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الشروط واألحكام العامة  المتعلقة بحملة البطاقات االئتمانية الصادرة عن بنك االسكان للتجارة والتمويل 

)أنا / نحن ( ) الموقع / الموقعين ( أدناه: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والمشــار إليهــم فيمــا بعــد )بحامــل البطاقــة و/أو العميــل( ؛ نقــر و نؤكــد إطالعنــا وموافقتنــا علــى الشــروط واألحــكام التاليــة لغايــات الحصــول علــى بطاقــة  ائتمانيــة بســقف حــده األعلــى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدينار وبكفالــة ــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

.التعاريف: يكون للكلمات التالية المعاني الموضحة أدناه، ما لم تدل القرينة و/أو السياق على غير ذلك :. 	

البنك : يعني بنك اإلسكان للتجارة و التمويل و أي من فروعه . أ ( 

البطاقة : تعني البطاقة و/أو البطاقات االئتمانية الصادرة عن البنك لحامل البطاقة وبما تتضمنهما من  البطاقات األساسية و البطاقات اإلضافية/ التابعة . ب ( 

ج( حامل البطاقة : يعني الشخص الذي تم إصدار البطاقة الستعماله من ِقبل البنك  .

د( حســاب البطاقــة: يعنــي حســاب البطاقــة الــذي تــم فتحــه مــن ِقبــل البنــك إلدخــال كافــة القيــود المدينــة و الدائنــة التــي تــم اســتالمها أو تكبدهــا مــن ِقبــل حامــل البطاقــة األساســية و حامــل البطاقــة اإلضافية/التابعــة - إن 

وجــدت - بموجــب هــذه الشــروط و األحــكام .

ــم حامــل البطاقــة  ــب حامــل البطاقــة وتكــون تابعــة للبطاقــة األساســية وضمــن ســقفها ويعل ــى طل ــاء عل ــم إصدارهــا ألشــخاص بالغيــن ســن الرشــد بن ــي يت ــة/ التابعــة: هــي البطاقــة و/ أو البطاقــات الت هـــ( البطاقــة اإلضافي

االساســية انــه يقــوم بتحديــد ســقف شــهري للبطاقــة التابعــة وهــذا الســقف يجــدد تلقائيــا بشــكل شــهري ويحــق لصاحــب البطاقــة التابعــة اســتغالل كامــل ســقف البطاقــة التابعــة شــهريا ويلتــزم حامــل البطاقــة األساســية 

بســداد المبالــغ المنفــذة علــى البطاقــة و/أو البطاقــات اإلضافيــة/ التابعــة مــن حســابه .  

يقــر ويوافــق حامــل البطاقــة /الكفيــل علــى اعتبــار جميــع األمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة المملوكــة لهــم ومــا يوجــد مــن أمــوال لــدى البنــك و/أو يــودع لديهــم و/أو يســجل باســم أي منهــم فــي ســجالت البنــك ضامنــة لتســديد . 	

جميــع مــا يترتــب بذمــة حامــل البطاقــة /الكفيــل مــن جــراء الســحوبات الناتجــة عــن اســتخدام البطاقــة مــن قبــل حامــل البطاقــة أو أي شــخص يحمــل بطاقــة إضافيــة/ تابعــة.  كمــا يفــوض حامــل البطاقــة / الكفيــل البنــك تفويضــاً 

مطلقــاً ال رجعــة عنــه بالتصــرف بهــذه األمــوال  و طلــب الحجــز علــى أموالهــم المنقولــة وغيــر المنقولــة لــدى المحاكــم المختصــة ودوائــر األراضــي ودوائــر التنفيــذ و/ أو بيعهــا بالطريقــة وبالســعر اللذيــن يراهمــا مناســبين وإجــراء 

التقــاص بيــن أي مــن حســاباتهم الدائنــة و/أو المدينــة والمبالــغ المترتبــة فــي ذمتهــم، وفــي حــال اختــالف العمــالت فــإن حامــل البطاقــة / الكفيــل يفــوض البنــك بإجــراء تحويــل العمــالت حســب مقتضــى الحــال بالطريقــة وبالســعر 

اللذيــن يراهمــا مناســبين كل ذلــك دون حاجــة للرجــوع إلــى أي منهــم أو توجيــه إنــذار أو إشــعار أو خالفــه . 

يتعهــد حامــل البطاقــة بفتــح حســاب لــدى البنــك      ويلتــزم ببقــاء رصيــد حســابه لــدى البنــك دائنــاً لتغطيــة كافــة المبالــغ المســتحقة والمترتبــة علــى البطاقــة  ســواء تمــت هــذه المبالــغ  داخــل المملكــة األردنيــة الهاشــمية أو خارجهــا . 	

كمــا ويحــق للبنــك كشــف  الحســاب بالمبالــغ المطلوبــة مــن حامــل البطاقــة واســتيفاء فائــدة علــى الرصيــد المديــن وحســب التعليمــات الســارية لديه. 

يفــوض كل مــن حامــل البطاقــة / الكفيــل البنــك تفويضــاً مطلقــاً وال رجعــة عنــه بتحويــل مبلــغ التأمينــات النقديــة المطلوبــة مــن البنــك لحســاب تأمينــات باســم البنــك ضمانــاً لســقف البطاقــة الممنوحــة ولتغطيــة وقيــد الســحوبات . 	

أو أيــة مصاريــف ورســوم تترتــب علــى البطاقــة.

يفــوض حامــل البطاقــة البنــك بتجديــد البطاقــة تلقائيــاً عنــد انتهــاء مدتهــا وقيــد المبالــغ المترتبــة علــى التجديــد علــى أي مــن حســاباته مــع التزامــه التــام بهــذه الشــروط واألحــكام، وفــي حــال رغبــة حامــل البطاقــة بعــدم تجديــد . 	

البطاقــة يجــب إبــالغ البنــك قبــل شــهر مــن تاريــخ انتهــاء البطاقــة .

يتعهــد ويقــر حامــل البطاقــة  بتقديــم  الضمانــات النقديــة / العقاريــة  للبنــك وذلــك ضمانــاً إلصــدار البطاقــة و/أو البطاقــات و للســحوبات التــي تتــم عليهــا ويحــق للبنــك المطالبــة بأيــة ضمانــات أخــرى و/أو إضافيــة  يراهــا الزمــة وضروريــة . 	

مــن حامــل البطاقــة لزيــادة ضمــان حقــوق البنــك .  

يقر حامل البطاقة بمسؤوليته المباشرة والمنفردة عن جميع الحركات التي نتجت عن استخدام البطاقة و/أو البطاقات  سواء تم منح التفويض عليها أو كانت سحوبات بدون تفويض .  . 	

يقر ويتعهد حامل البطاقة بأن يقتصر استعمال البطاقة عليه وحده بحيث ال يسمح ألي شخص غيره استعمال البطاقة كما يتعهد حامل البطاقة بعدم تجاوز حدود المبالغ المصرح له بها  . . 	

يحــق للبنــك بنــاءاً علــى طلــب حامــل البطاقــة األساســية إصــدار بطاقــات إضافيــة / تابعــة ألشــخاص بالغيــن ســن الرشــد بحيــث يتــم تحديدهــم مــن قبــل حامــل البطاقــة األساســية وكمــا يتعهــد حامــل البطاقــة األساســية بــأن . 	

يكــون مســؤوالً مســؤولية كاملــة ومباشــرة عــن كافــة المبالــغ التــي قــد تنجــم/ تنتــج عــن اســتخدام البطاقــات اإلضافيــة / التابعــة .  

يقــر ويتعهــد حامــل البطاقــة بتســديد الفواتيــر وكافــة المبالــغ المســتحقة عليــه للبنــك مضافــاً إليهــا أيــة مصاريــف للشــركة مصــدرة البطاقــة  والمســتحقة بالدينــار األردنــي أو بالعملــة األجنبيــة وذلــك علــى أســاس ســعر البيــع . 		

الفــوري للدينــار األردنــي مقابــل العملــة األجنبيــة فــي تاريــخ اســتالم )البنــك( للكشــف الخــاص بهــذه المبالــغ مــن الشــركة مصــدرة البطاقــة أو الســعر الــذي يحــدده البنــك بنــاءاً علــى قــراره المنفــرد .  

يفــوض حامــل البطاقــة البنــك تفويضــاً مطلقــاً وال رجعــة عنــه بــأن يقيــد علــى حســابه أو أي مــن حســاباته األخــرى لــدى البنــك فــي أي يــوم يــراه البنــك مناســباً جميــع المبالــغ المترتبــة علــى اســتعماله للبطاقــة األساســية و/أو . 		

اإلضافيــة/ تابعــة بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر رســم االشــتراك الســنوي للبطاقــة األساســية واإلضافية/التابعــة وكافــة المبالــغ والمصاريــف والنفقــات المترتبــة علــى اســتعماله للبطاقــة األساســية واإلضافيــة/

التابعــة أو الناشــئة عــن مطالبتــه بتســديد األرصــدة المدينــة المترتبــة فــي ذمتــه ســواء قــام حامــل البطاقــة بالتوقيــع علــى اإليصــاالت عنــد اســتخدامه للبطاقــة أو لــم يقــم بذلــك بمــا فيهــا أتعــاب المحامــاة ســواء أقيمــت قضيــة أمــام 

المحاكــم أو دوائــر التنفيــذ أو األراضــي .  

يعلــم ويوافــق حامــل البطاقــة بــأن المبالــغ المعتــرض عليهــا تبقــى مقيــدة علــى حســابه، ســواء كانــت المبالــغ قــد أدت إلــى جعــل الحســاب مدينــاً ممــا يترتــب عليهــا فوائــد وعمــوالت مدينــة أو أنهــا كانــت ضمــن حســابه الدائــن، وذلــك . 		

لحيــن قيــام البنــك باســترداد المبالــغ المعتــرض عليهــا إذا ثبتــت شــكوى حامــل البطاقــة حســب تعليمــات الشــركة مصــدرة البطاقــة  والتــي يعلــم حامــل البطاقــة  بأنهــا قــد تصــل إلــى فتــرة زمنيــة تقــارب )		( يــوم علــى األقــل .

يقر ويعلم حامل البطاقة بأن البنك لن يكون مسؤوال عن أي خسارة أو تكاليف أو مصاريف قد يتكبدها نتيجة ألي إخالل بهذه الشروط واألحكام . . 		

يقــر حامــل البطاقــة بأنــه فــي حــال اســتخدامه ألرقــام هواتــف )البنــك الفــوري Call Center( فإنــه  وباســتخدام تلــك األرقــام يفــوض البنــك بــان يســجل جميــع االتصــاالت والتعليمــات والطلبــات واألوامــر الصــادرة عنــه  ويقبــل بتلــك . 		

التســجيالت الصوتيــة كبينــة علــى مــا ورد فيهــا كمــا يقــر ويتعهــد حامــل البطاقــة بــأن أي مكالمــة هاتفيــة مــن قبلــه للبنــك تتضمــن تنفيــذ طلباتــه و/أو أوامــره هــي صــادرة عنــه و ال يحــق لــه االعتــراض عليهــا و/أو إلغائهــا و/أو الطعــن 

بهــا ألي ســبب كان و يوافــق علــى مــا تضمنتــه مــن معلومــات و/أو التزامــات.

يحتفظ البنك بحقه في تعديل هذه األحكام والشروط في أي وقت ويعتبر استمرار صاحب البطاقة في استعمال البطاقة قبوالً منه بتلك التعديالت .  . 		

يفــوض حامــل البطاقــة البنــك تفويضــاً مطلقــاً ال رجعــة عنــه بقيــد أيــة مبالــغ تــرد علــى بطاقتــه ناتجــة عــن اســتخدامه  لشــبكة اإلنترنــت والحــركات البريديــة والهاتفيــة علــى أي مــن حســاباته  لــدى البنــك فــي حالــة الحجــز علــى . 		

ممتلــكات حامــل البطاقــة / الكفيــل أو صــدور حكــم علــى أحدهمــا أو كليهمــا بتصفيــة ممتلكاتهمــا أو إذا أشــهر  اعســاره أو عجــز عــن أو توقــف عــن الدفــع أو فــي حالــة وفــاة أحدهمــا أو كليهمــا أو فــي حالــة مخالفــة أحدهمــا أو 

كليهمــا لهــذه الشــروط واألحــكام يُلغــى العمــل بالبطاقــة ويصبــح الرصيــد المديــن فــي حســاب حامــل البطاقــة مســتحق األداء دون الحاجــة إلــى توجيــه إنــذار أو إشــعار أو خالفــه ويجــب أن يســدد فــوراً مــع احتفــاظ البنــك بحقــه 

فــي مطالبــة وكيــل اعســار حامــل البطاقــة و/ أو الكفيــل.  

فــي حالــة الحجــز علــى ممتلــكات حامــل البطاقــة / الكفيــل أو صــدور حكــم علــى أحدهمــا أو كليهمــا بتصفيــة ممتلكاتهمــا أو إذا أشــهر  اعســاره أو عجــز عــن أو توقــف عــن الدفــع أو فــي حالــة وفــاة أحدهمــا أو كليهمــا أو فــي حالــة . 		

مخالفــة أحدهمــا أو كليهمــا لهــذه الشــروط واألحــكام يُلغــى العمــل بالبطاقــة ويصبــح الرصيــد المديــن فــي حســاب حامــل البطاقــة مســتحق األداء دون الحاجــة إلــى توجيــه إنــذار أو إشــعار أو خالفــه ويجــب أن يســدد فــوراً مــع 

احتفــاظ البنــك بحقــه فــي مطالبــة وكيــل اعســار حامــل البطاقــة و/ أو الكفيــل.

يلتــزم حامــل البطاقــة باتخــاذ كافــة اإلجــراءات واالحتياطــات الالزمــة للمحافظــة علــى البطاقــة ويكــون مســؤوالً مســؤولية مطلقــة عــن اســتعمالها و اســتعمال الرقــم الســري الخــاص بهــا وعــن كافــة النتائــج المترتبــة علــى . 		

فقدانهــا و/أو ســرقتها و/أو اســتعمالها بمــا يخالــف هــذه الشــروط .  

فــي حــال فقــدان البطاقــة و/أو ســرقتها يلتــزم حامــل البطاقــة بإبــالغ البنــك أو أقــرب مكتــب  للشــركة المصــدرة للبطاقــة داخــل أو خــارج المملكــة األردنيــة الهاشــمية فــوراً إمــا هاتفيــاً أو بموجــب كتــاب خطــي ويتــم إطالعــه علــى . 		

الظــروف المحيطــة بفقدانهــا و/أو ســرقتها ويتــم إعفــاء حامــل البطاقــة مــن أي مســؤولية عــن أي حــركات تمــت بعــد لحظــة اإلبــالغ عــن واقعــة فقــدان البطاقــة ويبقــى حامــل البطاقــة مســؤوالً عــن كافــة المبالــغ المترتبــة عــن 

اســتعمال البطاقــة قبــل فقدانهــا و/أو ســرقتها حتــى تســديدها بالكامــل .  

فــي حــال فقــدان البطاقــة و/أو ســرقتها يلتــزم حامــل البطاقــة بإبــالغ البنــك أو أقــرب مكتــب  للشــركة المصــدرة للبطاقــة داخــل أو خــارج المملكــة األردنيــة الهاشــمية فــوراً إمــا هاتفيــاً أو بموجــب كتــاب خطــي ويتــم إطالعــه علــى . 		

الظــروف المحيطــة بفقدانهــا و/أو ســرقتها ويتــم إعفــاء حامــل البطاقــة مــن أي مســؤولية عــن أي حــركات تمــت بعــد لحظــة اإلبــالغ عــن واقعــة فقــدان البطاقــة ويبقــى حامــل البطاقــة مســؤوالً عــن كافــة المبالــغ المترتبــة عــن 

اســتعمال البطاقــة قبــل فقدانهــا و/أو ســرقتها حتــى تســديدها بالكامــل . 

يحــق للبنــك رفــض قبــول أي طلــب للحصــول علــى البطاقــة  كمــا ويحتفــظ البنــك بملكيــة البطاقــة ويكــون لــه الصالحيــة المطلقــة فــي إلغائهــا فــي أي وقــت مــن األوقــات دون إبــداء أيــة أســباب ودون الحاجــة إلــى توجيــه إشــعار أو . 		

إخطــار مســبق ودون أن يتحمــل مســؤولية مهمــا كانــت نتيجــة ذلــك ويحــق للبنــك أن يطلــب مــن حامــل البطاقــة تســليم بطاقتــه للبنــك ويتعهــد حامــل البطاقــة بإجابــة الطلــب فــورا ً.  

يحــق لحامــل البطاقــة وفــي أي وقــت يشــاء إلغــاء اشــتراكه وذلــك بموجــب إشــعار خطــي علــى أن يقــوم  بإعــادة البطاقــة وأيــة بطاقــات إضافيــة/ تابعــة لــه للبنــك، بالرغــم مــن ذلــك يتعهــد حامــل البطاقــة بــأن يظــل مســؤوالً عــن . 		

تســديد كافــة االلتزامــات الناشــئة عــن اســتخدامه للبطاقــة الملغــاة وال يحــق لــه االعتــراض علــى بقــاء أموالــه المنقولــة و /أو غيــر المنقولــة مرهونــة ولحيــن تســديد كافــة التزاماتــه تجــاه البنــك .  

يتعهــد حامــل البطاقــة بالتقيــد التــام بتعليمــات مراقبــة العملــة األجنبيــة الصــادرة عــن البنــك المركــزي األردنــي والخاصــة بالتحويــل الخارجــي وخالفــه كمــا ويخضــع حامــل البطاقــة لجميــع التعليمــات واألنظمــة الصــادرة عــن البنــك . 		

المركــزي األردنــي المتعلقــة بحمــل البطاقــة داخــل وخــارج المملكــة األردنيــة الهاشــمية وأيــة تعديــالت تطــرأ عليهــا مــن حيــن آلخــر . 

يقر ويوافق حامل البطاقة بأنه يحق للتاجر أن يطلب وثيقة إثبات شخصيته إلتمام عملية البيع ويحق للتاجر رفض عملية البيع في حالة امتناع حامل البطاقة عن تقديم وثيقة إثبات شخصية .  . 		

signatures   التواقيعname / االسمAccount number / رقم الحسابsignature / التوقيعdate / التاريخ

Cardholder / حامل البطاقة

guarantor / الكفيل
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signatures   التواقيعname / االسمAccount number / رقم الحسابsignature / التوقيعdate / التاريخ

Cardholder / حامل البطاقة

guarantor / الكفيل

يقــر حامــل البطاقــة بإعفــاء البنــك مــن أي مســؤولية فــي حالــة عــدم قبــول البطاقــة للدفــع وفــي جميــع األحــوال يبقــى حامــل البطاقــة ملتــزم بقبــول أيــة فواتيــر تــرد علــى حســابه ســواء كان اإليصــاالت موقعــة مــن قبلــه أو غيــر . 		

الموقعــة .

يقــر حامــل البطاقــة بأنــه يحــق للبنــك تطبيــق تعليماتــه المتعلقــة  بالشــركة مصــدرة البطاقــة أو أيــة تعليمــات وأنظمــة يقرهــا البنــك بهــذا الخصــوص، كمــا انــه يقــر بتعليمــات ومبــادئ وأنظمــة الشــركة مصــدرة البطاقــة  وأنظمــة . 		

التشــغيل الخاصــة بهــا ويعتــرف بــأن قيــود ووثائــق وســجالت البنــك بينــة نهائيــة وقاطعــة تجاهــه وتجــاه الكفيــل ويســقط كل منهمــا حقــه فــي الطعــن بهــا واالعتــراض عليهــا.  

يكفــل الكفيــل ســداد كامــل قيمــة المبالــغ المترتبــة علــى حامــل البطاقــة كفالــة مطلقــة وحســبما هــو وارد فــي هــذه الشــروط واألحــكام وأي تعديــالت قــد تطــرأ عليهــا وتكــون مســؤولية الكفيــل تجــاه البنــك بالتكافــل والتضامــن . 		

مــع حامــل البطاقــة ويحــق للبنــك مطالبــة الكفيــل وحامــل البطاقــة فــي أي وقــت يشــاء بكافــة المبالــغ المترتبــة علــى حامــل البطاقــة عنــد عجــزه عــن الوفــاء بهــا دون الحاجــة إلــى إخطــار أو إنــذار مــن قبــل البنــك بذلــك.  

يقر حامل البطاقة /الكفيل بعدم اعتراضهما على قيد قيمة الحركات الدائنة التي تقيد لحسابه بقيمة أقل من المبالغ المدفوعة باألصل.  . 		

في حالة سوء استخدام البطاقة أو التواطىء  في استخدامها فان حامل البطاقة والكفيل يبقيان مسؤولين عن كافة المبالغ المترتبة على استخدام البطاقة.  . 		

يفــوض حامــل البطاقــة البنــك بفتــح أي حســاب باســمه )حســاب البطاقــة(، بحيــث يســتخدم هــذا الحســاب لغايــات قيــد الســحوبات والمشــتريات والفوائــد والعمــوالت واألقســاط الشــهرية المســتحقة نتيجــة اســتخدام البطاقــة . 		

األساســية و/أو  اإلضافيــة / التابعــة وحســب تعليمــات وإجــراءات البنــك الداخليــة.   

يفــوض حامــل البطاقــة  البنــك باحتســاب أيــة فوائــد و عمــوالت ورســوم علــى أيــة أرصــدة مدينــة أو مكشــوفة نتيجــة القيــد للمســتحقات المترتبــة علــى اســتعمال البطاقــة و ذلــك بمــا يتفــق مــع األنظمــة و التعليمــات المتبعــة فــي . 		

البنــك.  

يعلــم ويقــر حامــل البطاقــة بأنــه يحــق للبنــك فســخ هــذا العقــد، كمــا يحــق للبنــك الغــاء البطاقــة األساســية والبطاقــات االضافيــة/ التابعــة لهــا ومطالبــة حامــل البطاقــة و/أو الكفيــل فــوراً بتســديد كامــل رصيــد البطاقــة وأيــة فوائــد . 		

أو مســتحقات مترتبــة عليهــا ، كمــا يفــوض حامــل البطاقــة و/أو الكفيــل البنــك بقيــد هــذه المبالــغ علــى أي مــن حســاباته لــدى البنــك دون إبــداء أيــة أســباب وباألخــص، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، فــي الحــاالت التاليــة:

إذا خالف حامل البطاقة أي شرط أو حكم من هذه الشروط واألحكام الخاصة بحملة البطاقات   الصادرة عن البنك.  )	

إذا أساء استخدام البطاقة و بوجه خاص في حالة استخدامها للوفاء بأثمان بضائع و أعمال أو خدمات أو غايات مخالفة للقوانين و األنظمة السائدة .  )	

إذا وقع الحجز على ممتلكات العميل سواء كان الحجز تحفظياً أو تنفيذياً .    )	

في حال صدور حكم على العميل بتصفية ممتلكاته أو أشهر  اعساره أو إذا توقف عن دفع ديونه.    )	

في حال فقدان أهليته أو وفائه .  )	

في حال إغالق حساب العميل سواء تم بقرار من البنك أو بناء على طلب العميل.  )	

إذا اكتشف البنك أن أي من حامل البطاقة / الكفيل مدرج على أي من القوائم المحظور التعامل معه .  )	

إذا تبين عدم صحة أي من الضمانات و/أو التعهدات و/أو المستندات المقدمة من حامل البطاقة  للحصول على هذه البطاقة .  )	

استخدام البطاقة لغايات المقامرة أو الدفع من خاللها   أو ألي سبب آخر .  )	

يقــر حامــل البطاقــة بموافقتــه الصريحــة علــى إجــراءات البنــك للحفــاظ علــى حقــوق البنــك و التــي مــن ضمنهــا عقــد اتفاقيــات مــع شــركات التأميــن لتغطيــة أي مخاطــر مســتقبلية تنتــج عــن منــح هــذه البطاقــة و/أو أي بطاقــات . 		

اإلضافية/التابعــة لهــا و تشــمل هــذه المخاطــر علــى ســبيل المثــال ال الحصــر الوفــاة وعــدم الســداد و الوفــاء بااللتزامــات تجــاه البنــك أو أي ســبب آخــر. كمــا يقــر حامــل البطاقــة أن أي تعويــض ينتــج عــن هــذا التأميــن يكــون مــن 

حــق البنــك و أن المســتفيد مــن بوليصــة التأميــن هــو البنــك. كمــا يفــوض حامــل البطاقــة  البنــك بتزويــد شــركات التأميــن المعنيــة بأيــة معلومــات أو بيانــات خاصــة بــه أو بالحســابات العائــدة لــه أو التــي تــدار مــن ِقبلــه لغايــات اتخــاذ 

القــرار االئتمانــي  لــدى هــذه الشــركات و دون تحمــل البنــك أليــة مســؤولية تجــاه العميــل كمــا يعلــم و يقــر حامــل البطاقــة  بــان ســقف التغطيــة التأمينيــة للبطاقــة هــو 		 ألــف دينــار للرصيــد المســتغل مــن ســقف البطاقــة والحــد 

االعلــى لعمــر حامــل البطاقــة  المغطــى تأمينيــاً هــو 		 عامــاً .  

يقــر حامــل البطاقــة بالتزامــه بالشــروط و األحــكام العامــة الــواردة فــي هــذا الطلــب و يتعهــد تعهــداً غيــر قابــل للنقــض بالمحافظــة علــى البطاقــة وانــه المســؤول المباشــر عــن جميــع الحــركات التــي تنتــج عــن اســتخدامه لهــذه . 		

البطاقــة والرقــم الســري الخــاص بهــا و عــن كافــة النتائــج المترتبــة عــن فقدانهــا و/أو ســرقتها و/أو تزويرهــا و يقــر بإعفــاء البنــك مــن أيــة مســؤولية ناتجــة عــن اســتخدامه لهــذه البطاقــة و أيــة مســؤولية ناتجــة عــن اعتراضــه 

علــى أيــة حركــة تتــم علــى البطاقــة خــالل فتــرة ســريانها والعمــل بهــا .  

يقــر العميــل/ حامــل البطاقــة بتحّمــل كامــل المســؤولية عــن جميــع حــركات اســتخدامات بطاقتــه ســواء تمــت مــن قبلــه أو مــن قبــل شــخص آخــر نتيجــة تعــرض بطاقتــه لعمليــة نســخ البيانــات مــن قبــل الغيــر بطريقــة غيــر . 		

مشــروعة وال عالقــة للبنــك بذلــك، ويســقط حقــه بإقامــة أي دعــوى أو اعتــراض علــى  البنــك.  

يعلم حامل البطاقة بأن البنك يستوفي فائدة على المبالغ المسحوبة وغير المسددة بنسبة 		٫	 ٪ شهرياً .. 		

يعلم ويقر حامل البطاقة بأن البنك يستوفي الرسوم التالية على إصدار/تجديد بطاقات )الفيزا/الماستركارد( كالتالي:. 		

 - البالتينية:  		 دينار : والتابعة 		 دينار  

 - الكالسيكية: 		 دينار : والتابعة 		 دينار

- ماستر كارد World Elite المعدنية 			 دينار :والتابعة  			 دينار

- ماستركارد  World Elite 200دينار: والتابعة 			 دينار

- فيزا   Infinite 150دينار: والتابعة 		 دينار

- فيزا Signature: 120دينار :والتابعة 		 دينار

- فيزا Signature المشتركة مع الخطوط القطرية: 			 دينار والتابعة 		 دينار

-البطاقات بالعمالت االجنبية: 			 دينار والتابعة 		 دينار وبما يعادله من عملة البطاقة

يعلم ويقر حامل البطاقة بأن عمولة السحب النقدي للبطاقة هو  	 ٪ من قيمة المبلغ المسحوب وبحد أدنى 	 دينار. . 		

يعلم ويقر حامل البطاقة بأن رسوم إصدار بدل فاقد للبطاقة هو 		 ٪ من رسوم اإلصدار بحد أدنى 	 دنانير.. 		

يعلــم ويقــر حامــل البطاقــة بــأن الحــد األدنــى للمبلــغ المســتحق شــهريا للبطاقــة هــو يمثــل  نســبة الســداد المحــددة  مــن قبــل البنــك بنــاءاً علــى قــراره المنفــرد مــن المبلــغ المســتغل مــن ســقف البطاقــة وبحــد أدنــى 		 دينــار . 		

للبطاقــة البالتينيــة وماســتر كارد World Elite وفيــزا Signature وفيــزا Infinite وفيــزا Signature المشــتركة مــع الخطــوط القطريــة و 		 دينــار للبطاقــة الكالســيكية أيهمــا أكثــر، وفــي حــال كان المبلــغ المســتغل مــن ســقف 

البطاقــة أقــل مــن الحــد األدنــى للســداد يتــم اســتيفاء كامــل المبلــغ المســتغل مــن ســقف البطاقــة .

يعلم ويقر حامل البطاقة بأن عمولة التأخير عن سداد القسط الشهري 		 دينار شهرياً  للبطاقة  .. 		

يعلم ويقر حامل البطاقة بأنه يحق له الحصول على براءة الذمة بعد 		 يوم من تاريخ إلغاء البطاقة وبشرط سداد كامل المبالغ المستغلة على البطاقة .. 		

يحــق للعميــل االعتــراض علــى الحــركات المحليــة بحــد اقصــى  	 اشــهر مــن تاريــخ الحركــة  امــا الحــركات الخارجيــة بمــدة ال تتجــاوز عــن 			 يــوم أي أربعــة اشــهر مــن تاريــخ الحركــة  ويتــم التحقــق مــن صحــة الحــركات مــع . 		

ــغ المعتــرض عليــه وبخــالف ذلــك يقــر حامــل البطاقــة و/او بتحمــل وتســديد كافــة التكاليــف و/او  شــركات البطاقــات المحليــة او الخارجيــة خــالل مــدة أقصاهــا  		  يــوم وعنــد ثبــوت صحــة االعتــراض يقــوم البنــك بإعــادة المبل

المصاريــف الفعليــة التــي تكبدهــا البنــك فــي حــال ثبــوت عــدم صحــة االعتــراض المقــدم مــن حامــل البطاقــة

فــي حــال تأخــر حامــل البطاقــة/ الكفيــل عــن تســديد أي قســط مســتحق أو أي جــزء منــه أو اإلخــالل بــأي شــرط مــن شــروط العقــد أو أي تعهــد أو التــزام يقــوم البنــك بإنــذار العميــل / الكفيــل خطيــاً علــى عنوانهمــا المعتمــد . 		

لــدى البنــك خــالل مــدة أقصاهــا ثالثــون يومــاً لاللتــزام بالســداد أو التقيــد بشــروط العقــد وفــي حــال االســتمرار فــي التخلــف عــن الدفــع أو عــدم التقيــد بشــروط العقــد فإنــه يحــق للبنــك اتخــاذ اإلجــراءات التاليــة: 

- اعتبــار األقســاط وكامــل رصيــد البطاقــة مســتحقي الســداد بالكامــل ويكــون حامــل البطاقــة و الكفيــل ملزميــن بدفــع كامــل المبالــغ المســتغلة علــى البطاقــة ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن فوائــد اعتبــارا مــن تاريــخ االســتحقاق 

وحتــى الســداد التــام باإلضافــة إلــى األجــور واألتعــاب القانونيــة .

- بيع  أموال العميل و/أو الكفيل المنقولة وغير المنقولة الموضوعة تأميناً للدين .

- اتخاذ اإلجراءات القانونية وإقامة الدعاوي ضد حامل البطاقة و/أو الكفيل والتنفيذ على ممتلكاتهم الشخصية غير الموضوعة تأمين للدين  .

يقــر حامــل البطاقــة و الكفيــل بأنــه يحــق لهــم فــي حــال وجــود أي شــكوى تتعلــق بهــذا العقــد تقديــم هــذه الشــكوى إلــى وحــدة شــكاوي العمــالء لــدى اإلدارة العامــة للبنــك والتــي تعنــى بمعالجــة شــكاوي العمــالء وكمــا هــو . 		

معلــن لــدى فــروع البنــك  . 

يفــوض حامــل البطاقــة البنــك بإرســال البطاقــة والرقــم الســري عــن طريــق الشــركات الناقلــة وفــي حــال اســتالم البطاقــة والرقــم الســري عــن طريــق الشــركة الناقلــة فــأن ذلــك يعنــي اقــرار مــن قبــل حامــل البطاقــة / بتحملــه . 		

كافــة المخاطــر التــي يمكــن أن تنشــأ عــن ضيــاع و/أو فقــدان و/أو تلــف البطاقــة و/أو الرقــم الســري لــدى الشــركة الناقلــة و/أو عــن تأخــر الشــركة الناقلــة ألي ســبب كان فــي تســليمه  البطاقــة و/أو الرقــم الســري و/أو عــن 

إمكانيــة إطــالع شــخص ثالــث بمــا فــي ذلــك العامليــن لــدى الشــركة الناقلــة علــى تفاصيــل البطاقــة االئتمانيــة و/أو الرقــم الســري كمــا يتنــازل  بهــذا الخصــوص وبموجــب هــذا عــن التمســك فــي مواجهــة البنــك أو أي مــن موظفيــه 

بأحــكام الســرية المصرفيــة المنصــوص عليهــا بموجــب قانــون البنــوك أو أي تشــريع آخــر يحــل محلــه أو يعدلــه وكمــا يتنــازل بهــذا الخصــوص بموجــب هــذا عــن أي حقــوق و/أو دعــاوى و/ أو إدعــاءات و/أو مطالبــات قــد تكــون 

لــه  فــي مواجهــة البنــك ســواًء بموجــب القانــون أو بموجــب العقــد ويكــون الهــدف منهــا الرجــوع علــى البنــك بالتعويــض عــن أي أضــرار و/أو خســائر مهمــا كان نوعهــا أو طبيعتهــا أو ســببها طالمــا أنهــا قــد تكــون لحقــت بكــم 

نتيجــة اختياركــم هــذه الوســيلة فــي اســتالم البطاقــة االئتمانيــة و/أو الرقــم الســري حيــث أن اختيــار هــذه الوســيلة وكافــة النتائــج المترتبــة عليهــا والمخاطــر المرتبطــة بهــا هــي علــى مطلــق مســؤوليته  الشــخصية وبعــد إقــراره 

بوعيــه  وإدراكــه  التــام بهــا وموافقتــه  عليهــا .

يقــر ويوافــق حامــل البطاقــة بشــكل مطلــق وغيــر قابــل للنقــض علــى حــق البنــك بتخفيــض ســقف البطاقــة االئتمانيــة الممنــوح لــه بالنســبة والمبلــغ الــذي يــراه البنــك مناســبا وفقــا إلرادتــه المنفــردة وألي ســبب كان وفــي أي . 		

وقــت ودون الحاجــة إلشــعاره او الحصــول علــى موافقــة و/أو تفويــض حامــل البطاقــة المســبق لذلــك. )ان يتــم اضافــة او رفــع الســقف(

أ -  يقــر  حامــل البطاقــة ويوافــق بانــه فــي حــال تجــاوز قيمــة الســقف المحــدد والموافــق عليــه مــن قبــل البنــك بــأي شــكل مــن االشــكال وبــأي مبلــغ بغــض النظــر عــن قيمتــه وبحيــث ال تزيــد نســبة التجــاوز عــن %		 مــن قيمــة 
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ســقف البطاقــة ؛  فانــه ســيتحمل عمولــة اضافيــة بواقــع 		 دينــار عــن ذلــك التجــاوز .

ب -  يعلــم ويوافــق حامــل البطاقــة  بــان المبلــغ الــذي يتــم التجــاوز بــه يتــم المطالبــة بــه كامــالً بنهايــة نفــس دورة التســديدات التــي تــم اســتغالله بهــا، وال يخضــع لشــروط واحــكام الســقف الموافقــة عليــه مــن قبــل البنــك مــن 

حيــث فتــرة الســداد.  

يقــر حامــل البطاقــة بموافقتــه علــى ان يقــوم البنــك بمشــاركة معلوماتــه او تفاصيــل الحــركات التــي تتــم علــى بطاقتــه االئتمانيــة مــع مــزودي ادارة انظمــة البطاقــات التــي يتعامــل معهــا البنــك باالضافــة لشــركات البطاقــات العالميــة . 		

كمــا يمكــن ان تقــوم شــركات البطاقــات العالميــة او مــزودي خدمــة ادارة انظمــة البطاقــات باالحتفــاظ بكامــل المعلومــات او جــزء منهــا .

يقــر حامــل البطاقــة بتحمــل كامــل المســؤولية الناتجــة عــن اســتخدام البطاقــة لتنفيــذ حــركات الدفــع و/او الســحب النقــدي بــدون لمــس Contactless بســقف يومــي 			 دينــار والتــي تنفــذ دون الحاجــة الــى ادخــال البطاقــة و/. 		

او الرقــم الســري علــى اجهــزة نقــاط البيــع P.O.S او اجهــزة الســحب النقــدي االليــة ATM الخــاص بهــا الداعمــة لخدمــة تنفيــذ الحــركات دون لمــس وحســب المعاييــرو/او ســقوف الحــركات المعتمــدة مــن البنــك و/او شــركات 

البطاقــات والشــركات المــزودة لخدمــات الدفــع االلكترونــي والتــي يمكــن تعديلهــا فــي اي وقــت.

يعلــم ويوافــق  حامــل البطاقــة بــان البطاقــة االساســية والبطاقــات التابعــة لهــا مفعلــة بشــكل تلقائــي وبســقف محــدد مــن البنــك لالســتخدام علــى االنترنــت والتفاويــض البريديــة، ويتحمــل  حامــل البطاقــة كامــل المســؤولية . 		

والمخاطــر الناجمــة عــن اســتخدام البطاقــات علــى االنترنــت وفــي حــال رغبتــه بتعديــل او الغــاء ســقف مشــتريات االنترنــت ان يقــوم بمخاطبــة البنــك بذلــك.

يقــر حامــل البطاقــة والكفيــل بــان هــذه الشــروط المذكــورة أعــاله تنطبــق علــى جميــع بطاقــات اإلئتمــان  والتــي يصدرهــا البنــك بكافــة أنواعهــا ســواء علــى الســقف الــذي يطلبــه العميــل عنــد تقديــم هــذا الطلــب أو بعــد تعديــل . 		

الســقف ســواء بالزيــادة أو التخفيــض فــي أي وقــت مــن األوقــات وكمــا ســتنطبق علــى البطاقــات اإلضافيــة / التابعــة .  

يقــر حامــل البطاقــة/ الكفيــل أن كل واحــد منهمــا قــد قــرأ الشــروط واألحــكام العامــة  المتعلقــة بإصــدار البطاقــة وإلتزامهمــا التــام والمطلــق بمــا ورد بتلــك الشــروط و األحــكام ويصــرح كل واحــد منهمــا أنــه منــح الوقــت الكافــي . 		

لمراجعــة كافــة البنــود قبــل أن يوقــع عليهــا وأنــه فهمهــا واســتوعبها فهمــاً واســتيعاباً واضحيــن وأنــه وافــق علــى كل محتوياتهــا ويلتــزم بجميــع مــا ورد فيهــا التزامــا كامــالً ال رجــوع عنــه غيــر قابــل للنقــض  .

يقــر ويوافــق حامــل البطاقــة و/ أو الكفيــل فــي حــال حصــول أي نــزاع فــإن حامــل البطاقــة والكفيــل يخضعــان للقوانيــن المحليــة المعمــول بهــا فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية ويقــران بــأن محاكــم مدينــة عمــان هــي المختصــة . 		

مكانيــاً لنظــر الدعــاوى الناشــئة عــن هــذه الشــروط واألحــكام ويســقطان حقهمــا فــي الطعــن بعــدم االختصــاص المكانــي بهــذا الخصــوص  .  

يعلم ويوافق العميل بان عدد حركات االعتراض على البطاقات االئتمانية هو 		 حركة لبطاقات فيزا و		 حركة لبطاقات ماستركارد خالل مدة 			 يوم من تاريخ الحركة.. 		

الشروط واالحكام الخاصة لبطاقة فيزا Signature المشتركة مع الخطوط القطرية

يتــم منــح حامــل البطاقــة المشــتركة مــا بيــن بنــك االســكان والخطــوط القطريــة 				 ميــل ترحيبــي لــكل بطاقــة أساســية جديــدة ضمــن برنامــج االمتيــاز Privilege Club مــن الخطــوط القطريــة باإلضافــة الــى اميــال مقابــل . 		

عمليــات الشــراء )المحليــة، الدوليــة وعبــر االنترنــت( فقــط، ويتــم احتســاب 	 ميــل لــكل دينــار مشــتريات أو مــا يعادلهــا بالعمــالت األجنبيــة األخــرى وحســب ســعر الصــرف واإلجــراءات المعمــول بهــا لــدى البنــك، ويحــق للبنــك إلغــاء 

أو تعديــل البرنامــج وآليــة احتســاب النقــاط فــي أي وقــت ودون الرجــوع الــى حامــل البطاقــة المشــتركة .

تحول األميال المكتسبة على البطاقة المشتركة الى الخطوط القطرية نهاية كل دورة مالية للبطاقة وتظهر األميال المكتسبة خالل الدورة على كشف رصيد الحساب نهاية كل دورة لذلك الشهر.. 		

يلتزم العميل بتزويد البنك بالبريد االلكتروني E-mail الخاص به وهو المسؤول عن صحة البريد االلكتروني.. 		

تتــم عمليــة اســتبدال األميــال المكتســبة مــن قبــل حامــل البطاقــة المشــتركة مــا بيــن بنــك االســكان والخطــوط القطريــة مباشــرة وذلــك مــن خــالل الخطــوط القطريــة ودون الرجــوع للبنــك، وأن البنــك غيــر مســؤول عــن . 		

آيــة أمــور تتعلــق بصالحيــة األميــال المكتســبة وآليــة اســتبدال األميــال والمكافــآت المقدمــة مــن الخطــوط القطريــة لحامــل البطاقــة المشــتركة. وتخضــع آليــة االســتبدال واكتســاب النقــاط ومــدة صالحيــة األميــال المكتســبة 

Privilege Club لشــروط وأحــكام الخطــوط القطريــة والموافــق عليهــا مســبقا عنــد تفعيــل الحســاب الخــاص بالعضويــة مــع برنامــج المكافــآت مــن الخطــوط القطريــة

يحق للبنك إيقاف البطاقة المشتركة ما بين بنك االسكان والخطوط القطرية في أي وقت ودون الرجوع الى حامل البطاقة المشتركة.. 		

شروط واحكام خاصة بخدمة تقسيط المشتريات على البطاقات االئتمانية مع الشركاء المعتمدين. 		

تمنح خدمة  التقسيط لحاملي البطاقات االئتمانية ) فيزا ، ماستركارد ( الفعالة . 		

يستطيع العميل بعد فترة من االشتراك بالبرنامج ان يقوم بتسديد كامل االقساط  . 		

شروط واحكام خاصة بخدمة تقسيط المشتريات على البطاقات االئتمانية مع الشركاء المعتمدين

 تمنح خدمة  التقسيط لحاملي البطاقات االئتمانية ) فيزا ، ماستركارد ( الفعالة . 		

  يستطيع العميل بعد فترة من االشتراك بالبرنامج ان يقوم بتسديد كامل االقساط  . 		

   تقدم خدمة التقسيط على البطاقات االئتمانية بدون فوائد او بسعر فائدة ال تتجاوز %		.	 )حسب الحال( وحسب االتفاقية الموقعة ما بين البنك والتاجر ويتم اعالم العميل بذلك . 		

  ال يستطيع العميل االشتراك بخدمة التقسيط اذا كان متعثر . 		

 في حال لم يسدد العميل المبالغ المترتبة على خدمة التقسيط يتم  الغاء هذه الخدمة ودمج المبلغ المطلوب من خدمة التقسيط مع رصيد البطاقة القائم. 		

خدمة تقسيط المشتريات تتم فقط للحركات التي تزيد عن 			 دينار  . 		

باي حال من االحوال لن تتجاوز نسبة الفائدة المقررة على البطاقة االئتمانية نسبة 		.	 % . 		

في حال قام العميل بطلب إلغاء البطاقة ويوجد على العميل حركات أقساط ، يتم إلغاء خدمة التقسيط مباشرة ويطالب العميل بإجمالي المبلغ المتبقي عليه  . 		

يتم التقسيط من خالل تجار معتمدين لدى البنك يتم التعاقد معهم . 		

حملة بطاقات الماستركارد االئتمانية يتم تقسيط المشتريات لهم من خالل تجار لديهم أجهزة نقاط البيع IN  فقط . 		

حملة بطاقات الفيزا االئتمانية يتم تقسيط المشتريات لهم من خالل تجار لديهم أجهزة نقاط بيع EMP فقط. 		

شروط واحكام خاصة بخدمة تقسيط المشتريات على البطاقات االئتمانية من خالل مركز الخدمة الهاتفية 24 / 7

تمنح خدمة التقسيط لحاملي البطاقات االئتمانية )فيزا ، ماستركارد( الفعالة. 	

يستطيع العميل بعد فترة من االشتراك بالبرنامج ان يقوم بتسديد كامل االقساط. 	

تقدم خدمة التقسيط على البطاقات االئتمانية بنسبة عمولة تقسيط على العميل 	 % شهريا يتم اضافتها  الى مبلغ المشتريات الكلي وتقسيطها مع االقساط الشهرية بدفعات متساوية. 	

خيارات التقسيط المتاحة 		 / 		 / 	 / 	 شهر. 	

يتم التقسيط من خالل اتصال العميل بمركز الخدمة الهاتفية 		/ 	 بعد اجراء عملية شراء ناجحة وعلى ان تنفذ حركة التقسيط بنفس الدورة المالية لحركة المشتريات. 	

ال يستطيع العميل االشتراك بخدمة التقسيط اذا كان متعثر. 	

في حال لم يسدد العميل المبالغ المستحقة على البطاقة االئتمانية لشهرين متتالين يعتبر العميل متعثر ويتم دمج المبلغ المطلوب من خدمة التقسيط مع رصيد البطاقة القائم ويطالب العميل بأجمالي المبلغ .. 	

الحد االعلى لعدد الحركات المسموح تقسيطها ثالثة حركات خالل مدة التقسيط .. 	

خدمة تقسيط المشتريات تتم فقط للحركات التي تزيد عن 			 دينار. 	

خدمة تقسيط المشتريات تشمل البطاقات التي نسبة سدادها 			 % فقط. 		

في حال قام العميل بطلب إلغاء البطاقة ويوجد على العميل حركات أقساط، يتم إلغاء خدمة التقسيط ويطالب العميل بإجمالي المبلغ المتبقي عليه شامل كامل مبلغ عمولة التقسيط عن كامل المدة. 		

الشروط واالحكام الخاصة بالبطاقات االئتمانية بالعمالت االجنبية

يحق للبنك الغاء المنتج في اي وقت ودون الرجوع الى حامل البطاقة. 	

يقر ويوافق حامل البطاقة بان هذه البطاقة غير مشمولة في برنامج اسكان كوينز.. 	

ويقر ويوافق حامل البطاقة انه ال يمكن استخدام هذا البطاقات للحركات المحلية وتستخدم للحركات الدولية فقط. 	

يلتزم العميل بفتح حساب بنفس عملة البطاقة وربطه مع حساب امانات البطاقة .. 	

ويقــر ويوافــق حامــل البطاقــة بانــه فــي حــال عــدم توفــر رصيــد كافــي بتاريــخ الســداد فــي حســاب العميــل )بنفــس عملــة البطاقــة( ســيتم تحويــل المبلــغ المطلــوب مــن اي حســاب لــدى العميــل وعلــى ســعر الصــرف المتوفــر . 	

لــدى البنــك. باإلضافــة للعمــوالت األخــرى المطبقــة علــى البطاقــات.

ويقر ويوافق حامل البطاقة بان كافة الرسوم، العموالت والفوائد بنفس عملة البطاقة.. 	

signatures   االسمالتواقيع
name

رقم الحساب
Account number

التوقيع
signature

التاريخ
date

حامل البطاقة
Cardholder

الكفيل
guarantor

ً The client signature has been audited and it is identicalتم تدقيق توقيع العميل ووجد مطابقا

Name of employee  اسم الموظف : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــsignature   توقيعه : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــName of branch اسم الفرع : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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