوفــاء بالتزاماتــه بموجــب هــذه االتفاقيــة (بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر) نتيجــة لفشــل أي
جهــاز أو نظــام معالجــة بيانــات أو رابــط معاملــة أو أي شــيء خــارج عــن ســيطرة البنــك أو وكالئــه أو مقاوليــه مــن الباطــن .عــدم قــدرة البنــك
علــى أداء واجباتــه فــي مثــل هــذه الظــروف لــن يســتخدم كدفــاع ضــد اســتمرار مســؤولية حامــل البطاقــة الرئيســي عــن جميــع معامــات
البطاقــات التــي تمــت.
لــن يقــوم البنــك بتوفيــر قســائم معامــات البطاقــة (أو قســائم المبيعــات) الموقعــة بواســطة حامــل البطاقــة فــي وقــت ســابق .فقــط فــي
حالــة وجــود شــكوى ،ســيتم توفيــر نســخة فوتوغرافيــة كإثبــات وثائقــي للديــن ،بشــرط أن يقــدم حامــل البطاقــة طل ًبــا خطيــً فــي غضــون
يومــا مــن تاريــخ كشــف الحســاب المعنــي .فــي حالــة أن كانــت الشــكوى غيــر صحيحــة ،يحتفــظ البنــك بالحــق فــي خصــم رســوم الشــكوى
ً 20
غيــر الصحيحــة مــن حســاب البطاقــة.

-16

القانون الحاكم
يخضع تفسير وتطبيق شروط وأحكام هذه االتفاقية للقوانين السارية بسلطنة عمان.

6. Payment
6.1 This entire outstanding amount will be considered as payment due on at the Statement Date, plus any excess
over the Credit Limit.
6.2 If the Payment is not received by the Payment Due Date, use of the Card may be suspended at the discretion of
the Bank.
7. Ownership of the Card
The Card remains the property of the Bank at all times on request,all or any Cards issued for use on the Card
Account must be returned immediately to the Bank or to any other person acting for the Bank.
8. Termination
8.1 The Cardholder may terminate this agreement by written notice to the Bank but such termination shall only
be effective on the return to and receipt by the Bank of all Cards issued for use on the Card Account, and upon
payment of all liabilities of the Cardholder in full.
8.2 The whole of the outstanding balance on the Card Account together with the amount of any outstanding Card
Transactions effected but not yet charged to the Card Account Together with all card charges and fees will
become immediately due and payable in full to the Bank on termination of this agreement or on the Principal
Cardholder’s bankruptcy or death. The principle Cardholder or the bankruptcy manager appointed by the
court or the legal heirs in case of Cardholder’s death will be responsible for settling any outstanding amounts
on the Card Account and shall keep the Bank indemnified against all costs, charges (including fee), and
expenses incurred in recovering such outstanding. The Principal Cardholder will be responsible for settling
any outstanding amounts on the Card Account and shall keep the Bank indemnified against all costs, charges
(including legal fee), and expenses incurred in recovering such outstanding. Pending such repayments, the
Bank will be entitled to continue to apply financing charges at its prevailing rate(s).
8.3 The Bank may terminate this Agreement at any time by cancelling or refusing to renew the Card with at the
Bank’s sole discretion the bank may provide Cardholders reason for termination upon their request with prior
notice and with or without cause. Unless and until such termination takes place, the Bank shall provide a new
Card for the Cardholder from time to time.
8.4 Upon cancellation of the Card by the Cardholder, the Bank will block any account in the Principal
Cardholder’s name for an amount equal to the Credit Limit for a period of 45 days after cancellation.
9. Safeguarding the Card and PIN
9.1 The Cardholder will not permit any other person to use the Card and will at all times safeguard the Card and
keep it under his/ her personal control.
9.2 The Cardholder will prevent the PIN becoming known to any other person.
9.3 The Cardholder will not disclose the Card number to any third party except for the purpose of a Card Payment
or Cash Advance or when reporting the actual loss or theft of the Card.
9.4 The cardholder will be responsible for any loss arising because of misuse due to failure of safeguard Card and
PIN or their willful disclosure to a third party.
10. Loss of the Card
10.1 Upon discovery of the loss or theft of the Card, the Bank must be notified immediately by calling bank call
center and promptly confirm in writing forthwith under the hand of the Cardholder or his attorney, supported
with a police report evidencing a complaint lodged for the loss of the Card. The Cardholder shall be liable
for all amounts debited to the Card Account as a result of the unauthorised use of a Card until confirmation
of its loss or theft has been received in writing by the Bank or a member bank displaying the Card logo. The
Cardholder is expected to have acted in good faith and with all reasonable care and diligence in safeguarding
the Card and in promptly reporting its loss or theft to the Bank or a member bank displaying the Card logo. In
the event the Cardholder recovers the lost or stolen Card/s, the Cardholder shall return the recovered Card/s
to the Bank immediately.
10.2 The Cardholder will give to the Bank all the information in the Cardholder’s possession as to the circumstances
of the loss, theft or misuse of the Card and take all steps deemed necessary by the Bank to assist the recovery
of a missing Card.
10.3 The Bank will be under no obligation to issue a replacement Card to the Cardholder following its loss or theft.
Any replacement Card will be subject to a handling fee, and shall be issued where the Bank so determines, on
the same Terms and Conditions as the original Card.
11. Refunds and Chargeback
11.1 The Cardholder shall examine each statement issued in respect of the Card Account and shall notify the
Bank’s Card Services of any alleged error therein within 20 days from the Statement Date. After such period,
the statement and entries therein (except for any alleged error so notified) shall be conclusively considered as
correct between the Bank and the Cardholder.
11.2 The Card Account will be credited with a refund in respect of a Card Transaction only if the Bank receives a
refund voucher or other refund verification acceptable to it. Subject to any rights vested in the Cardholder by
law, no claim by a Cardholder against a third party may be the subject of a defence or counter claim against the
Bank.
13.2.1 The Bank shall not be liable in any way if the Card is not honored by a third party.
13.2.2 The Bank shall not be responsible for goods or services purchased by a Cardholder using a Card.
11.3 The Card Account will not be credited in respect of the disputed transaction amount until the transaction
under dispute is resolved after examination of the appropriate evidence. If the dispute is not resolved in the
Cardholder’s favour, then the Cardholder will be responsible for the entire disputed amount.
12. Variation of the Agreement
12.1 The Bank may vary the terms of this Agreement at any time, subject to the requirements of law and without
any notice to the Cardholder. notification of any such variation shall be given to the Cardholder.
12.2 The Bank will deem that the Cardholder has accepted the changes if the Cardholder continues to keep or use
the Card thereafter. In case the Cardholder does not accept such changes, the Cardholder may terminate this
13. Agreement.
13 .1 Each of these Terms and Conditions shall be severable and distinct from one another and if at any time any
one or more of such Terms and Conditions is or becomes invalid, illegal or unenforceable, the validity, legality
or enforceability of the remaining provisions shall not in anyway be affected thereby.
14. Disclosure of Information
The Cardholder authorizes the Bank to disclose information to such persons, Entities or legal authorities
concerning the Cardholder or Card Account as the Bank deems appropriate, necessary or desirable in
connection with the provision of the services and the enforcement of any rights and/or the performance of any
obligation arising in respect of the Card Account.
15. General
The Bank shall not be liable if it is unable to perform its obligations under this Agreement due (directly
or indirectly) to the failure of any machine, data processing system or transaction link or anything outside
the control of the Bank, its agents or sub-contractors. The Bank’s inability to perform its obligation in such
circumstances shall not be used as a defense against the continuing liability of the Principal Cardholder for all
Card Transactions that have taken place.
Card Transaction vouchers (or sales vouchers) signed by the Cardholder will not be provided by the Bank.
Only in case of a dispute, a photocopy will be made available as documentary proof of debt, provided the
Cardholder makes a request in writing within 20 days from the relevant Statement Date. In case of the dispute
is not valid, the Bank reserves the right to charge an invalid dispute fee to the card account.
16. Governing Law
The Terms and Conditions of this Agreement shall be construed in accordance with and governed by the Laws
of the Sultunate of Oman and any dispute arising out of or in connection with these Terms and Conditions
shall be subject to the competent courts of the Sultanate of Oman..

