
منافع بطاقة االئتمان 
• تعزيز األمن واألمان المالي الخاص بصاحب البطاقة؛ حيث ال يحتاج لحمل مبالغ مالية كبيرة معه في أي مكان يذهب إليه.

• توفير إمكانية السداد المالي، وذلك عن طريق استخدام أي نوع من أنواع الُعمالت، وهكذا توفر البطاقة على العميل الحاجة إلى التحويل بين الُعمالت.
• تعمل البطاقة االئتمانية البنكية على توفير مجموعة من الخصومات على منتجات خاصة في محالت تجارية ُمحددة.

• تعمل على توفير الخدمات والراحة لعمالء المصارف في َجميع األوقات واأليام.
• منح الثقة والمصداقية للتعامالت بين التاجر وحامل البطاقة.

• األداة المالية المرنة واألكثر اعتمادا أو قبوال في التعامالت الدولية والسفر.
• قيود ورقابة البنك المركزي للجهات المرخصة بإصدار بطاقة االئتمان تمنحها المزيد من المصداقية واألمان، باإلضافة إلى حماية حقوق العميل دومًا. 

• تتوافق مع التطورات المتسارعة في التقنية واالستخدامات اإللكترونية. 
• أداة مساعدة للوفاء بااللتزامات الرئيسة مثل فواتير الخدمات العامة.

• أداة مفيدة للتخطيط المالي وتنظيم المصروفات. 
• خدمة على مدار الساعة لجميع عمالء البطاقة االئتمانية. 

مخاطر بطاقة االئتمان
عمیلنا العزیز

یمكنك تجنب مخاطر بطاقات االئتمان باتباعك اآلتي:
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اإلجرا ء الالزم اتباعه

• عندما یقبل البنك الطلب المقدم من العمیل، یقوم البنك بإصدار البطاقة ویمكن للعمیل استالمھا من أحد فروع البنك، و/أو یتم إرسالھا للعمیل حسب 
طلبه على العنوان الوطني الموضح بالطلب المقدم منه، والذي یكون إما:

عن طریق البرید المسجل، و/أو عن طریق البرید السریع على مسؤولیة العمیل ودون أدنى مسؤولیة على البنك.

• عند تسلم العمیل البطاقة، یجب أن یقوم العمیل فورًا بالتوقیع في المكان المخصص للتوقیع على ظھر البطاقة. والبنك غیر مسؤول عن النتائج 
واألضرار التي تترتب على عدم التزام العمیل بالتوقیع على ظھر البطاقة.

• یلتزم العمیل بتنشیط البطاقة شخصیًا حتى یكون مؤھًال الستخدام البطاقة، واكتساب خدماتھا وممیزاتھا، وفق وسائل االتصال الموثقة المعتمدة 
من قبل البنك والتي یحددھا البنك من وقت آلخر.

• في حال فقدان البطاقة أو سرقتھا یلتزم العمیل فورًا بإبالغ البنك عنھا باالتصال على ھاتف األھلي المصرفي الموضح على ظھر البطاقة االئتمانیة، 
أو اتباع الخطوات الموضحة في موقع البنك الرسمي.

• یتحمل العمیل مسؤولیة دفع وسداد كافة المبالغ الناشئة عن استخدام البطاقة إلى حین قیام العمیل بإبالغ البنك عن فقدان أو سرقة البطاقة، وفي 
حال عدم تبلیغ البنك بفقدان البطاقة أو سرقتھا، فإن العمیل یكون مسؤوًال أمام البنك عن كافة العملیات التي تمت على البطاقة.

• یلتزم العمیل بأن یحافظ على البطاقة ورقمھا السري.

• یلتزم العمیل بعدم استخدام البطاقة في غیر األغراض المصرح له بھا، و/أو استخدامھا من الغیر ألي سبب من األسباب، ویتحمل العمیل وحده كافة 
االلتزامات والمسؤولیات المترتبة علیھا، كما یجب أال یقوم العمیل بإعطاء بطاقته و/أو رقمھا السري ألي شخص مھما كانت صلة القرابة أو 

المعرفة دون أدنى مسؤولیة على البنك.

• یلتزم العمیل بأن ال یستخدم البطاقة االئتمانیة اإلسالمیة في شراء سلع وخدمات محرمة شرعًا، وفي حال تبین للبنك أن العمیل استخدم البطاقة في 
معاملة محرمة فإن للبنك حق رفض تنفیذ العملیة أو إلغاء البطاقة، ویتحمل العمیل مسؤولیة ذلك.

• في حال عدم سداد العمیل للمبالغ المستحقة القائمة على البطاقة بموجب كشف الحساب، سیقوم البنك بإجراء عملیة تورق للعمیل لشھرین فقط 
بناء على توكیل العمیل للبنك في وثیقة شروط وأحكام البطاقة، ویسدد بمبلغ التورق المبلغ المتبقي من المدیونیة القائمة على البطاقة، وفق 

اإلجراءات وااللتزامات المذكورة في شروط وأحكام المنتج (المادة العاشرة).

• كشف حساب بطاقة االئتمان المرسل للعمیل یعد صحیحًا وملزمًا له، ویحق لحامل البطاقة االعتراض على كشف الحساب خالل 30 یومًا من تاریخ 
إصداره، وإذا لم یتقدم العمیل باعتراضه إلى البنك -وفق قنوات التواصل المعتمدة- على أي من العملیات الواردة في كشف الحساب خالل المدة 

المحددة، یعد الكشف صحیحًا وملزمًا للعمیل.

• في حال تعثر حامل البطاقة عن السداد سیقوم البنك بتحدیث السجل االئتماني للعمیل بحیث یعكس موقف العمیل من التعثر لدى الشركة 
السعودیة للمعلومات االئتمانیة (سمة) والتي یتم تداولھا بین كافة البنوك العاملة بالمملكة العربیة السعودیة، دون أیة مسؤولیة على البنك، وذلك 

في حال تعثر حامل البطاقة عن تسدید المبالغ المستحقة على البطاقة للشھر األول في موعدھا المحدد.

• سیقوم البنك بتحدیث السجل االئتماني للعمیل عند قیامه بسداد المبالغ المتعثرة وفقا لسیاسة البنك، علمًا بأن تحدیث البیانات ال یعني -بأي حال من 
األحوال- تعدیل التاریخ االئتماني للعمیل وإنما یعني فقط تحدیث سجل العمیل االئتماني والتبلیغ عن عملیة السداد لدى البنك والشركة السعودیة 

للمعلومات االئتمانیة (سمة).

• بموجب االتفاقیة، یقر العمیل بأحقیة البنك في الحصول على أیة معلومة واإلفصاح عن معلومات حامل البطاقة المقدمة ومناقشتھا ومراجعتھا 
مع الشركات االئتمانیة، مثل الشركة السعودیة للمعلومات االئتمانیة (سمة SIMAH) أو لدى أیة جھة أخرى مصرح لھا من قبل البنك المركزي 

السعودي (ساما).

مركز االهتمام بالعميل 
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منافع ومخاطر المنتجات


