
األحكام والشروط الخاصة ببطاقات فيزا Virtual Card المدفوعة مسبقا

تعاريف : يكون للكلمات التالية أينما وردت المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يدل السياق على خالف ذلك .. 	
-     البنك: بنك االسكان للتجارة والتمويل وأي من فروعه .

-     طالب االصدار: هو عميل البنك الذي تقدم بطلب اصدار البطاقة
-     البطاقة: بطاقة فيزا " Virtual Card " المدفوعة مسبقاً تصدر لعمالء البنك بناء على طلبهم من خالل القنوات

االلكترونية للبنك
وتصدر البطاقة من البنك بناءأ على طلب طالب االصدار ووفقاً لما هو محدد في طلب االصدار واالحكام والشروط هذه

-     الحساب : هو رقم حساب طالب االصدار لدى البنك والذي تم تحديده من قبله في طلب االصدار .
كما . 	 البطاقة .  بيانات  على  للمحافظة  الالزمة  واإلحتياطات  اإلجراءات  كافة  باتخاذ  والتكافل  بالتضامن  االصدار  طالب  يلتزم 

ويتحمل المسؤولية الكاملة عن استعمالها وعن كافة النتائج المترتبة على ذلك أو استعمالها بما يخالف هذه الشروط .
يقر طالب االصدار بأن جميع الحركات المنفذة ملزمة وال يحق له الطعن بها بأي حال من األحوال .. 	
اي حركات مشتريات عبر . 	 تنفيذ  الناتجة عن  المخاطر  بتحمل كامل  (المستفيد)  البطاقة  يعلم ويقر طالب االصدار وحامل 

االنترنت من خالل البطاقة واي مخاطر تنشأ عن استخدام البطاقة وبتحمل المسؤولية عن كافة الحركات المنفذه على 
البطاقة ودون ادنى مسؤولية على البنك

البنك أو أي فرع من فروعه . 	 بإبالغ  او تعرضها للسرقة أن يقوم فوراً  البطاقة  بيانات  يتعهد طالب االصدار في حال فقدان 
هاتفيا وان يعزز ذلك بكتاب خطي

يدرك طالب االصدار ان استعمالة للبطاقة يكون محصور فقط عند توفر رصيد بالبطاقة قابل للوفاء بالعملية المراد تنفيذها . 	
وأن أيه عملية استخدام للبطاقة بما يجاوز الرصيد المتوفر سيتم رفضه.ا .

من حق طالب االصدار إعادة تعبئة أو شحن البطاقة وفقا لتعليمات البنك وتقديره المنفرد .. 	
يقر طالب االصدار بانه اليترتب على رصيد البطاقة أية فائدة دائنة .. 	
يحدد البنك الرسوم والعموالت على اصدار واستخدام البطاقة وال يحق لطالب االصدار االعتراض عليه.ا .. 	
يتعهد طالب االصدار تحمل كافة الحركات الناتجة الستعماله البطاقة داخل االردن أو خارج االردن عندما يكون ذلك شرطا . 		

لقبولها ويكون مسؤوال عن جميع اإللتزامات والمصروفات المترتبة على البطاقة حتى بدون توقيع على مثل هذه الفواتير 
والمستندات ويقر طالب االصدار بصحة أي مبالغ مسحوبة على البطاقة دون ادنى مسؤولية على البنك ..

يتم تسديد كافة قيم الحركات التي تمت على البطاقة إما بعملة البطاقة أو بعملة غير عملة البطاقة وفقا لسعر الصرف الذى . 		
يحدده البنك ويتحمل طالب اإلصدار أي فروقات و/أو أعباء مالية قد تترتب على ذلك

اليحق لطالب االصدار نقل أو تحويل الرصيد المتوفر بالبطاقة الى أي شخص آخر. 		
يحق للبنك إلغاء البطاقة و / أو سحبها عندما يرى ذلك دون بيان األسباب وعلى أن يقوم البنك بابالغ واشعار طالب االصدار . 		

/ أو ستنشأ عن  التزامات نشأت و  البن . ك ويبقى طالب االصدار عن أي  لدى  المتاحة  اإلتصال  من خالل أي من وسائل 
البطاقة خالل مدة ) 60 ( يوم الحقة لتاريخ إلغائها أوسحبها أو إنتهاء مدة صالحية البطاقة . 

يحق لطالب االصدار بعد انتهاء صالحية البطاقة المطالبة بما تبقى من الرصيد المتوفر.. 		
يقر طالب االصدار بصحة قيود البنك ودفاتره و حساباته واعتبارها البينة القانونية والوحيدة إلثبات اإللتزامات والحقوق التي . 		

تنشأ عن استخدام البطاقة وأسقاط حقهما في اجراء أية خبرة قانونية.
يعفى طالب االصدار البنك من أي مسؤولية مهما كان نوعها قد تنشأ بسبب رفض أي شخص سواء كان شخصا طبيعيا . 		

أو أعتباريا قبول البطاقة ألي سبب من األسباب أو عدم إمكانية استغالل الرصيد المتوفر في البطاقة لظروف خارجة عن 
إدارة البنك ومنها على سبيل المثال ال الحصر فشل أو تعطل النظام الخاص بالخدمة أو إيقاع حجز احتياطي أو تنفيذي من 

قبل أي جهة قضائية أو ادارية على رصيد البطاقة.
يعلم ويوافق طالب االصدار بان البنك يحتفظ بحقة المطلق بتعديل هذه االحكام والشروط في أي وقت ويعتبر استمرارهما . 		

في تعاملهم مع البنك قبول منهما بتلك التعديالت .
يفوض طالب االصدار البنك تفويضا مطلقا غير قابل للنقد أو الطعن به بالتصريح عن أي معلومات متعلقة باستخدام البطاقة . 		

ألي جهة كانت وألي شخص كان .
تسري هذه الشروط واألحكام وتعتبر نافذة في مواجهة طالب االصدار و حامل البطاقة (المستفيد) طلب االصدار.. 		
الحد األعلى للشجن اليومي للبطاقة 3.500 دينار أردني والحد األعلى الشهري 10.000 دينار أردني . . 		
في حال وجود أي اعتراض و / أو اختالف بين االحكام والشروط المحررة باللغة العربية وتلك المحررة باللغة االنجليزية فان . 		

االحكام والشروط الواجبة التطبيق في هذه الحالة هي تلك المحررة باللغة العربية .
تطبق شروط وأحكام قانون المعامالت االلكترونية الساري المفعول في االردن وأي تشريعات وانظمة تصدر بموجبه على . 		

جميع التعامالت التي تتم باستخدام وسائل الكترونية .
تخضع هذه األحكام والشروط إلى القانون األردني وتكون المحاكم األردنية وهي المختصة حصرا في النظر بأي نزاع أو . 		

خالف قد ينشأ بين أطراف التعاقد .
يتعهد طالب االصدار بعدم استخدام او تداول او بيع أي من البطاقات ألغراض التداول بالعمالت االفتراضية بغض النظر عن . 		

مسماها وتحت طائلة اغالق الحساب ودون الرجوع الى العميل 

Prepaid Virtual Visa Card Terms & Conditions
1  .   The Definitions: The following words and phrases wherever stated herein shall have the meanings ascribed thereto hereunder 

unless the text requires otherwise:

- The Bank: the Housing Bank for Trade and Finance and any of its branches.

- The Applicant: - the bank’s customer who applies for issuing a Card

- The Card: - the prepaid Virtual Visa card issued to the bank's customers upon their request through Bank's E-channels

The Card is issued by the Bank upon the Applicant request choices specified in the Card’s Application Form and according to 
these terms and conditions.

- The Account: the account number of the Applicant held with the Bank that has been determined by him/her in the Card’s 
Application Form .

2  .   The Applicant shall, severally and jointly, take all procedures and precautions to safeguard the card data They shall accept the 
full liability for its use and for all consequences resulting or use contrary to these conditions.

3  .   The Applicant acknowledges that all transactions performed shall be binding and shall have no right to oppose the validity 
of these transactions whatsoever .

4  .   The Applicant understands and acknowledges all risks from the execution of any online purchases through the Card and any 
risks from use Card and assumes responsibility for all transactions executed on the Card, without any liability to the Bank .

5  .   In case the card data is lost or stolen, the Applicant undertakes to immediately notify the Bank or any of its branches by phone 
of the event and shall support the same by a written letter .

6  .   The Applicant recognize that the Card can be used only when there is sufficient funds and balance to reimburse and that any 
transaction which needs to be pardoned using the Card with an amount exceeds the Card’s available balance, will be rejected .

7  .   The Applicant may reload or charge the Card in accordance with the regulations of the Bank and at its sole discretion .

8  .   The Applicant admit that available the Card’s balance does not earn any credit interest .

9  .   The Bank determines the fees and commissions for issuing and using the Card and the Applicant may not oppose them .

10  .   The Applicant undertakes all transactions, result of using the Card in Jordan or abroad when the same is a prerequisite to 
accept it. The Applicant shall be liable for all obligations and expenses of the Card even without signing such invoices and 
documents. The Applicant admits authenticity of any withdrawn amounts using the Card without any liability to the Bank .

11  .   All transaction values undertaken by using the Card shall be reimburse whether through the Card currency or otherwise 
according to the exchange rate determined by the Bank. The Applicant are also liable for any discrepancies and/or financial 
burdens might result accordingly .

12  .   The Applicant may not move or transfer the available Card’s balance to any other person .

13  .   The Bank shall have the right to cancel the Card and/or withdraw it at its entire discretion and without showing reasons 
provided that the Bank notifies the Applicant through any of the communications means made available to the Bank. The 
Applicant shall be liable, for any obligations arisen and/or arising out of the Card within a period of sixty )60( days following 
the revocation or withdrawal or expiration of the Card validity date .     

14  .   following the expiration of the Card's validity, the Applicant can claim for the remaining Card balance .

15  .   The Applicant admits the authenticity of the Bank's records, books and accounts being the only legal evidence to validate the 
obligations and entitlements resulting from using the Card and waive their right to conduct any legal expertise

16  .   The Applicant shall release the Bank of any liability whatsoever that may arise owing to the refusal of any person whether 
natural or legal to accept the Card for any reason whatsoever ,or the inability of using the balance in the Card account for 
circumstances beyond the control of the Bank management, most notably, for example but not limited to, failure or damage 
of the service system or the carrying out of provisional attachment or the executive seizure by any judicial or administrative 
authority on the Card balance .

17  .   The Applicant understand and agree that the Bank reserves the absolute right to amend these terms and conditions at any 
time and their carrying on dealing with the Bank shall stand for acceptance of the potential amendments .

18  .   The Applicant shall irrevocably authorize the Bank to disclose any information pertaining to the Card use to any authority 
and person whatsoever .

19  .   These terms and conditions shall extend and be deemed to be in force vis-à-vis the Applicant .

20  .   The maximum daily for charging the card is JOD 3,500 and the monthly is JOD 10,000 .

21  .   In case of any conflict and/or discrepancy between the explicit terms and conditions in the Arabic language and those in 
English, the applicable terms and conditions in this case shall be those in Arabic which shall prevail .

22  .   The terms and conditions of the electronic transactions law in force and applicable in Jordan and any legislations and 
regulations issued thereunder shall apply for all transactions made through electronic means .

23  .   These terms and conditions shall be construed and governed by Jordanian Law and the Jordanian courts shall have the 
exclusive jurisdiction to consider and hear any dispute or controversies arising between these contracting parties .

24  .   TheApplicant undertakes do not use any of the cards for the dealing , selling or exchanging BITCOIN, regardless of their name 
and under the closure of the account and without reference to the client . 

أقر أنا طالب البطاقة أنني قد قرأت الشروط واألحكام المرفقة الخاصة بهذه الخدمة وأوافق عليها  .

I, acknowledge that I read the enclosed terms and conditions specific to this serviceand agree above
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