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أنثىذكرالجنس

ص.ب الخاص بالعملص.ب الخاص بالمنزل

تاريخ الميالد

الرجاء كتابة االسم باللغة االنجليزية كما سيظهر على البطاقة (على أن ال يزيد عن ٢٢ حرفًا وفراغًا)

رقم الهوية رقم الهوية 

بيانات الهوية

- إرفاق صورة من الهوية الشخصية للعميل وصاحب البطاقة االضافية.

- خطاب تعريف من العمل بالراتب وتاريخ التعيين (لشريحة عمالء الرواتب)

- إذا كنت صاحب مؤسسة خاصة نرجو إرفاق صورة من السجل التجاري.

المستندات المطلوبة

العنوان الذي ترغب استالم كشف الحساب عليه

اقرار صاحب الطلب

تم التوقيع أمامي بعد التحقق من توقيع العميل وفقا لسجالته بالبنك وبعد التحقق من شخصية الموقع من واقع االطالع على أصل هويته واستيفاء نسخة منها

خاص باستخدام البنك

1-     أقــر بــأن جميــع المعلومــات الشــخصية والبيانــات المقدمــة منــي أعــاله كاملــه وصحيحــه وســوف أقــوم بإخطــار البنــك خطيــًا او عــن طريــق اتصــال موثــق بــأي تغييــر فــي هــذه البيانــات والمعلومــات مــع تحملــي تعويــض  

البنــك عــن أي اضــرار تترتــب علــى إهمالــي فــي ذلــك، وأفــوض بنــك البــالد فــي خصــم االلتزامــات الماليــة المترتبــة علــى اســتخدام البطاقــة األساســية و/او اإلضافيــة مــن الحســاب الجــاري المرتبــط بالبطاقــة أو أي 

حساب آخر يخصني بالبنك دون الرجوع إلي في حاالت التأخر عن تسديد االلتزامات في المواعيد المحددة في كشف الحساب.

2-     بهــذا أوافــق علــى تزويــد بنــك البــالد بــأي معلومــات او بيانــات يطلبهــا منــي لتأســيس حســابي لــدى البنــك الــذي ســوف ترتبــط بــه البطاقــة االئتمانيــة التــي ســوف تمنــح لــي و / أو لمراجعتــه و / أو إلدارتــه وأفــوض 

البنــك بــأن يحصــل علــى مــا يلــزم أو يحتــاج إليــه مــن معلومــات، تخصنــي او تخــص حســابي المذكــور او أي حســاب آخــر يكــون لــدى البنــك، مــن الشــركة الســعودية للمعلومــات االئتمانيــة (ســمة). كمــا اوافــق علــى أن 

تفصــح الشــركة عــن المعلومــات الخاصــة بــي وبحســابي المذكــور أو أي حســاب آخــر يكــون لــدى المفــوض للشــركة الســعودية للمعلومــات االئتمانيــة ( ســمة ) مــن خــالل اتفاقيــة مشــاركة المعلومــات و / أو ألي جهــة 

أخرى معتمدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).  

3-     أقر باطالعي وموافقتي على الشروط واألحكام الخاصة بإصدار بطاقات البالد االئتمانية المرفقة مع هذا النموذج واستالمها، وان يكون استخدامي للبطاقة بناء على هذه الشروط واالحكام.   

4-     أقر بأن تفعيل البطاقة يعتبر اقرار مني بالموافقة واستالم ملخص اتفاقية بطاقة البالد االئتمان.   

5-     أقر بالموافقة على ان يقوم البنك بتغيير نوع / فئة البطاقة الممنوحة لي حسب ما يراه البنك وفق تقديره المطلق.   

6-     أقر بالموافقة على ان يقوم البنك بإرسال رسائل نصية تسويقية لمنتجات وعروض بطاقات البالد االئتمانية من وقت آلخر. 

7-     أقر بحق بنك البالد في رفض هذا الطلب في حال عدم توافق الطلب مع سياسات البنك الخاصة بإصدار بطاقات االئتمان.   

8-     أقر بأنه يحق لبنك البالد إشعاري بكشف الحساب وأي تعديالت تطرأ على اتفاقية بطاقة البالد اإلئتمانية وكل ما يتعلق بالبطاقة االئتمانية عن طريق البريد اإللكتروني والرسائل النصية وأي وسيلة أخرى.

9-     أقر بعلمي بأن البنك يقوم بتصنيف حالة حساب البطاقة وفقًا لما هو أدناه :

     الحساب النشط : يتم تصنيف الحساب حساب نشط في حال لم يمضى على آخر عملية مالية مدة 24 شهر ( سنتين ).

     الحساب الراكد : يتم تصنيف الحساب راكد في حال أكمل مدة 24 شهر ( سنتين ) من تاريخ اخر عملية مالية.

     الحساب الغير مطالب به : يتم تصنيف الحساب غير مطالب به في حال أكمل مدة 60 شهر ( خمس سنوات ) من تاريخ اخر عملية مالية.

     الحساب المنقطع : يتم تصنيف الحساب منقطع في حال اكمل مدة 180 شهر ( خمس عشر سنة ) من تاريخ آخر عملية مالية.

........................... .........................................................الرقم الوظيفي ......................................................اسم الموظف ...........................التوقيع رقم الفرع
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1- التعريفات
البنك         بنك البالد 

صاحب البطاقة            هو الشخص الذي أصدرت له بطاقة ائتمان بناء على طلب تقدم به ويظهر اسمه بشكل بارز على البطاقة.
بطاقة االئتمان أو البطاقة االئتمانية           هي البطاقة التي يصدرها البنك (بالتعاون مع أي مشَغل نظام دفع: فيزا أو ماستركارد (على سبيل المثال) وفقًا لهذه الشروط واألحكام وتحمل اسم صاحب البطاقة وتكون مرتبطة

أو بطاقة االئتمان الرئيسية            بحساب مفتوح لدى البنك .
بطاقة أو بطاقات االئتمان اإلضافية      هي البطاقة أو البطاقات اإلضافية التي يصدرها البنك إلى أفراد عائلة صاحب البطاقة الرئيسية الذين يصرح لهم صاحب البطاقة باستخدام تلك البطاقات وفقًا للشروط واألحكام الواردة هنا.

النموذج                  هو النموذج الذي يقدمه صاحب البطاقة للحصول على بطاقة ائتمان والذي يمثل مع هذه الشروط واألحكام اإلتفاقية المبرمة بين البنك وصاحب البطاقة.
الحساب                  هو الحساب الجاري لصاحب البطاقة المفتوح لدى بنك البالد لتسجيل مديونية عمليات بطاقة االئتمان

العمليات                  هي السحوبات النقدية أو المدفوعات للسلع أو الخدمات التي يقوم بها صاحب البطاقة مستخدمًا بطاقة االئتمان بأي طريقة معتمدة ويتم قيدها – التسويات المالية – بتسجيل الدين في " الحساب "
                              ( ويشمل ذلك الرسوم واألتعاب والضرائب المتعلقة بتلك العمليات ). 

كشف الحساب         هو كشف الحساب الذي يصدره البنك الي صاحب البطاقة مبينًا فيه تفاصيل معامالته بما في ذلك الضرائب المتعلقة بها ويتم تزويده به بالبريد أو بإحدى الوسائل اإللكترونية .
الحدود االئتمانية      هي الحدود القصوى للمبالغ التي يسمح البنك للعميل باقتراضها.

ساما                      هي مؤسسة النقد العربي السعودي.
سمة                      هي الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية . 

الشروط واألحكام     هي الشروط واألحكام الخاصة ببطاقة االئتمان الصادرة من بنك البالد.
االتفاقية                 هي النموذج والشروط واألحكام الخاصة ببطاقة االئتمان الصادرة من بنك البالد، وكافة المستندات المتبادلة بين البنك وصاحب البطاقة االئتمانية بخصوص طلب واستخدام البطاقة.

2- تسهيالت بطاقة االئتمان
أ )     يتــم اســتخدام بطاقــة االئتمــان الرئيســية أو اإلضافيــة مــن قبــل صاحــب البطاقــة فقــط للحصــول بشــكل مســبق علــى الســلع أو خدمــات أو غيرهــا مــن المزايــا مــن الشــركات / المؤسســات التجاريــة التــي تقبــل التعامــل 

بهذه البطاقة االئتمانية محليًا وخارجيًا.
ب)    يتــم اســتخدام بطاقــة االئتمــان مــن قبــل صاحــب البطاقــة كذلــك لســحب مبالــغ نقديــة ضمــن الحــدود المقــررة مــن أجهــزة الصــراف اآللــي التــي تقبــل هــذه البطاقــات االئتمانيــة محليــًا أو خارجيــًا مســتخدمًا الرقــم الســري 

        (PIN) الخاص به. ويلتزم صاحب البطاقة باالمتناع عن محاولة سحب أية مبالغ (يدويًا) من أي فروع بنك البالد أو البنوك األخرى.
ج)     يقر صاحب البطاقة بأنه قد خّول البنك بتسوية كافة المعامالت التي يقوم بها (بما في ذلك الرسوم أو المطالبات أو الضرائب ) نيابة عنه وتسجيلها على الحساب.

3- بطاقة االئتمان
أ )     يقوم البنك بإصدار بطاقة االئتمان بعد الحصول على طلب خطي او موثق من العميل وقبول الطلب من جانب البنك.

ب)    من المعلوم أن بطاقة االئتمان هي ملك لبنك البالد، وتبقى كذلك.
ج)     ال يسمح بتحويل بطاقة االئتمان إلى أطراف أخرى، وبالتالي ال يجوز استخدامها إال من قبل صاحبها فقط.

د)     يتعهــد صاحــب البطاقــة بتنشــيطها خــالل ســتين ( 60 ) يومــًا تقويميــًا مــن تاريــخ إصدارهــا، وإال فــإن البطاقــة االئتمانيــة ســوف تصبــح تلقائيــًا ملغــاة، وتكــون بطاقــة االئتمــان ســارية مبدئيــًا لمــدة ســتة وثالثيــن (36) 
شــهرًا اعتبــارًا مــن تاريــخ إصدارهــا، وتتجــدد تلقائيــًا لمــدة مماثلــة مــا لــم يقــرر البنــك، أو صاحــب البطاقــة إلغاءهــا بموجــب إشــعار خطــي قبــل تاريــخ إنفــاذ اإللغــاء بمــدة ال تقــل عــن ثالثيــن (30) يومــًا تقويميــًا. ويتعهــد 
صاحــب البطاقــة بإعــادة البطاقــة االئتمانيــة إلــى البنــك فــي تاريــخ انتهــاء صالحيتهــا بعــد أن يتلفهــا بقطــع البطاقــة إلــى نصفيــن مــرورًا بالشــريط الممغنــط ، ويتعهــد صاحــب البطاقــة بتســوية أيــة التزامــات مترتبــة 

عليه جراء استخدامه للبطاقة االئتمانية.
ه)     يكون صاحب البطاقة مسؤوًال عن المحافظة على أمن البطاقة االئتمانية وعليه أن يتخذ االحتياطات المعقولة والالزمة لتجنب تلفها أو إساءة استخدامها .وتشمل هذه االحتياطات على سبيل المثال ال  

         الحصر ما يلي :
         -   التوقيع على بطاقة االئتمان حال استالمه لها. 

         -   عدم السماح للغير باستخدامها.
         -   المحافظة على البطاقة االئتمانية من مخاطر الفقدان أو السرقة.

         -   المحافظة على الرقم السري للبطاقة في كل األوقات.
و)     توقيع النموذج و/ أو استخدام البطاقة االئتمانية بعد استالمها، يعني أن صاحب البطاقة قد قرأ وفهم ووافق على الشروط واألحكام.

ز)     ليس بإمكان صاحب البطاقة تجاوز الحدود االئتمانية المقررة للبطاقة االئتمانية، كما إن البنك سوف يقوم بين وقت آخر بمراجعة الحدود االئتمانية حسبما يراه البنك مناسبًا.
4- كشف الحساب

ســوف يقــوم البنــك بإصــدار كشــف حســاب يبيــن جميــع العمليــات التــي تمــت علــى بطاقــة االئتمــان ومــا يترتــب عليهــا مــن رســوم ومصاريــف وضرائــب خــالل دورة إعــداد المســتندات الشــهرية، ويعتبــر ذلــك الكشــف صحيحــًا 
وملزمًا لصاحب البطاقة، وعند الحاجة ألي استفسار أو توضيح يجب كتابة طلب وتسليمه إلى البنك خالل ثالثين (30) يومًا تقويميًا من تاريخ إصدار كشف الحساب.

5- تاريخ االستحقاق
يكــون صاحــب البطاقــة مســؤوال عــن أيــة أعبــاء أو مســتحقات ماليــة تنجــم عــن اســتخدام بطاقــة االئتمــان بمــا فــي ذلــك أيــة ضرائــب مســتحقة علــى رســوم الخدمــات المقدمــة وفــق مــا ينــص عليــه نظــام ضريبــة القيمــة 
المضافــة و األنظمــة الســارية فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وتكــون كافــة األعبــاء والمســتحقات الماليــة المتعلقــة بالبطاقــة االئتمانيــة بالنســبة لــكل شــهر مســتحقة األداء فــي اليــوم العشــرين مــن الشــهر التالــي 

(ميالدي)، او وفقًا لتاريخ االستحقاق المذكور في كشف الحساب.
6- االلتزامات المالية

أ )     يتعهــد صاحــب البطاقــة ويقــر بأنــه ســيكون مســؤوًال عــن أداء ودفــع كافــة الرســوم المترتبــة علــى البطاقــة االئتمانيــة المتعلقــة بإصــدار البطاقــة االئتمانيــة ورســوم تجديدهــا ورســومها الســنوية وأي ضرائــب مســتحقة 
علــى رســوم الخدمــات المقدمــة وفــق مــا ينــص عليــه نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة واألنظمــة الســارية فــي المملكــة العربيــة الســعودية، كمــا يتعهــد بدفــع رســوم الســحوبات النقديــة (هــذه الرســوم نهائيــة وغيــر 

قابله لالسترجاع).وقد فوض صاحب البطاقة البنك أن يقتطع الرسوم والمصاريف والضرائب من الحساب، ويبين الجدول التالي جدول الرسوم المتعلقة بالبطاقة االئتمانية:

(SR) الرسوم بالريال السعودي

الرسوم السنوية للبطاقة الرئيسية 

الرسوم السنوية للبطاقة اإلضافية

رسوم البطاقة بديلة

رسوم اصدار بطاقة بديلة دولية 

رسوم اعادة اصدار 

رسوم السحب النقدي 

رسوم كشف الحساب البديل – اضافي 

اعتراض على عملية

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

ضريبة القيمة المضافة

%5

%5

%5

%5

%5

%5

%5

%5

الفضية

210

52.50

105

الفضية

210

52.50

105

الفضية

210

52.50

105

262.50 دوالر أمريكي

105

 SR 21 ريال لكل عملية

21

52.50

%1.15
(ISA مقابل رسم) هذه الرسوم تساوي ما يدفعه البنك لشركة فيزا

الفضية

210

52.50

105

الفضية

210

52.50

105

المبلغ المستحق

SR 4030.09  = 2.29+45.8+3,982

مثال يوضح طريقة احتساب رسم المصدر االختياري

* يعتبر هذا مثاًال لتوضيح طريقة تحويل العملة وليس سعر الصرف الحقيقي

قيمة ضريبة القيمة المضافة

2.29=5%*45.8

رسم المصدر االختياري

SR 45.8=1.15%*3,982

المبلغ بالريال

SR 3,982

سعر الصرف

3.982

مبلغ العملية

Euro 1000
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ب)    يتــم اقتطــاع رســوم اإلصــدار فــور إصــدار بطاقــة االئتمــان والضرائــب المتعلقــة بهــا، ويتــم إبــالغ صاحــب البطاقــة بهــا ضمــن أول كشــف حســاب يــزود بــه. أمــا الرســوم الســنوية والضرائــب المتعلــق بهــا فتحتســب 
مضــاف اليهــا قيمــة الضريبــة المضافــة مــع بدايــة كل ســنة جديــدة ويتــم إبــالغ صاحــب البطاقــة بهــا ضمــن كشــف حســاب دورة إعــداد المســتندات الشــهرية، علمــًا بــأن هــذه الرســوم تحتســب علــى أســاس المصاريــف 

والضرائب الفعلية التي يتحملها البنك. 
ج)     يحتفظ البنك بحقه في مراجعة وتعديل هذه الرسوم، كلها أو أي جزء منها، حسبما يراه مناسبًا، ويتم تنفيذ الرسوم المعدلة المترتبة على المراجعة بعد (30) يومًا من إبالغ العميل بها.

د)     فــي حــال قيــام صاحــب البطاقــة باســتعمالها لتســديد قيمــة مشــتريات أو خدمــات بــأي عملــه، فإنــه يتــم الخصــم مــن حســاب البطاقــة فــورًا ويتحمــل العميــل الفــروق المترتبــة علــى اختــالف أســعار الصــرف بيــن 
العمــالت. علمــًا بــأن البنــك  ال يتحكــم  بســعر صــرف العمليــات وانمــا يكــون ســعر صــرف العمليــات محســوبًا مــن قبــل شــركة فيــزا.ه)     يكــون صاحب البطاقة مســؤوًال عن المحافظــة على أمن البطاقــة االئتمانية وعليه 

أن يتخذ االحتياطات المعقولة والالزمة لتجنب تلفها أو إساءة استخدامها .وتشمل هذه االحتياطات على سبيل المثال ال  
7- سداد الرصيد المدين

أ )     مــع األخــذ بعيــن االعتبــار لمــا ورد فــي الفقــرة السادســة (6) مــن هــذه الشــروط واألحــكام، يدفــع صاحــب البطاقــة إلــى البنــك كافــة المبالــغ المســتحقة الدفــع شــهريًا و %5 او 200 ريــال "ايهمــا اكثــر" مــن المبالــغ 
المســتحقة لبطاقــات تمكيــن االئتمانيــة باإلضافــة إلــى مبلــغ أي ضرائــب يســتوجب احتســابها واســتقطاعها بموجــب أي نظــام ســاري فــي المملكــة العربيــة الســعودية . ويعتبــر التأخيــر فــي الســداد أو عــدم الســداد 
بشــكل متواصــل لمــدة ثالثــة أشــهر متتاليــة تقصيــرًا وإخــالًال مــن جانــب صاحــب البطاقــة. ونتيجــة ذلــك، ســيتم تزويــد الشــركة الســعودية للمعلومــات االئتمانيــة (ســمة) باســم صاحــب البطاقــة إلضافتــه علــى قوائــم 
المحظوريــن لديهــا، هــذه القوائــم يتــم الوصــول اليهــا واالطــالع عليهــا مــن قبــل جميــع البنــوك فــي المملكــة العربيــة الســعودية، ولــن يتــم رفــع اســم صاحــب البطاقــة مــن تلــك القوائــم إال بعــد أداء كافــة مــا عليــه مــن 

مبالغ
ب)    بإمكان صاحب البطاقة سداد ما عليه تجاه بطاقة االئتمان كليًا او جزئيًا قبل حلول وقت السداد، وإذا كانت هناك مبالغ تزيد عن المبالغ المستحقة، فسوف تضاف هذه المبالغ إلى الرصيد المتوفر.

8- البطاقات االئتمانية اإلضافية
أ )      بنــاًء علــى طلــب موثــق مــن صاحــب البطاقــة وموافقــة البنــك علــى الطلــب، يمكــن إصــدار بطاقــة إضافيــة ألي مــن أفــراد عائلــة صاحــب البطاقة ( أي صلــة القرابة من الدرجة األولــى لمن تتجاوز أعمارهــم 18عامًا )،وتكون 
هــذه البطاقــات االئتمانيــة خاضعــة لنفــس الشــروط واإلحــكام التــي تخضــع لهــا البطاقــة االئتمانيــة الرئيســية وضمــن ذات الحــدود االئتمانيــة لبطاقــة االئتمــان الرئيســية، حيــث إن البطاقــات االئتمانيــة اإلضافيــة ليســت 

سوى جزء متمم للبطاقة االئتمانية الرئيسية.
ب)    يكــون حســاب البطاقــات االئتمانيــة اإلضافيــة هــو نفــس حســاب البطاقــة االئتمانيــة الرئيســية لصاحــب البطاقــة، وهكــذا فــإن أي عمليــة يقــوم بهــا حاملــو البطاقــة االئتمانيــة اإلضافيــة يتــم تســجيلها / قيدهــا فــي 

حساب البطاقة االئتمانية الرئيسية.
ج)     تطبق كافة الرسوم واإلتعاب والضرائب الخاصة ببطاقة االئتمان اإلضافية.

د)     يكون حامل البطاقة االئتمانية الرئيسية مسؤوال عن كافة التعهدات وااللتزامات الناشئة عن استخدام البطاقة االئتمانية اإلضافية.
9- فقدان / ضياع / سرقة بطاقات االئتمان

أ )      يعتبــر صاحــب البطاقــة مســؤوال عــن المحافظــة علــى البطاقــة االئتمانيــة مــن إســاءة االســتخدام مــن قبــل مســتخدمين غيــر مخوليــن بذلــك. وفــي حــال فقــدان أو ضيــاع أو ســرقة البطاقــة، يجــب علــى حامــل البطاقــة 
أن يبلــغ البنــك بذلــك علــى الفــور، ويمكنــه إذا كان مقيمــًا فــي المملكــة العربيــة الســعودية االتصــال بالهاتــف رقــم 920001002+966 اذا كان يســتخدم هاتفــًا أرضيــًا، او رقــم 920001002 إذا كان يســتخدم هاتفــًا جــواًال، 
كذلك بإمكان إرسال إشعار بالفاكس على الرقم 4798909 عند استخدام هاتف أرضيًا في المملكة العربية السعودية، بحيث يسبقه بالرقم 011 من داخل المملكة العربية السعودية والرقم 0096611 من خارج المملكة 

العربية السعودية. كذلك باإلمكان اإلبالغ عن فقدان أو ضياع أو سرقة البطاقة إلى أي من فروع بنك البالد ويكون ذلك بتزويد الفرع بجميع البيانات / المعلومات المطلوبة.
ب)    يقــر صاحــب البطاقــة بعلمــه وموافقتــه أنــه ســيكون المســؤول الوحيــد عــن كافــة االلتزامــات واألعبــاء الماليــة الناجمــة عــن فقــدان أو ضيــاع أو ســرقة بطاقــة االئتمــان إلــى وقــت إبــالغ البنــك فعليــًا وعبــر الوســائل 

التي تم شرحها أعاله عن فقدانها أو ضياعها أو سرقتها.
ج)     يدفع صاحب البطاقة رسوم إصدار بطاقة ائتمانية بديلة للبطاقة االئتمانية المفقودة أو الضائعة أو المسروقة، إذا تم إصدارها بناًء على طلبه وكذلك أية ضرائب تترتب على ذلك.

10- مسؤوليات صاحب البطاقة
أ )     يقر صاحب البطاقة بأنه سيكون مسؤوال عن تعويض البنك عن أية خسائر أو مصروفات قد يتحملها البنك نتيجة أي إخالل أو خرق لـهذه الشروط واألحكام.

ب)    دون اإلخــالل بمــا ورد فــي الفقــرة (-10ج) أدنــاه، يكــون صاحــب البطاقــة مســؤوال عــن كافــة الخســائر الناجمــة عــن فقــدان أو ســرقة البطاقــة االئتمانيــة، باســتثناء حــاالت الخســائر التــي يتكبدهــا نتيجــة فقــدان أو ضيــاع 
أو سرقة البطاقة، أو استخدامها بواسطة غير المصرح لهم بذلك، بعد إبالغ البنك باالتصال على الهاتف المصرفي أو زيارة أقرب فرع عند فقدان أو ضياع أو سرقة البطاقة.

ج)     فــي حالــة االســتخدام غيــر المصــرح بــه لبطاقــة االئتمــان ســواء ً المفقــودة أو المســروقة، فــإن الحــد األقصــى لمســئولية صاحــب البطاقــة قبــل أن يبلــغ البنــك عــن فقــدان أو ضيــاع أو ســرقة البطاقــة االئتمانيــة لــن 
يتجاوز الحد االئتماني المتاح له.

د)     يكــون صاحــب البطاقــة مســؤوال عــن أي عمليــات أو اســتخدامات تكــون نتيجــة تحايــل أو إهمــال أو مخالفــة هــذه الشــروط واألحــكام، فــإن صاحــب البطاقــة يصبــح مســؤوًال أمــام البنــك عــن أي اســتخدام غيــر مشــروع أو 
غير مصرح به.

و)     يمنع صاحب البطاقة من استخدامها في الدول ،المتاجر و السلع المحظورة حيث ان البطاقة معرضه لإليقاف في مثل هذه الحاالت.
11- حدود مسؤوليات البنك

أ )      العالقــة القائمــة بيــن البنــك وصاحــب البطاقــة ولــن يكــون البنــك مســؤوًال بــأي حــال مــن األحــوال تجــاه أي طــرف ثالــث فــي حالــة اســتخدام صاحــب البطاقــة االئتمانيــة فــي شــراء أيــة ســلع أو خدمــات أو فــي عمليــات 
أجهزة الصراف اآللي، سواء أكانت هذه المسؤولية متعلقة بالبطاقة االئتمانية أو أية مستندات أخرى.

ب)    لن يكون البنك مسؤوال بأي من األحوال تجاه صاحب البطاقة في أي من الحاالت التالية:
         -   أي نقص أو خلل أو عيوب في السحوبات النقدية أو في السلع أو الخدمات التي يتم شراؤها أو دفع قيمتها باستخدام بطاقة االئتمان. 

         -   أي خسارة أو ضرر ينتج من رفض استخدام البطاقة االئتمانية من قبل أي من التجار أو المؤسسات أو الموردين، أو ماكينات استخدام بطاقات االئتمان أو أجهزة الصراف اآللي.
         -   إذا عجز البنك عن القيام بالتزاماته بموجب هذه الشروط واألحكام كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لخلل في األجهزة أو نظام التفويض أو تجهيز البيانات، أو في نظام االتصال أو روابط التحويل، أو في 

حالة قيام صراعات / نزاعات صناعية أو في السوق، أو حروب أو غير ذلك من الظروف القاهرة التي تخرج عن سيطرة البنك أو موظفيه أو وكالئه.
ج)     تبقى حدود المسؤوليات الواردة أعاله سارية بعد انتهاء سريان هذه الشروط وألحكام أو إلغاء بطاقة االئتمانية.

12- المستندات
لــن يكــون البنــك ملــزم بإرســال الفواتيــر أو اإليصــاالت أو القســائم إلــى صاحــب البطاقــة. وإذا قــام صاحــب البطاقــة بطلــب نســخ مــن هــذه المســتندات فيكــون ذلــك خاضعــًا لرســوم معينــة فــي حالــة صحــة العمليــات، وفــي 

حال عدم صحتها فإن البنك سيتنازل عن هذه الرسوم.
13- إلغاء بطاقة االئتمان /إعادة إصدار/إيقاف سريان هذه الشروط واألحكام

أ )      يحتفــظ البنــك لنفســه فــي جميــع األوقــات بالحــق فــي إلغاء/إعــادة إصــدار بطاقــة االئتمــان أو أيــة بطاقــات ائتمانيــة إضافيــة وفــي إيقــاف ســريان هــذه الشــروط واألحــكام بإشــعار مســبق أو بدونــه. وفــي هــذه الحالــة 
يكــون صاحــب البطاقــة ملزمــًا بإعــادة البطاقــات االئتمانيــة والبطاقــات االئتمانيــة اإلضافيــة ( إن وجــدت ) إلــى البنــك بعــد أن يكــون قــد أتلفهــا بقطــع البطاقــة إلــى نصفيــن مــرورا بالشــريط الممغنــط. وحــال وقــوع هــذا 

اإللغاء أو اإلنهاء تصبح كافة المبالغ المتأخرة على البطاقة االئتمانية والبطاقات االئتمانية اإلضافية مستحقه األداء للبنك وتحت الطلب فورًا.
ب)    قــد يطلــب صاحــب البطاقــة مــن جانبــه إلغــاء البطاقــة االئتمانيــة والبطاقــات االئتمانيــة اإلضافيــة. أو وقــف ســريان هــذه الشــروط األحــكام بإشــعار كتابــي مرفقــًا معــه البطاقــات المطلــوب إلغاؤهــا إلــى البنــك بعــد أن 
يكــون قــد أتلفــت بتمزيقهــا / قطعهــا إلــى النصــف عبــر الشــريط الممغنــط عليهــا. وحــال وقــوع هــذا الطلــب تصبــح كافــة المبالــغ المتأخــرة علــى البطاقــة االئتمانيــة أو بطاقــات االئتمانيــة اإلضافيــة (أن وجــدت) مســتحقة 
األداء للبنــك وتحــت الطلــب فــورًا فــي حــال قــرر العميــل عــدم الرغبــة بالحصــول علــى البطاقــة ولــم يباشــر تنشــيطها أو االســتفادة منهــا خــالل عشــرة أيــام عمــل فيقــوم البنــك  بإعــادة الرســوم والعمــوالت المفروضــة 

للعميل .
ج)     أن إلغاء بطاقة االئتمان أو إيقاف سريان هذه الشروط واألحكام لن يكون له أية انعكاسات سلبية أو أثر على األمور أو المعامالت التي سبق وأن تمت أو تم االلتزام بتنفيذها قبل هذا اإللغاء أو اإلنهاء 

كما لن يكون لها أثر على تشغيل الحساب ما لم يقرر العميل ويطلب من البنك خالف ذلك.
14- اإلشعارات

يتــم إرســال كافــه االشــعارات الــى صاحــب البطاقــة علــى عنوانــه الــذي وضحــه فــي النمــوذج ، بحيــث يعتبــر أي إشــعار أو خطــاب يتــم إرســاله الــى ذلــك العنــوان يــدل علــى اســتالم العميــل فــي حينــه .ولــن يكــون البنــك 
مســؤوال عــن عــدم اســتالم أي مســتند يتــم إرســاله إلــى صاحــب البطاقــة إذا قــام بتغيــر عنوانــه ولــم يشــعر البنــك كتابــه بذلــك التغيــر بمــده ال تقــل عــن ســبعه (7) أيــام تقويميــة قبــل حصــول التغيــر ، وفــي 
هــذه الحالــة ينبغــي علــى صاحــب البطاقــة أن يبيــن عنوانــه ورقــم هاتفــه. ولــن يكــون البنــك مســؤوال إذا قصــر أو عجــز صاحــب البطاقــة عــن القيــام بذلــك. ويعتبــر صاحــب البطاقــة موافقــًا علــى أيــة اشــعارات توجــه لــه إذا 

لم يرد منه ما يبين اعتراضه عليها خالل (30) يوم تقويميًا من تاريخ إصدارها.
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15- التزامات صاحب البطاقة
أ )      يكون صاحب البطاقة مسؤوال عن ايه التزامات تنشأ عن إصدار بطاقة االئتمان.

ب)    يتــم اقتطــاع كافــه المصاريــف والضرائــب التــي تنشــأ مــن اســتخدام بطاقــة االئتمــان. بمــا فــي ذلــك الســحوبات النقديــة أو المشــتريات أو غيــر ذلــك مــن عمليــات ,مــن حســاب صاحــب البطاقــة لــدى البنــك, والــذي 
يكــون فــي هــذه الحــاالت مســؤوال عــن كافــه االلتزامــات المتعلقــة بتلــك االســتخدامات ,ســواًء أكان هــو الــذي نفــذ تلــك المعامــالت أو نفذهــا شــخص آخــر نيابــًة عنــه . ويوافــق صاحــب البطاقــة تزويــد البنــك بأيــة 
معلومــات أو بيانــات قــد يطلبهــا البنــك لفتــح وتشــغيل الحســاب البنكــي لديــه أو لغايــات المراجعــة, ويقــر صاحــب البطاقــة بأنــه قــد خــول البنــك بالحصــول علــى أيــة معلومــات تتعلــق بــه مــن "ســمة" أو مــن أي جهــة 

أخرى معتمدة "ساما". كما يخوله باإلفصاح عن أيه معلومات تخصه وتقدمها إلى "سمه" أو من أي جهة أخرى معتمده لدى "ساما".
ج)     ان عــدم توقيــع صاحــب البطاقــة علــى أي ايصــاالت او ســلف نقديــة او قســائم اوامــر شــرائية ال يعفيــه مــن مســئوليته اتجــاه البنــك فيمــا يخــص تلــك المبيعــات او المشــتريات وعلــى حامــل البطاقــة االعتــراض علــى 

أي مبلغ مسجل على حساب البطاقة خالل 30 يومًا.
16- الشكوى صاحب البطاقة

أ )      بإمكان صاحب البطاقة أن يسجل أي شكوى أو استفسارات تتعلق ببطاقة االئتمان باستخدام أي من الوسائل التالية:
         -   الرقم 920001002 (داخل المملكة العربية السعودية) - الرقم 920001002-00966 ( من خارج المملكة العربية السعودية ) - الفاكس رقم 4798909 11--0966. 

         -   كتابة إلى وحدة شكوى العمالء – بنك البالد - المكتب الرئيسي - ص.ب 140 الرياض 11411 - المملكة العربية السعودية
ب)    بإمكان صاحب البطاقة أن يقدم شكواه إلى فرع من فروع بنك البالد مزوده بالمعلومات المطلوبة.

17- التعديالت في الشروط واألحكام
يحتفــظ البنــك لنفســه فــي جميــع االوقــات بالحــق فــي تغييــر وتعديــل هــذه الشــروط واألحــكام بعــد موافقــة الهيئــة الشــرعية للبنــك والجهــات الرقابيــة ذات العالقــة أو بموجــب تعليمــات صــادرة مــن مؤسســة النقــد. ويبــدأ 
ســريان مثــل هــذا التغييــر أو التعديــل بعــد (30) يومــًا اعتبــارًا مــن التاريــخ الــذي أبلــغ فيــه العميــل، وإذا لــم يوافــق صاحــب البطاقــة علــى تلــك التغييــرات أو التعديــالت، فللبنــك وقــف ســريان هــذه الشــروط واألحــكام، 

وله إلغاء البطاقة/البطاقات االئتمانية الخاصة بالعميل.
18- أحكام عامة

أ )      يحتفــظ البنــك لنفســه فــي جميــع األوقــات وحســب تقديــره المطلــق والحصــري بالحــق فــي إصــدار بطاقــة ائتمــان بديلــة أو رقــم ســري PIN)) جديــد ضمــن الشــروط واألحــكام التي يراها البنك مناســبة، كما يحفظ لنفســه 
بالحق في فرض أية رسوم إدارية عليها وتحميل العميل ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بها.

ب)    يعتبــر عامــل الزمــن والوقــت جوهريــًا أينمــا ورد ذكــره فــي هــذه الشــروط واألحــكام، وينبغــي مالحظــة أن أي تأخــر أو عــدم اســتعمال مــن جانــب البنــك ألي مــن حقوقــه أو امتيازاتــه أو صالحياتــه أو إلجــراءات منصــوص 
عليهــا فــي هــذه الشــروط واألحــكام، لــن يعيــق أو يضعــف هــذه الحقــوق أو االمتيــازات أو الصالحيــات أو اإلجــراءات، ولــن يعــد تنــازال عــن مــا تقــدم، كمــا أنــه مــن المفهــوم أن أي اســتعمال انفــرادي أو جزئــي لهــذه 
الحقــوق أو االمتيــازات أو الصالحيــات أو اإلجــراءات لــن يمنــع مــن أي اســتعمال الحــق أليــة حقــوق أو امتيــازات أو صالحيــات أو إجــراءات أخــرى مســتقبًال، وإن الحقــوق و االمتيــازات والصالحيــات واإلجــراءات فــي هــذه 

الشروط واألحكام هي إضافية وال تمنع من تنفيذ أو التمسك بأية حقوق أو امتيازات او صالحيات او إجراءات منصوص عليها في القوانين او االنظمة السارية.
ج)     إذا كان أو اصبــح أي حكــم او شــرط مــن احــكام وشــروط هــذه الشــروط واألحــكام باطــال او غيــر قابــل للتنفيــذ ألي ســبب بموجــب القانــون المعمــول بــه، فــإن ذلــك لــن يؤثــر علــى قانونيــة او شــرعية او قابليــة باقــي 

الشروط واألحكام .
د)    وضعت هذه الشــروط واألحكام باللغتين العربية واالنجليزية ,إال أن صاحب البطاقة يقر بموافقته على أن اللغة العربية هي التي تســود على اللغة االنجليزية والتي يرجع إليها في حال نشــؤ أي نزاع او خالف. التعديالت 

19- القانون المطبق والتقاضي
تخضــع هــذه الشــروط واألحــكام ، ومــا يترتــب عليهــا مــن حقــوق لصاحــب البطاقــة الرئيســية و/أو البطاقــة االئتمانيــة اإلضافيــة ,وكذلــك حقــوق بنــك البــالد ، ويتــم تنفيذهــا وتفســيرها وفقــا للقوانيــن واألنظمــة الســارية 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية بمــا فــي ذلــك نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة ووفــق التعليمــات الصــادرة مــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي ”ســاما" بمــا ال يخالــف الشــريعة اإلســالمية. وعليــه، فــإن أي مطالبــة أو 

نزاع أو خالف ينشأ من تطبيق هذه الشروط واألحكام، يجب رفعها إلى الجهة القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية.



.......................................................................................................

.....................................................................

شــروط وأحكام البطاقات االئتمانية من بنك البالد

6/6

اسم حامل البطاقة

رقم السجل المدني أو االقامة أو السجل التجاري

..............................................................................

..............................................................................

تاريخ االتفاقية

رقم االتفاقية 

معلومات حامل البطاقة (يتم تعبئة الخانات عند التقدم بطلب البطاقة)

...................................................... ...............................................اسم حامل البطاقة

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................التوقيـع التاريخ

معلومات حامل البطاقة (يتم تعبئة الخانات عند التقدم بطلب البطاقة)

اآلثار المترتبة على العمليات المنفذة بالعمالت األجنبية

اآلثار المترتبة على سداد مبلغ الحد األدنى للمبلغ المستحق

اآلثار المترتبة نتيجة التعثر في السداد

اآلثار المترتبة على السحوبات النقدية

اآلثار المترتبة على التحويالت النقدية

مميزات بطاقة االئتمان

المادة أو البند رقم ( بند "االلتزامات المالية" رقم 6 ) صفحة 3 )

المادة أو البند رقم ( بند "سداد الرصيد المدين" رقم 7 ) صفحة 4 )

المادة أو البند رقم ( بند "سداد الرصيد المدين" رقم 7 ) صفحة 4 )

المادة أو البند رقم ( بند "االلتزامات المالية" رقم 6 ) صفحة 4 )

المادة أو البند رقم ( بند "االلتزامات المالية" رقم 6 ) صفحة 4 )

يرجى زيارة موقع البنك www.bankalbilad.com للحصول على مميزات بطاقات البالد االئتمانية

أبرز شروط وأحكام البطاقة االئتمانية

ال يتم دفع رسوم اضافية عن المبلغ المستحق على البطاقة بخالف الضرائب المطبقة وفق األنظمة السارية في المملكة العربية السعودية.
* تنويه: االطالع على هذا الملخص ال يغني عن قراءة كافة محتويات شروط وأحكام البطاقة االئتمانية وملحقاتها وال يعفي من االلتزامات الواردة فيه.

معلومات مصدر البطاقة االئتمانية وبيانات االتصال :

الحد االئتماني للبطاقة ( بالريال )         سيظهر في كشف الحساب المرسل بواسطة البريد  

الرسوم اإلدارية ( بالريال )           ال ينطبق حاليًا

الرسوم السنوية ( بالريال )           حسب نوع البطاقة الموضحة في االلتزامات المالية بند رقم (6)

رسوم تحويل العملة األجنبية           حسب الدولة

رسوم أخرى                                   مراجعة نموذج الطلب

معدل النسبة السنوي ( APR )      رسوم اإلصدار فقط. 

كلفة األجل                             ال ينطبق 

مبلغ الحد األدنى المستحق      كامل المبلغ لبطاقات البالد االئتمانية و %5 او 200 ريال

                                                    "ايهما اكثر" لبطاقات تمكين االئتمانية

تاريخ التسوية                             الخامس والعشرون من كل شهر ميالدي

رسوم السداد المتأخر     ال ينطبق

بيانات بطاقة االئتمان

تم التوقيع أمامي بعد التحقق من توقيع العميل وفقا لسجالته بالبنك وبعد التحقق من شخصية الموقع من واقع االطالع على أصل هويته واستيفاء نسخة منها

خاص باستخدام البنك

........................... .........................................................الرقم الوظيفي ......................................................اسم الموظف ...........................التوقيع رقم الفرع

الختم

بنك البالد

الرياض

ص . ب :        ١٤٠

الرمز البريدي : ١١٤١١

الهاتف المجاني : ٩٢٠٠٠١٠٠٢

www.bankalbilad.com


