ر
رشوط وأحكام إصدار واستخدام بطاقات ز
واالفياضية من بنك بوبيان
فيا مسبقة الدفع الفعلية أ
فيا/ما ر
ً
سيكارد مسبقة الدفع ،فقد وافق العميل عىل ر ز
بناء عىل الطلب المقدم من العميل لبنك بوبيان إلصدار بطاقة ز
االليام التام ر
بالشوط واألحكام التالية:
ز
المعان المبينة إزاء كل منها ،أينما وجدت زف هذا الطلب.
 .1تعريفات :تأخذ الكلمات التالية
أ -البنك :بنك بوبيان.
ر
ب -البطاقات :ز
أواالفياضية ر
الت يصدرها بنك بوبيان.
فيا مسبقة الدفع الفعلية
ج -العميل :الشخص الذي يتقدم بطلب البطاقة
د -حامل البطاقة :الشخص الذي صدرت له البطاقة ويظهر اسمه مطبوعا عليها.
ز
قانون يقبل أو تقبل البطاقات مسبقة الدفع.
ه -التاجر :أي فرد أو مؤسسة أو رشكة أو كيان
ر
َّ
و -الحساب :الحساب الخاص بالعميل لدى البنك ،والذي يسجل عليه كافة المعامالت المرصفية المتعلقة بالبطاقة ،األتعاب ،االشياكات والمصاريف
ً
وفقا لما هو ز
مبي زف هذا الطلب.
والرسوم المستحقة
 .2تستخدم البطاقة من قبل الشخص الذي تصدر له زف حدود الرصيد المتوفر والذي قام العميل بتعبئته زف البطاقة.
ر
الكويت فقط خصما من أي حساب يتم اختياره من قبل العميل متوفر زف البنك.
تتم عملية الشحن أو إعادة تعبئة البطاقة بالدينار
ر
الكويت فقط عن طريق خصم أي حساب لدى البنك حسب اختيار العميل.
 .3يتم تحميل أو إعادة تحميل البطاقة بالدينار
 .4البطاقة ه بطاقة مسبقة الدفع وتسمح لحاملها الحصول عىل األموال ر
الت تم شحنها زف البطاقة من قبل العميل.
ً
مسؤول مسؤولية تامة عن البطاقة واستخدامها والنتائج ر
الميتبة عىل ذلك االستخدام ،وبصفة خاصة زف حالة تلفها أو فقدانها أو شقتها
 .5يكون العميل
أو إساءة استخدامها من جانبه أو من جانب الخرين ،وسواء كان ذلك بإذن العميل أو بدون إذنه.
ز
يتعي عىل العميل إخطار بنك بوبيان عىل الفور باالتصال بالخدمة الهاتفية عىل الرقم  1820082أو
 .6زف حالة فقدان البطاقة أو شقتها،
ً
 0096522282000من خارج الكويت أو أي فرع لبنك بوبيان .ويظل العميل مسؤول عن أي معاملة تنشأ عن استخدام البطاقة المشوقة أو
المفقودة إىل أن يقوم بنك بوبيان بإتخاذ ما يلزم بعد التحقق من بيانات العميل.
 .7ال يتحمل بنك بوبيان أي مسؤولية بخصوص أي ترصف أو إهمال أو ر
اعياض من أي تاجر لعدم قبول البطاقات.
ز
ر
ر
عي المواقع اإللكيونية العالمية بالعمالت
 .8تحتسب عمولة بنسبة ( %2.5اثنان ونصف ف المئة) عىل جميع المعامالت الت تتم خارج دولة الكويت أو ر
ز
ر
الكويت الخاص والمقدم من قبل رشكة ز
ر
فيا وماسيكارد مقابل تلك العملة األجنبية ف التاري خ الذي
األجنبية ،وذلك بحسب سعر الرصف اليوم للدينار
ر
ر
يتلق فيه بنك بوبيان كشف حساب تلك المبالغ من الجهات الت أجرت تلك المعامالت ،وتمثل هذه النسبة المضافة تكاليف مرتبطة لمعامالت
ر
البطاقات الت تتم خارج دولة الكويت مثل التكاليف اإللزامية وتكاليف التسوية والتفويض ،وكذلك تكاليف تغطية مخاطر تقلب أسعار رصف
ويعتي ذلك إجراء قد تم ً
العمالت والخسائر الناتجة عن عمليات االحتيال ر ز
بناء عىل تفويض رصي ح من العميل للبنك.
واليوير
ر
 .9يحتفظ بنك بوبيان بملكية البطاقة ورقمها الشي ،ر ز
ويليم العميل باعادتها ر
مت طلب منه البنك ذلك.
ال يتحمل بنك بوبيان أي مسؤولية عن أي زرصر ينشأ بسبب تعطل جهاز السحب الىل أو جهاز قبول البطاقة ألي سبب ،أو بسبب عدم كفاية
.10
الرصيد فيها ،سواء داخل أو خارج الكويت.
ً
ز
ستي يوما عىل األقل من تاري خ انتهاء البطاقة
 .11يحتفظ بنك بوبيان بحق تجديد أو تبديل البطاقة زف أي وقت يرغب فيه بذلك .ويجوز للعميل قبل
ً
ز
طلب إلغاء عضويته.
ويتعي تقديم هذا الطلب خطيا عىل النموذج المعد لذلك زف بنك بوبيان وإعادة البطاقة وال يشكل إعادة العميل للبطاقة لبنك
بوبيان ،واستالم بنك بوبيان لها بدون تحفظ ،إبراء لذمة العميل تجاه بنك بوبيان.
ً
 .12لبنك بوبيان الحق زف إلغاء أو وقف البطاقة مسبقة الدفع كلما رأى ذلك مناسبا بدون إبداء أي سبب ،زف حالة عدم تحديث بيانات «أعرف عميلك»
و/أو عدم ر ز
ز
بقواني وتعليمات مكافحة غسل األموال  /تمويل اإلرهاب.
االليام
يتعي عىل العميل إعادة البطاقة لبنك بوبيان ،وتظل كافة ر ز
ز
االليامات الناشئة عن استخدام
 .13زف حالة نشوء أي سبب من أسباب إلغاء البطاقة،
حت يتم الوفاء بتلك ر ز
البطاقة تحت مسؤولية العميل ر
االليامات وتسوية حسابات البطاقة .وال يشكل إعادة العميل للبطاقة لبنك بوبيان بعد إلغاء البنك لها
ر
تعتي دليل عىل براءة ذمة العميل من ز
الياماته تجاه بنك بوبيان.
بدون تحفظ ال ر
ً
ً
ً
ز
يعتي كل إخطار يرسله بنك بوبيان للعميل عىل عنوانه المدون ف الطلب صحيحا ونافذا قانونا .ويتعهد العميل بإخطار بنك بوبيان خطيا بأي تغيي
.14
ر
يطرأ عىل عنوانه.
 .15يحتسب بنك بوبيان الرسوم المفروضة عىل المبالغ الناتجة عن استخدام البطاقة من حساب العميل ،بما زف ذلك المبالغ المشار إليها زف المادة .8
ز
ويوفر بنك بوبيان كشف حساب للعميل ز
يتعي عىل العميل سداده.
يبي فيه المبلغ الذي
ر
ز
 .16يتنازل العميل عن حق طلب التدقيق عىل الدفاتر والسجالت الحسابية لبنك بوبيان المتعلقة باليامات العميل الناشئة عن البطاقات ،كما هو
ً
ر
االعياض عىل ذلك ما لم يوجد دليل قاطع عىل عكسه وطالما كان ذلك الدليل مقبول لدى جهات التدقيق
منصوص عليه زف هذا الطلب .ال يحق للعميل
واإلشاف عىل ر ز
ر
االليام بأحكام ر
الشيعة اإلسالمية.

ً
ً
مناسبا .ز
 .17لبنك بوبيان الحق زف تعديل هذه ر
وف حالة اإلعالن عن التعديل زف فروعه ،يشي التعديل اعتبارا من
الشوط واألحكام زف أي وقت يراه
ز
ز
ضمت من العميل للبطاقة وبالتاىل يخضع ألحكام المواد 12
يعتي ذلك الرفض بمثابة طلب إلغاء
تاريخه ما لم يرفض العميل التعديل .وف هذه الحالة ،ر
و 14و.15
 .18يقر العميل عىل أنه عىل علم وموافقته وقبوله باألحكام التالية
أ -أن الخدمات المتاحة من خالل البطاقة قد ال تكون متاحة زف بعض البلدان ز
ز
للموظفي ،ويقر
وف بعض األيام نتيجة عطالت رسمية أو قومية أو دينية
العميل بأنه يعلم ويقبل هذه الحقيقة.
ز
ب -أنه قد يتم اعفاءه من السنوية كاملة أو جزء منها بناء عىل موافقة ورغبة البنك أو عروض خاصة لبعض من حاملي البطاقات مسبقة الدفع وفقا
للتصنيفات ر
الت يحددها البنك.
ز
ز
ج-يحق للبنك ف تعديل المزايا أو إضافة مزايا أخرى لحامىل هذه البطاقة و الحق ف إزالة أي مزايا حالية وتعديل أو إضافة مزايا جديدة لحامىل البطاقات
مع إبالغ العميل بذلك بأي طرق مناسبة يراها البنك.
ً
يقر العميل ويوافق عىل أنه عىل دراية بإمكانية استخدام البطاقة المدفوعة مسبقا بدون رقم التعريف الشخص زف بعض نقاط البيع .محطات
.19
داخل وخارج الكويت.
تجي األفالس بالزيادة و النقصان باعتبار أن العملية تمر بمنظمة ز
اذا قام العضو ر
فيا أو
.20
بالشاء بموجب بطاقته المرصفية من أحد التجار الكويتية ر
ر
ر
ز
ز
ماسيكارد بالدوالر تحمل خانتي ف حي تحمل العملة الكويتية  3خانات.
المدون أعاله ه ر
ز
الشوط واألحكام ر
والقواني النافذة زف دولة الكويت و من
الت تحكم العالقة و تخضع فيما لم يرد به نص خاص بها لالحكام
.21
اختصاص محاكمها.
ر
الكويت وذلك بقيود مدينة عىل حسابه لدى بنك
 .22يفوض العميل بنك بوبيان زف خصم المبالغ المستحقة عليه بسبب استخدام البطاقة بالدينار
ً
ً
ً
رهنا حيازيا ضمانا للوفاء بجميع المبالغ المستحقة أو ر
الت
تعتي الودائع و البضائع و الحسابات وأية أموال موجودة للعميل زف البنك مرهونة
بوبيان .و ر
تستحق عىل العضو ألي سبب.
 .23ر ز
االليام والسداد:
ه  -يستحق البنك رسوما سنوية غي قابلة للرد مقابل إصداره البطاقة مسبقة الدفع كما تستحق الرسوم عند تجديدها تلقائيا بشكل سنوي.
ُ
ر
و -زف ح ال مخالفة العميل ألي من رشوط وأحك ام هذا العق د ،يحل أجل المبالغ المستحقة بالك امل .وعليه يحق لبنك بوبيان أن يباش اإلجراءات
القانونية ر
السيداد المبالغ المستحقة له ،كم ا سيقوم البنك بخصم هذه المبالغ من أية حسابات يحتفظ به ا حامل البطاقة لدى بنك بوبي ان.
ز
بي بنك بوبيان وصاحب البطاقة .وأي حكم لم يرد به نص ف هذه ر
الشوط المذكورة أعاله ر
 .24تخضع ر
الت تحكم العالقة ز
للشوط واألحكام ر
الشوط
ز
ز
ر
ز
يخضع ألحكام القواني المرعية السارية ف دولة الكويت والمحاكم المختصة ف دولة الكويت وبما ال يخالف أحكام الشيعة اإلسالمية.
25يوافق ويخول العميل عىل اإلفصاح والمشاركة البنك ببعض البيانات أو المعلومات ألطراف خارجية بهدف تطوير أو اضافة خدمات أو منتجات مع
رز
الخارج بالمحافظة عىل شية المعلومات وعدم استخدام البيانات/المعلومات لغرض آخر غي المخصص من أجله.
ر
اليام الطرف
ً
ً
ر
ز
 .24يقر العميل بصحة دفاتر البنك وحساباته واعتبارها دليال قاطعا عىل ما يستحق عليه من اليامات ناشئة عن هذا العقد ومن حق العميل إثبات عكس
ذلك.
ر
 .25يحق للعميل التقدم بطلب الفواتي وااليصاالت المتعلقة بالمعامالت المدع بعدم صحتها الت تخص البطاقة خالل  30يوم من تاري خ إجراء
العملية ويسقط حقه زف الطلب بعد تجاوز تلك ر
الفية (التحقيق زف مطالبة العميل قد يستغرق بحث المطالبة رفية  30يوما مع التاجر).
 .26يحق للعميل التقدم بالمطالبة  /ر
اإلعياض عىل العمليات ر
بشط وجود مستند يثبت صحة إدعائه وذلك خالل  60يوم من تاري خ إجراء العملية
ويسقط حقه زف الطلب بعد تجاوز تلك ر
الفية
 .27يحق للبنك إستبعاد بعض المطالبات زف بعض الحاالت ر
الت تحتوي عىل المصادقه الثنان ،و هو من خالل أدخل كلمة الش المتغية”“OTP
 .28يقر العميل بعلمه بأن البطاقة مسبقة الدفع يمكن إستخدامها بدون الرقم الشي وذلك زف بعض نقاط البيع داخل وخارج دولة الكويت.
يليم العميل بتسوية حساب البطاقة وسداد أية ر ز
 .29ر ز
اليامات ناشئة عن استعمالها زف ر
الشكات والمؤسس ات و المحالت وغيها من الجهات ر
الت تقدم له
سلعة أو خدمة بصفة مستمرة بموجب البطاقة ر
حت تتوقف عن طلب الخصم من حساب البطاق ة  ،علما بان حسب آليه عمل البطاقات عىل بعض
(فيا /ر
الشبكات ز
ر
ماسي/ك نت/وغيها) فإن قد يمكن للتاجر ( الشكات والمؤسس ات و المحالت وغيها من جهات) اضافة مبالغ عىل البطاقة بدون وجود
تفويض او رصيد فعىل او صالحية للبطاقة باستخدام الدفع االجباري ( )by force post transactionر
والت تسمح بإضافة مبالغ عىل البطاقة دون
تفويض مسبق ر
وحت زف حالة ان البطاقة تكون غي فعالة او مغلقة
ز
ز
ز
 .30يقر العضو و يوافق عىل المبلغ المستحق للبطاقة قد يتجاوز حد البطاقة ف ف حالة عدم تمكن التاجر من معالجة طلب التسوية ف الوقت المحدد.
ر
االلكيونية
زف مثل هذه الحالة ,العميل هو المسؤول عن دفع المبلغ القائم عىل البطاقة .و يتم اخطارالعميل زف حال تغيي الرسوم من خالل الوسائل
ز
عي الموقع .سوف يتم تطبيق
 .31يقر العضو و موافقته عىل جميع الرسوم و العموالت المذكورة ببيان االجور و العموالت المعلن عنه ف البنك أو ر
الرسوم والعموالت حسب قائمة العموالت المعتمدة من بنك الكويت المركزي.

