
 

 والدفع المباشر االئتمانية البطاقاتب الخاص إسكان كوينز ببرنامج الخاصة واألحكام الشروط

 .والدفع المباشر االئتمانية فيزا اتبطاق واستعمال إصدار أحكام معوالدفع المباشر  االئتمانية البطاقاتب الخاص بنك اإلسكان كوينز إسكانبرنامج  وأحكام شروط ُتقرأ
 

 -: لتعريفاتا – 1
 

 .التابعة او/أو شركاته فروعه من فرع   أي واو/ للتجارة والتمويل بنك اإلسكان: البنك
 

 إسكان كوينز ببرنامج لالشتراك المؤهلينو  بنك االسكانالرئيسية والمصدرة من  والدفع المباشراالئتمانية  البطاقات حامليالعمالء  م: هالبطاقات حامليالعمالء 
 . بالعميل حامل البطاقة ""ويشار إليه  والدفع المباشر، االئتمانية البطاقاتب لخاصبنك االسكان ا

 

 .واألحكام الشروط لهذه ووفقا   اإلسكانبنك  إسكان كوينز ببرنامج والمتعلقة التي تم تجميعها كوينز إسكان: إسكان كوينز
 

 شراء حركة كل مقابل إسكان كوينز اكتساب منوالدفع المباشر البطاقات االئتمانية يمكن عمالء بنك اإلسكان الحاصلين على  برنامج: إسكان كوينز برنامج
ويشار  إسكان كوينزالشركات المنضمة لبرنامج هدايا/ او نقاط مكافآت لدى  /قسائمب إما المجمعة إسكان كوينز استبدالثم  ومن البيع نقاط على( دولية أو محلية)

 ." "بالبرنامج هإلي
 

 حاملي لتمكين البنك معهم يتعاقد والذينأخرى أو المؤسسات أو أي شخصية معنوية أو الشركات  التجارالشركاء او  :إسكان كوينز لبرنامج مةالمنضالشركات 
 .خاللهم من إسكان كوينز استبدال من البطاقات

 

 المشتريات المنفذة خارج األردن او داخلها بعملة الدينار.: يتم تطبيق معامل كسب إسكان كوينز المحلي لحركات معامل كسب إسكان كوينز للحركات المحلية

 : يتم تطبيق معامل كسب إسكان كوينز الدولي لحركات المشتريات المنفذة خارج األردن او داخلها بعملة غير الدينار.معامل كسب إسكان كوينز للحركات الدولية
 

 -:إسكان كوينز ببرنامج االشتراك أهلية -2

. البنك قبل من المطبقةوالدفع المباشر  االئتمانية البطاقات وأحكام شروط تحتالمباشر والدفع  االئتمانية البطاقات حاملي لجميعمتوفر إسكان كوينز  برنامج
حامل  العميلي مسؤولية على البنك ودون حاجة لموافقة أحسب تقديره المطلق دون  مناسبا يراه وقت أي في االشتراك أهلية تغيير/  تعديلمنفردا  للبنك يحقو 

 .مو/أو إشعاره البطاقة أو أي من عمالئها

 -: بالبرنامج االشتراك -3

 البرنامج في لالشتراك مؤهلين الحاليين البطاقات حاملي كل ويكون  ،البطاقة إصدارعند  برنامجال في الي وبشكل لالشتراك مؤهال   البطاقة حامل العميل ُيصبح
 .فوري  وبشكل

 - الفرعية: البطاقات حاملي -4
ال يمكن استبدالها إال من خالل  المحصلة إسكان كوينزبأن علما   لحامل البطاقة الرئيسية. الفرعية البطاقة استخدام خالل من المكتسبة إسكان كوينز تجميع سيتم 

 حامل البطاقة الرئيسية.

 -:إسكان كوينز استحقاق -5
 في أي إسكان كوينز استحقاق الية تعديل منفردا انه يحق للبنك علما ،وينزإسكان كيحصل على  شراء فانه البطاقة عملياتحامل العميل عند إجراء  -أ

 . مو/أو إشعارهحامل البطاقة أو اي من عمالئها ودون حاجة لموافقة العميل  على البنكي مسؤولية أحسب تقديره المطلق دون  يراه مناسبا   وقت
 :التالي الجدول يات الشراء وحسبحامل البطاقة لعمل عند اجراء العميل إسكان كوينزاحتساب يتم  -ب

 البطاقات االئتمانية  -

 أنواع البطاقات دينار للحركات المحلية   1 معامل كسب إسكان كوينز لكل دينار للحركات الدولية   1 معامل كسب إسكان كوينز لكل

 البالتينية فيزا 0.35 0.5

 الفضية فيزا 0.35 0.5

 Signature   زافي 0.5 1.5

 Infiniteفيزا  0.5 1.5

 



 

 بطاقات الدفع المباشر  -

 نوع البطاقة دينار للحركات المحلية 1لكل  إسكان كوينزمعامل كسب  دينار للحركات الدولية   1 معامل كسب إسكان كوينز لكل

 الدفع المباشرفيزا  0.25 0.35
 الدفع المباشر  Signatureفيزا  0.35 0.5

 الدفع المباشر Infinite  فيزا 0.35 0.5

 

 :بشرط إسكان كوينز اكتساب البطاقة حامليحق للعميل  -ج 
 االئتمانية البطاقات وأحكام لشروط وفقا   ملغية أو موقوفة غير البطاقة أن تكون  .1

 .مغلق وغير نشط الحساب أن يكون  .2

 الصالحية. هيةمنت غير البطاقةان تكون  .3

 

 -:إسكان كوينزببرنامج غير المشمولة  الحركات -6
 :للحركات التالية إسكان كوينزاحتساب ال يمكن -1

 النقدي السحب حركات -أ
 والمصاريف. الرسوم -ب
 الحركات غير المقيدة على حساب البطاقة -ت

 حركات المشتريات المنفذة من خالل محطات الوقود -ث
 لحركات االعتراض الناجحةمعة من قبل العميل وذلك يحق للبنك خصم إسكان كوينز المج -2

 -:إسكان كوينز تبديل -7
بنك إسكان كوينز موقع  /المكتسبة من خالل البنك الفوري  إسكان كوينزيمكن للعميل حامل البطاقة االئتمانية والدفع المباشر االستعالم عن رصيد  -أ

العميل  ويستطيع للعمالء حاملي البطاقات االئتمانية، الشهري  االئتمانية البطاقةاإلسكان /او من خالل إسكان موبايل / او من خالل كشف حساب 
إسكان  لبرنامج المنضمةالشركات شرائية قسائم نقدية /هدايا/نقاط مكافآت لدى  قسائمب إسكان كوينز استبدال االئتمانية والدفع المباشر البطاقة حامل

 .آلخر وقت منمنفردا  البنك يحدده الذي األدنى الحد قيمة إلى الوصول لدى فقط إسكان كوينز استبدال يتمكوينز 

بنك االسكان على  إسكان كوينزموقع البنك الفوري / من خالل  طريق عن إسكان كوينز استبدال االئتمانية والدفع المباشر البطاقة حامللعميل ل يمكن -ب
 .االنترنت / او من خالل اسكان موبايل

   .سرقتها أو هاضياع حال في جديدة مكافات سائمق إصدار إعادة يتم لن -ت

 

  -:إسكان كوينز وتحويل البطاقة إلغاء -8

 طوعا . االئتمانيةالغية في حال اختيار العميل إلغاء بطاقته  المحصلة إسكان كوينزتصبح  -أ

 . البنكميل وتكون خاضعة لموافقة العميل حامل البطاقة الى بطاقة ائتمانية اخرى صادرة لنفس الع وحسب رغبة إسكان كوينزتحويل يمكن  -ب

شهور من تاريخ طلبها وفي حال انتهائها لن يتم اعادة اصدار قسيمة جديدة  6شرائية تكون مدة القسيمة  بقسائمإسكان كوينز في حال تبديل    -ج
 عنها.عوضا 

 
 -:إسكان كوينزصالحية  -9

 .من الشهر الذي اكتسبت فيه شهر 36 بعدالمستبدلة  وغير المكتسبة إسكان كوينزصالحية تهي تن 
 

 -:المكافآت -10
 .إسكان كوينز لبرنامج المنضمةالشركات من قبل  توفرها لمدى المشار اليها هنا المكافآت جميع تخضع -أ

بقسائم/ هدايا/نقاط مكافات لدى  المكتسبة كوينز إسكان استبدال طريق عن له الُمقدمةالمكافآت  تحصيل البطاقة حامللعميل ل يحق  -ب
 .اإللكتروني البنك موقع علىالذين سيكون متوفر اسمائهم إسكان كوينز  لبرنامج المنضمةت الشركا

 على البنكي مسؤولية أدون و  ومنفردا حسب تقديره المطلق مناسبا   في أي وقت يراه البنكإسكان كوينز  لبرنامج المنضمةالشركات  قائمة تعديل يمكن -ت
 .مو/أو إشعاره و أي من عمالئهاحامل البطاقة أ ودون حاجة لموافقة العميل



 

 أوو/ تحصيل على المترتبة النتائج كل منر قابل للرجوع عنه مطلق غير مشروط وغي البنك بشكل البطاقة حاملالعميل  المكافآت، يعفى تحصيل عند -ث
 .مهما كانت طبيعتها أو منشئها دون حصر إسكان كوينز برنامج في أخرى  مشاركة أية أوو/ المكافآت استخدام

ودون حاجة لموافقة العميل  على البنكي مسؤولية أدون ومنفردا و حسب تقديره المطلق  وقت أي في مكافأة أي إلغاء أو بتعديل بحقه البنك يحتفظ -ج
 .مهإشعار و/أو  حامل البطاقة أو أي من عمالئها

 غير والبنك ذات العالقة بالبرنامجالجهة المشاركة  ىو/أو عل إسكان كوينز لبرنامج المنضمةالشركات  على عاتق بالمكافآت الوفاء مسؤولية تقع -ح
 .أو تطبيق بنود هذه االحكام والشروط الخاصة المكافآت بتحصيلهذه الجهة فيما يتعلق  لتزاما عدم أو رفض عن مسئول

ذات  إسكان كوينز لبرنامج المنضمةت والشركا البطاقة حاملالعميل  بين تكون  أن يجب المكافآت واستعمال باستالم متعلقة مطالبات أو اعتراضات أية -خ
 .العالقة

 -ة:عاماحكام  -11

 إلى ذلك غير أو القانون  بحكم ولو كان للتحويل قابلة وغير البطاقة، حامللعميل ل ملكا تشكل ال إسكان كوينز برنامج حساب في المجمعة إسكان كوينز -أ
 .ا كانتمهم أخرى  مكافآت برنامج أي حساب إلى نقلها يمكن وال كيان أو شخص أي

ي أدون منفردا و حسب تقديره المطلق  وقت أي في لكافة البطاقات او لنوع معين من البطاقات إسكان كوينز برنامج إنهاء في بحقه البنك يحتفظ  -ب
على حكم  م مسبقا بذلك ودون الحاجة الى الحصولهإشعار و/أو  حامل البطاقة أو أي من عمالئهاودون حاجة لموافقة العميل  على البنكمسؤولية 

تلقائيا ودون الحاجة الى اشعارهم مسبقا بذلك ودون الحاجة الى  الغية تصبح عليها حصل التي إسكان كوينز فأن البرنامج انتهاء وعند قضائي بذلك
 .الحصول على حكم قضائي بذلك

 المكتسبة إسكان كوينز مصادرة للبنك فيحق ه المنفردوقرار  بناء على تقديره إسكان كوينز باستحقاق عالقة له معاملة سوء أو غش أي البنك اكتشف إذا -ت
 دون الحاجة الى اشعار مسبق ودون الحاجة الى الحصول على حكم قضائي بذلك البطاقة حاملالعميل  عضويةالبطاقة  إلغاء وكذلكو/أو الغائها 

 .المنفردالبنك  بناء على قرار على ذلك كامل المسؤولية التي تترتبالطرف المسؤول مع تحمل  وحسب ما يراه ويقرره البنك منفردا

 خدمات أي شراء أوو/ إسكان كوينز استبدال من البطاقة حاملالعميل  يتكبدها خسارة أوو/ ضرر أي عنبأي حال من األحوال  مسؤوال البنك يكون  ال  -ث
 البطاقة حاملالعميل  وعلى المشاركة في البرنامج الجهات قبل من المقدمة الخدمات/المكافآت جودة البنك يضمن وال. إسكان كوينز برنامج خالل من

 .و/أو المصنعية الجودة يخص فيما هذه الجهات على الرجوع

وأية  إسكان كوينز ببرنامج الخاصة واألحكام بالشروط االلتزام على ُيوافق فإنه وقت أي في البطاقة حاملالعميل  قبل من إسكان كوينز استبدال حال في  -ج
 .ا ويصدرها البنك من وقت آلخرتعديالت تطرأ عليه

 بالمكافئات إسكان كوينزبالمعلومات الخاصة به ولغاية استبدال  إسكان كوينزفي برنامج الجهات المشاركة كافة حامل البطاقة البنك بتزويد العميل يخول  -ح

 .أو شرطعلى ذلك بشكل ال رجعة فيه دون قيد  حامل البطاقةويوافق العميل  دون أدنى مسؤولية على البنك

مهما كانت ي مسؤولية على البنك أدون  منفردا حسب تقديره المطلق وقت أي في واألحكام الشروط هذه من أي تغيير أو تعديل في بحقه البنك يحتفظ -خ
 .ودون الحاجة الى اشعارهم مسبقا بذلك عمالءهحامل البطاقة و/أو أي من  ودون حاجة لموافقة العميل

 

 

 


