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ّ

وط وأحكام إصدار واستخدام بطاقة دز  المعدن�ة مسبقة الدفع ە�ش

وط  ّزەبناًء ع� الطلب المقدم من العم�ل لبنك ب���ان إلصدار بطاقة د ام التام بال�ش ف المعدن�ة مسبقة الدفع، فقد وافق العم�ل ع� االل�ت
 واألحكام التال�ة: 

ي هذا الطلب. تع��فات
ي المبينة إزاء كل منها، أينما وجدت �ف

 : تأخذ ال�لمات التال�ة المعايف

 : بنك ب���ان. البنك •

ەبطاقة د •
ّ

ي مصممة بط��قة تتناسب م: ز
 ع مناسبة الزواج�ي بطاقة مسبقة الدفع ذات شكل معديف

 : الشخص الذي يتقدم بطلب البطاقة. العم�ل •

ي صدرت لها البطاقة و �ظهر اسمها مطبوعا عليها. المستف�د •  ة: �ي العروس اليت

ي �قبل أو تقبل البطاقات مسبقة الدفع. التاجر •
كة أو ك�ان قانويف  : أي فرد أو مؤسسة أو �ش

 ل عل�ه كافة المعامالت الم�ف�ة المتعلقة بالبطاقة،الحساب الخاص بالعم�ل لدى البنك، والذي �سجَّ  الحساب:  •
ي هذا الطلب. 

ف �ف  لما هو مبني
�
ا�ات والمصار�ف والرسوم المستحقة وفقا  األتعاب، االش�ت

اء السلع أو الحصول ع�ي الخدمات / المسح��ات النقد�ة أو ع�ي العمل�ات المرتجعة أو المعكوسة المعاملة • : �ي �ش
 ط��ق استعمال البطاقة. ذلك مما يتم عن أو غ�ي 

ع� البطاقة �ي بطاقة مسبقة الدفع تصدر من قبل العم�ل المقبل ع� الزواج بهدف إ�داع المهر فيها؛ ح�ث يتم �سل�مها  .1
ائ�ة. هيئة هد�ة  ي البطاقة أو استخدامها بالعمل�ات ال�ش

 للمستف�دة من قبل العم�ل لتتمكن من الحصول ع� المهر المعبأ �ف
ي غ�ي قابلة للرد مقابل إصدارها، كما �ستحق البنك  100بق�مة  ە�ستحق البنك رسم إصدار بطاقة دزّ   .2 رسوم سن��ة دينار ك��يت

ي غ�ي قابلة للرد.  10بق�مة   دينار ك��يت
(التعامل كبد�ل للطرق التقل�د�ة   المستف�دة/�قر العم�ل بأن الغرض الرئ��ي من إصدار البطاقة هو بغرض إ�داع المهر للعروس .3

 النقدي أو الش�كات). 
ي حال إصدارها لن يتمكن العم�ل العم�ل من إعادة إصدار  ە�حق ل�ل عم�ل إصدار بطاقة دزّ  .4

ها مرة أخرى حيت واحدة فقط و�ف
ي حال فقدانها 

 . أو تلفها  ض�اعها  ،�ف
 ها. أو المستف�دة إ�قاف البطاقة مؤقتا أو إعادة تفع�ل ە�حق ل�ل من العم�ل المصدر لبطاقة دزّ  .5
 حاالت فقدان، ض�اع أو إلغاء البطاقة:  .6

داد المبلغ لحسابه  • ي حال تواجد أصل البطاقة مع العم�ل المصدر لها ولم يتم إستخدامها، �حق للعم�ل إلغائها و اس�ت
�ف

 عن ط��ق أحد فروع بنك ب���ان. 
ي حال عدم وجود أصل البطاقة أو فقدانها، �جب حضور المستف�دة �شخصها أو برفقة و�ي  •

أمرها إلست�فاء موافقتها �ف
الخط�ة بعد التأ�د من ه��تها وذلك لتسل�م و سحب المبلغ للمستف�دة أو رد المبلغ لحساب العم�ل المصدر حسب 

 رغبة المستف�دة. 
ف اإلتصال ع� خدمة بنك ب���ان  • ي حال فقدان، ض�اع البطاقة أو التعرض لعمل�ات إحت�ال، �حق ألي من الطرفني

�ف
ي البطاقة كما هو الهاتف�ة و طلب إ

�قاف البطاقة. و من ثم ز�ارة أحد فروع بنك ب���ان لسحب المبلغ الموجود �ف
 موضح أعالە. 

ف ع� العم�ل  • ي حالة فقدان البطاقة أو �قتها، يتعني
إخطار بنك ب���ان ع� الفور باالتصال بالخدمة أو المستفیدة �ف

مستف�دة و تظل الال���ت أو أي ف�ع لبنك ب���ان.  من خارج 0096522282000أو  1820082الهاتف�ة ع� الرقم 
 عن أي معاملة تنشأ عن استخدام البطاقة الم�وقة أو المفقودة إ� أن �قوم بنك ب���ان باتخاذ ما �لزم بعد  ةمسؤول
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ي حال عدم إستالم المستف�دة للبطاقة، �ظل العم�ل مسؤوال عن  . بطاقةلتحقق من ب�انات الا •
أي معاملة تنشأ  و�ف

  . عم�لن استخدام البطاقة الم�وقة أو المفقودة إ� أن �قوم بنك ب���ان باتخاذ ما �لزم بعد التحقق من ب�انات الع
و�د البنك برقم الهاتف الخاص بالمستف�دة و التأ�د من صحته؛ ح�ث سيتم إرسال  .7 ف م العم�ل ب�ت ف ي حال طلب البطاقة، �ل�ت

�ف
ي تتم   لهاتف المستف�دة المسجل مسبقا من قبل العم�ل.  ەع� بطاقة دزّ الرسائل النص�ة الخاصة بالعمل�ات اليت

ي حال توص�ل البطاقة للعم�ل، يتم تفع�لها و ضبط الرقم ال�ي من قبل العم�ل المصدر لها قبل �سل�مها للمستف�دة.  .8
 �ف

ي بطاقة دزّ  .9
المبلغ للحساب بعد إتمام ؛ ح�ث لن يتمكن من إعادة ە�جب ع� العم�ل التأ�د من مبلغ المهر المراد إ�داعه �ف

 العمل�ة. 
ي فقط عن ط��ق الخصم من أي حساب لدى البنك حسب اخت�ار العم�ل.  .10  يتم تعبئة أو إعادة تعبئة البطاقة بالدينار ال���يت
إعادة تعبئة البطاقة أل��� من مرة من خالل تح��ل المبلغ من الحساب الشخ�ي للعم�ل  ە�حق للعم�ل المصدر لبطاقة دزّ  .11

 لبطاقة المستف�دة. 
ي حال إنتهاء مدة صالح�ة بطاقة دزّ  .12

ي  (ثالث سنوات)، لن �قوم البنك بتجد�دها مرة أخرى ح�ث أنها غ�ي قابلة للتجد�د.  ە�ف
و �ف

ي بند  حال وجود مبالغ بالبطاقة يتم تطبيق ما تم ذكرە
 . 6مسبقا �ف

من خالل ز�ارة أحد فروع بنك ب���ان و أو طلب كشف حساب للبطاقة �حق للمستف�دة تغي�ي الرقم ال�ي الخاص بالبطاقة  .13
 ذلك بعد التحقق من ه��تها من خالل مطابقة البطاقة المدن�ة و رقم الهاتف الخاص بالمستف�دة. 

السحب  بالبطاقة سواء كانت عن ط��ق نقاط البيع، أجهزةغ المتوفرة و سحب المبال ە�حق للمستف�دة استخدام بطاقة دزّ  .14
ي البطاقة. 

ي حدود الرص�د المتوفر والذي قام العم�ل بتعبئته �ف
 اآل�ي أو فروع بنك ب���ان �ف

ي بطاقة دزّ  .15
لن بعد إتمام إصدار البطاقة و تح��ل مبلغ المهر و �سل�مها للمستف�دة. ح�ث  ەيوافق العم�ل ع� إسقاط حقه �ف

ي حال الحضور الشخ�ي 
ي تمت عليها إال �ف يتمكن العم�ل من اإلطالع ع� كشف حساب البطاقة أو اإلستفسار عن العمل�ات اليت

 للمستف�دة و موافقتها ع� ذلك. 
بعد  ەو ذلك من خالل إبراز بطاقة دزّ  ەطاقة دزّ بب رتبطةالتمتع بالخصومات و العروض الخاصة المفقط �حق للمستف�دة  .16

 مطابقة اإلسم بالبطاقة المدن�ة للمستف�دة. 
وط المستف�دة القا�:  .17  �ش

و سحب المبالغ المتوفرة بالبطاقة سواء كانت عن ط��ق نقاط البيع،  ە�حق للمستف�دة القا� استخدام بطاقة دزّ  •
ي حال طلب السحب من خالل الف�ع ف�جب حضور الو�ي 

إلست�فاء  أجهزة السحب اآل�ي أو فروع بنك ب���ان. و�ف
 توق�عه بالموافقة. 

�حق للمستف�دة القا� منفردة بتغي�ي الرقم ال�ي للبطاقة أو طلب كشف حساب للبطاقة من خالل ز�ارة أحد  •
ي البطاقة.  فروع بنك ب���ان

ي حدود الرص�د المتوفر والذي قام العم�ل بتعبئته �ف
 �ف

ي حال استخدام البطاقة من قبل المستف�دة و عدم توفر رص�د  .18
 كاٍف لتغط�ة ق�مة المعاملة، سيتم رفض المعاملة.   �ف

اض من أي تاجر لعدم قبول البطاقات.  .19  ال يتحمل بنك ب���ان أي مسؤول�ة بخصوص أي ت�ف أو إهمال أو اع�ت
م العم�ل ب�اعادتها ميت طلب منه البنك ذلك.  .20 ف  �حتفظ بنك ب���ان بمل��ة البطاقة ورقمها ال�ي، و�ل�ت
ر ينشأ �سبب تعطل جهاز السحب اآل�ي أو جهاز قبول البطاقة ألي سبب، أو ال يتحمل بنك ب���ان أ .21 ي مسؤول�ة عن أي �ف

 �سبب عدم كفا�ة الرص�د فيها، سواء داخل أو خارج ال���ت. 
 ع�  .22

�
ف تقد�م هذا الطلب خط�ا  ع� األقل من تار�ــــخ انتهاء البطاقة طلب إلغاء عض��ته. و�تعني

�
ف يوما �جوز للعم�ل قبل ستني

ي بنك ب���ان مع إعادة البطاقة. وال �شكل إعادة العم�ل للبطاقة لبنك ب���ان، واستالم بنك ب���ان لها 
النموذج المعّد لذلك �ف

 بدون تحفظ، إبراء لذمة العم�ل تجاە بنك ب���ان. 
 بدون إبداء أ .23

�
ي إلغاء أو إ�قاف البطاقة مسبقة الدفع كلما رأى ذلك مناسبا

ي حالة عدم �حق لبنك ب���ان الحق �ف
ي سبب، �ف

ف وتعل�مات مكافحة غسل األموال / تم��ل اإلرهاب» أعرف عم�لك«تحد�ث ب�انات  ام بقوانني ف ي حال وجود ،  و/أو عدم االل�ت
و �ف

ي البطاقة سيتم تح��له للحساب قبل إلغاء أو وقف البطاقة
 . مبلغ �ف

ي الطل .24
 ونافذا� قانونا. و�تعهد العم�ل ب�خطار بنك �عت�ب كل إخطار يرسله بنك ب���ان للعم�ل ع� عنوانه المدون �ف

�
ب صح�حا

 بأي تغي�ي �طرأ ع� عنوانه. 
�
 ب���ان خط�ا
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 ل .25
�
ي أي وقت يراە مناسبا

وط واألحكام �ف ي تعد�ل هذە ال�ش
مع إعالم العم�ل بذلك التعد�ل وفق أي وس�لة  بنك ب���ان الحق �ف

الرسم�ة، و��ي التعد�ل اعتبارا� من تار�خه ما لم يرفض العم�ل  . واإلعالن عن التعد�ل بأي وس�لة مقبولة لدى الجهاتمناسبة
ي من العم�ل للبطاقة.  ي هذە الحالة، �عت�ب ذلك الرفض بمثابة طلب إلغاء ضميف

 التعد�ل. و�ف
 �قر العم�ل بعلمه وموافقته وقبوله باألحكام التال�ة:  .26

ي بعض الب •
ي بعض األ�ام نت�جة عطالت رسم�ة أن الخدمات المتاحة من خالل البطاقة قد ال تكون متاحة �ف

لدان و�ف
، و�قر العم�ل بأنه �علم و�قبل هذە الحق�قة ف  .  أو قوم�ة أو دين�ة للموظفني

�حق للبنك إضافة أو تعد�ل أو حذف أّي من المزا�ا الحال�ة والجد�دة لحام�ي البطاقات، مع إبالغ العم�ل بذلك بأي  •
  وس�لة مقبولة لدى الجهات الرسم�ة. 

وط و  .27 ي هذە ال�ش
ف بنك ب���ان حامل البطاقة. وأي حكم لم يرد به نص �ف ي تحكم العالقة بني ي هذا النموذج �ي اليت

األحكام الواردة �ف
ي دولة ال���ت و�ما ال �خالف أحكام 

ي دولة ال���ت والمحا�م المختصة �ف
ف المرع�ة السار�ة �ف وط �خضع ألحكام القوانني ال�ش

�عة اإلسالم�ة.    ال�ش
�ل البنك باإلفصاح والمشاركة ببعض الب�انات أو المعلومات ألطراف خارج�ة بهدف تط��ر أو إضافة خدمات يوافق و�خول العم .28

ي بالمحافظة ع� ��ة المعلومات وعدم استخدام الب�انات أو المعلومات لغرض آخر غ�ي  ام الطرف الخار�ب ف أو منتجات مع ال�ت
 المخصص من أجله. 

ي تخص �حق للعم�ل بوجود المستف�دة التقدم  .29 ي �د�ي عدم صحتها واليت بطلب الفوات�ي واإل�صاالت المتعلقة بالمعامالت واليت
ي مطالبة  30البطاقة وذلك خالل 

ة (التحقيق �ف ي الطلب بعد تجاوز تلك الف�ت
 من تار�ــــخ إجراء العمل�ة، و�سقط حقه �ف

�
يوما

ة   ب���ان فقط.  يوما مع التاجر) من خالل فروع بنك 30العم�ل قد �ستغرق بحث المطالبة ف�ت
ط وجود مستند يثبت صحة إدعائه وذلك  .30 اض ع� العمل�ات ��ش �حق للعم�ل بحضور المستف�دة التقدم بالمطالبة / االع�ت

ة.  60خالل  ي الطلب بعد تجاوز تلك الف�ت
 من تار�ــــخ إجراء العمل�ة من خالل فروع بنك ب���ان فقط و�سقط حقه �ف

�
 يوما

ي تحتوي ع� المصادقة الثنائ�ة، و هو من خالل إدخال كلمة ال�  .31 ي بعض الحاالت اليت
�حق للبنك استبعاد بعض المطالبات �ف

ة   . ”OTP“ المتغ�ي
ي تتم خارج دولة ال���ت أو ع�ب المواقع 2.5تحتسب عمولة بنسبة  .32 ي المئة) ع� جميع المعامالت اليت

% (اثنان ونصف �ف
ون�ة العالم�ة  ا اإلل��ت ف كة ف�ي ي الخاص والمقدم من قبل �ش بالعمالت األجنب�ة، وذلك بحسب سعر ال�ف اليو�ي للدينار ال���يت

ي أجرت  ي التار�ــــخ الذي يتل�ت ف�ه بنك ب���ان كشف حساب تلك المبالغ من الجهات اليت
كارد مقابل تلك العملة األجنب�ة �ف وماس�ت

ي تتم خارج دولة ال���ت مثل التكال�ف وتمثل هذە النسبة المضافة تكال�ف م تلك المعامالت، رتبطة لمعامالت البطاقات اليت
اإللزام�ة وتكال�ف التس��ة والتف��ض، وكذلك تكال�ف تغط�ة مخاطر تقلب أسعار �ف العمالت والخسائر الناتجة عن 

و�ر ف  .و�عت�ب ذلك إجراء قد تم بناًء ع� تف��ض ��ــــح من العم�ل للبنك عمل�ات االحت�ال وال�ت
ي بعض نقاط البيع داخل وخارج دولة  العم�ل بعلمه بأن البطاقة �قر  .33

مسبقة الدفع �مكن استخدامها بدون الرقم ال�ي وذلك �ف
 ال���ت. 

ي حالة عدم تمكن التاجر من معالجة  .34
�قر حامل البطاقة و يوافق ع� أن المبلغ المستحق ع� البطاقة قد يتجاوز حد البطاقة �ف

ي الوقت المح
ي مثل هذە الحالة �عت�ب العم�ل هو المسؤول عن دفع المبلغ القائم ع� البطاقة. و يتم طلب التس��ة �ف

دد. �ف
ي حال تغي�ي الرسوم بأي وس�لة مقبولة لدى الجهات الرسم�ة. 

 إخطار العم�ل �ف
ي ا .35

ي جدول الرسوم والعموالت المعلن عنه �ف
لبنك أو ع�ب �قر حامل البطاقة و�وافق ع� جميع الرسوم و العموالت المذكورة �ف

ي الخاص بالبنك.  وسوف يتم تطبيق الرسوم والعموالت حسب الجدول المعتمد من بنك ال���ت المركزي
ويف  . الموقع االل��ت

 

 

 


