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شقة  فيال  دور

نوع السكن

بهــذا أقــر بصحــة البيانــات الــواردة فــي اســتمارة الطلــب وألتــزم باألحــكام والشــروط الــواردة آنفــًا وأخلــي بنــك البــالد مــن أي ضــرر أو أي مســؤولية ناتجــة عــن عــدم صحــة أو عــدم مطابقــة هــذه البيانــات، كمــا أفــوض بنــك 
البــالد بالتحقــق مــن البيانــات مــن أيــة مصــادر يختارهــا إضافــة لحقــه فــي تبــادل المعلومــات مــع البنــوك األخــرى ومــع الشــركة الســعودية للمعلومــات االئتمانيــة ( ســمة ) وبنــاًء عليــه فإننــي أقبــل قيــام البنــك برفــض 

الطلــب بــدون إبــداء األســباب كمــا أننــي أفــوض البنــك بخصــم المبلــغ المســتحق إلصــدار البطاقات والرســوم األخرى من حســابي حســبما هو موضح.



 مثــال يوضــح طريقة احتســاب رســم المصدر االختياري:   
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 مبلــغ العملية    
      

1,000 يورو

ســعر الصرف

3.982 ريــال / يورو

المبلــغ بالريال

3,982 ريال

رســم المصــدر االختياري 2.3% 

3,982 *%2.3= 91.6 ريــال

المبلغ المســتحق

3,982+91.6= 4,073.6 ريال

علمًا بأن الرسوم السنوية للبطاقة األساسية واإلضافية ( التجديد واإلصدار ) ال تتجزأ وغير قابلة لالسترداد، لكنها قابلة للتعديل في المستقبل.

ويحــق للبنــك تعديــل هــذه الرســوم مــن وقــت آلخــر مــع إشــعار حامــل البطاقــة بذلــك قبــل (30) يومــًا مــن تاريــخ اســتحقاق الرســوم الســنوية أو رســوم التجديــد بإحــدى الطــرق اآلتيــة: الموقــع اإللكترونــي للبنــك، أو رســائل الجــوال أو 
العنوان البريدي المسجل لدى البنك.

مدة البطاقة وتجديدها:      

تكــون بطاقــة مــداد ســارية مبدئيــًا لمــدة 3 ســنوات مالــم يقــرر البنــك، أو صاحــب البطاقــة إلغاءهــا بموجــب وســيلة اتصــال موثقــة عبــر الموقــع اإللكترونــي أو الهاتــف المصرفــي أو عــن طريــق الفــرع قبــل تاريــخ نفــاذ اإللغــاء بمــدة ال 
تقل عن ثالثين (30) يومًا 

تسديد االلتزامات وكشوف الحساب:      

يقوم العميل باالطالع على بيانات العمليات الخاصة بالبطاقة، من خالل البالد نت. وفي حال وجود أي اعتراض على أية عملية يقوم حامل البطاقة بإخطار البنك خالل (15) يوميًا.  √

يحتفــظ البنــك بحقــه، فــي حســم االلتزامــات الماليــة المترتبــة، علــى حامــل البطاقــة األساســية أو اإلضافيــة، كلهــا أو بعضهــا تلقائيــًا، مــن أي حســابات جاريــة أو اســتثمارية، تخــص مقــدم الطلــب وذلــك دون ســابق إنــذار، ودون   √
الرجــوع إلــى أي جهــة رقابيــة أو قضائيــة. كمــا ال يقبــل أي اعتــراض منــه، لشــأن إجــراء هــذا الحســم أيــًا كان ســببه، علمــًا بــأن التعثــر فــي ســداد المبالــغ الٌمســتحقة علــى بطاقــة مــداد لمــدة شــهر ُيعتبــر تقصيــرًا وإخــالًال مــن جانــب 
صاحــب البطاقــة. ونتيجــة ذلــك، ســيتم تزويــد الشــركة الســعودية للمعلومــات االئتمانيــة ( ســمة ) باســم صاحــب البطاقــة إلضافتــه علــى قوائــم المحظوريــن لديهــا، علمــًا بــأن هــذه القوائــم يتــم الوصــول اليهــا واالطــالع عليهــا 

من قبل جميع البنوك في المملكة العربية السعودية، ولن يتم رفع اسم صاحب البطاقة من تلك القوائم إال بعد أداء كافة ما عليه من مبالغ مستحقة.

إذا تمــت عمليــة الشــراء بعملــة غيــر الريــال الســعودي، ســيتم تحويــل المبلــغ الُمســتحق إلــى الــدوالر األمريكــي أوًال ثــم تحويلهــا إلــى الريــال وبعــد ذلــك يتــم خصــم المبلــغ مــن الحســاب الجــاري للعميــل بالريــال الســعودي بمــا   √
يعادل 3.78 ريال لكل دوالر، ُمضافًا إليه رسم الُمصدر االختياري. ويتحمل العميل الفروق المترتبة على اختالف أسعار الصرف بين العمالت. 

إذا تمــت عمليــة الشــراء بالــدوالر األمريكــي، ســيتم تســويتها بالــدوالر االمريكــي، وبعــد ذلــك يتــم خصــم المبلــغ مــن الحســاب الجــاري للعميــل بالريال الســعودي بما يعــادل 3.78 ريال لــكل دوالر ويتحمل العميل الفــروق المترتبة   √
على اختالف أسعار الصرف بين العمالت.

البطاقة اإلضافية:        

تخضــع البطاقــة اإلضافيــة، التــي يوافــق البنــك علــى إصدارهــا لمــن يزيــد عمــره عــن خمســة عشــر عامــًا، للشــروط واألحــكام المطبقــة علــى البطاقــة األساســية، وتكــون فــي جميــع األحــوال بطاقــة تابعــة للبطاقــة األساســية،   √
وال تعامل كبطاقة منفصلة قائمة بذاتها. ويتم حسم االلتزامات التي تترتب عليها من حسابات حامل البطاقة األساسية.

إلغاء البطاقة:    

يحتفــظ البنــك بكامــل الحــق، إللغــاء البطاقــة قبــل نهايــة مدتهــا األساســية أو المجــددة، فــي حــال مخالفــة حامــل البطاقــة لهــذه الشــروط واألحــكام، أو لســوء االســتخدام. أو ألي أســباب أخــرى يراهــا البنــك حســب تقديــره كافيــة   √
إللغاء البطاقة.

يترتب على إلغاء البطاقة، تسديد جميع المبالغ المستحقة وغير المسددة. وكافة االلتزامات تجاه البنك، سواء المستحقة عن إصدار البطاقة أو عن تجديدها أو عن إعادة إصدار بديل لها.  √

فقدان البطاقة:        

يلتزم حامل البطاقة، في حال فقدانها أو سرقتها، بإبالغ مركز البطاقات فورًا. كما يقر طالب البطاقة بتحمله، دون البنك، كامل المسؤولية (المبالغ واألضرار) المترتبة، من حين فقدان البطاقة إلى ساعة اإلبالغ عنها.

عدم مسؤولية البنك:        

ال يتحمل البنك أي مسؤولية أو التزام تجاه الغير، عند قيام حامل البطاقة باستخدامها وال يحق لحامل البطاقة طلب وقف الحسم من رصيدها، بسبب اختالف مواصفات السلعة، أو ألي سبب آخر.

تعديل الشروط:       

يحتفــظ البنــك بكامــل الحــق فــي تعديــل هــذه الشــروط، وبمــا ال يخــل بحقــوق حامــل البطاقــة المكتســبة مــن هــذا االتفــاق، خــالل مــدة صالحيــة البطاقــة، مــع مراعــاة مــا تقتضيــه األنظمــة المعمــول بهــا، بشــأن اإلبــالغ واإلعــالن عــن 
تعديل الشروط.

يقر العميل باآلتي:      

ان اســتخدام البطاقــة يتوقــف علــى شــرط وجــود رصيــد دائــن فــي حســابها، وعليــه فــال يمكــن لحامــل البطاقــة أن يســتخدمها فــي عمليــات الســحب النقــدي أو شــراء الســلع والخدمــات، مــا لــم يكــن فــي البطاقــة رصيــد كاٍف.   √
وال يحــق لحامــل البطاقــة تجــاوز رصيدهــا. كمــا يلتــزم  حامــل البطاقــة بــأن يــرّد للبنــك حــاًال، مــا يتــم قيــده مــن مبالــغ تتجــاوز الرصيــد الفعلــي للبطاقــة. ويحــق للبنــك إلغــاء البطاقــة فــي حــال حــدوث التجــاوز أو بعــده. ويتحمــل 

العميل أية مسؤولية تترتب بسبب استخدامه البطاقة األساسية أو اإلضافية بما يخالف أحكام هذا البند.

أن للبنــك (فــي حــال اســتخدام العميــل للبطاقــة) حــق الحســم مــن رصيدهــا بمــا يعــادل قيمــة الســلع أو الخدمــات أو النقــد المســحوب علــى الرصيــد كل مــرة. وال يتحمــل البنــك أيــة مســؤولية إذا اســتحال ســداد قيمــة الســلعة   √
أو الخدمة بسبب نقصان رصيد البطاقة أو رفض قبولها من نقاط البيع.

أن جميــع المعلومــات والبيانــات الشــخصية كاملــة وصحيحــة، ويخلــي البنــك عــن أي ضــرر او أي مســؤولية قــد تترتــب علــى عــدم صحتهــا أو عــدم مطابقتهــا، وتعّهــد والتــزم بإبــالغ البنــك بــأي تغييــر فــي تفاصيــل بيانــات االتصــال   √
بــه. ويشــمل هــذا التغييــر فــي العنــوان الحالــي وأرقــام الهواتــف ورقــم الجــوال والبريــد اإللكترونــي (إن وجــد). وإن عــدم الكشــف عــن أي تغييــر، ســوف يــؤدي إليقــاف البطاقــة. كمــا يقــر طالــب البطاقــة بــأن إخطــاره بواســطة 

البنك على أي من بياناته المحفوظة لدى البنك، يعد نظاميًا وحاصًال بحكم النظام.

بتوقيــع العميــل علــى هــذه الشــروط واألحــكام أو باســتالمه نســخة منهــا وتفعيلــه للبطاقــة، فــإن العميــل يكــون بذلــك مقــرًا باطالعــه علــى جميــع الشــروط واألحــكام المذكــورة أعــاله وعلمــه بهــا علمــا نافيــا للجهالــة. وقــد قبــل   √
بها كما هي، والتزم بالتقيد بما جاء بها.

يمنع صاحب البطاقة من استخدام بطاقة مداد في المتاجر أو السلع المحظورة حيث إن البطاقة معرضة لإليقاف في مثل هذه الحاالت.  √

شروط وأحكام إصدار بطاقات مداد:

يخضع التعامل ببطاقة مداد للشروط واألحكام التالية:

الرسوم:
يتعهــد مقــدم الطلــب بســداد جميــع المصاريــف والرســوم مقابــل إصــدار أو تجديــد البطاقــة، ويحتفــظ البنــك بكامــل الحــق فــي خصــم هــذه الرســوم والمصاريــف تلقائيــًا مــن الحســاب الجــاري للعميــل لــدى البنــك، أو مــن حســاب 

البطاقة حسب الجدول التالي:

أحكام وشــروط بطاقة مداد 

بطاقة كنترول بطاقة اإلنترنت / الســفر الرسوم

150 ريال 100 ريال  الرسوم السنوية للبطاقة األساسية 

150 ريال 100 ريال  الرسوم السنوية للبطاقة اإلضافية 

50 ريال 50 ريال  رسوم إصدار بطاقة بديلة 

مجانًا 25 ريال  رسوم السحب النقدي " على صرافات البالد " 

25 ريال 50 ريال  رسوم السحب النقدي " على صرافات البنوك األخرى " 

50 ريال 50 ريال  اعتراض على عملية 

%2.3  %2.3 رسم المصدر االختياري ( OIF ) للعمليات التي تختلف عملتها عن الريال 


