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شروط وأحكام بطاقة مسبقة الدفع:

عنــد طلبكــم لبطاقــة ماســتركارد مــن البنــك التجــاري فانكــم توافقــون علــى االلتــزام بهــذة الشــروط واالحــكام المبينــة 
أدناه: 

“البطاقة” تعني بطاقة ماستركارد مسبقة الدفع التي يصدرها البنك التجاري الكويتي.  •
المشــتريات: يمكــن اســتخدام بطاقــات ماســتركارد التجــاري مســبقة الدفــع للشــراء مــن المحــات وعبــر االنترنــت   •
التــي تقبــل بطاقــات ماســتركارد وســيتم خفــض الرصيــد المتوفــر بالبطاقــة بقيمــة كل عمليــة شــراء ناجحــة. قــد 

تتطلــب بعــض أجهــزة نقــاط البيــع ادخــال الرقــم الســري والــذي اخترتــه مــع البطاقــة. 
الســحوبات النقديــة: يمكــن اســتخدام بطاقتــك مــع ادخــال الرقــم الســري للســحب النقــدي مــن أجهــزة الســحب   •
اآللــي التــي تقبــل بطاقــات ماســتركارد وســيتم خفــض الرصيــد المتوفــر بالبطاقــة بقيمــة كل عمليــة ســحب نقــدي 

ناجحــة. 
مســئولية العميــل: يتحمــل العميــل المســئولية الكاملــة بخصــوص العمليــات التــي تمــت بأســتعمال البطاقــة   •

ــة:  ــة عمــوالت واضــرار فــي حال واي
التوقيع على اية عملية او ايصال سحب نقدي أو اذا قدم البطاقة لدى اجهزة نقاط البيع  •

استعمال الرقم السري التمام عملية بالبطاقة  •
اتمام عملية دون تقديم البطاقة بما فيها عمليات الشراء بالبريد أو الهاتف أو من خال االنترنت   •

وجود أي معلومة تشير الي قبوله بالعملية الكترونيا أو بطريقة أخرى   •

ــة هــذا  ــد اصــدار البطاقــة ، ومــن الضــروري اال تقــوم بكتاب ــار الرقــم الســري عن الرقــم الشــخصي: ســتقوم بأخيت  •
ــك لهــذا  ــد فقدان ــا فــورا عن ــك اخطارن ــه الي شــخص اخــر، كمــا يتوجــب علي ــى البطاقــة وال تفصــح عن الرقــم عل

الرقــم. 
فقدان/ســرقة البطاقــة : فــي حــال تعــرض بطاقتــك للســرقة أو فقدانــك لهــا، يتوجــب عليــك االتصــال فــورا بمركــز   •
ــة  ــة مفعل ــاة إلكتروني ــل أو أي قن ــق التجــاري موباي ــا مــن خــال تطبي ــى الرقــم 1888225  أو إيقافه االتصــال عل
الحقــا  وفــي حــال عــدم اخطــارك لنــا عــن ذلــك، فــان بطاقتــك قــد تكــون عرضــة لاســتخدام مــن أشــخاص اخريــن 

دون اذن منــك وســتكون مســئوال عــن اي ســوء اســتخدام تتعــرض لــه بطاقتــك. 
صاحية البطاقة: صاحية البطاقة خمس سنوات تبدأ من تاريخ اصدار البطاقة.   •

تجديــد البطاقــة: يخــول العميــل البنــك بخصــم  جميــع العمــوالت والمصاريــف الناتجــة عــن تجديــد البطاقــة مــن   •
ــدى البنــك التجــاري ــة حســابات أخــرى ل ــدوالر االميركــي المرتبــط بالبطاقــة أو أي ــار الكويتــي او ال حســابه بالدين

الرصيــد المتوفــر بالبطاقــة: الرصيــد المتوفــر بالبطاقــة يمكــن ســحبه << نقــدا>> - بشــرط أن تســتوفي الرســوم   •
المتعلقــة بذلــك حســب مــا هــو مبيــن أدنــاه. 

االتعــاب والرســوم: جميــع االتعــاب والرســوم المبينــة أدنــاه هــي خاضعــة للتغييــر مــن قبــل البنــك فــي أي وقــت.   •
وقــد تكــون هنــاك فيمــا بعــد رســوم أخــرى متعلقــة بخدمــات متصلــة بالبطاقــة قــد تطــرح فيمــا بعــد. 

رسوم سحب نقدي 500 فلس )ال يوجد رسوم لدى السحب في مكائن البنك التجاري الكويتي(  •
رسوم اشتراك 10 د.ك للسنة االولى   •
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رسوم تجديد 10 د.ك لسنة واحدة وسيتم خصم الرسوم من رصيد البطاقة عن كل سنة  •
رسوم اصدار بطاقة بديلة 5 د.ك   •

رسوم اصدار رقم سري جديد 5 د.ك   •
رســوم تحويــل العمــات االجنبيــة بواقــع %1.5 مــن قيمــة المبالــغ التــي يتــم قيدهــا علــى حســاب البنــك لصالــح   •

ماســتركارد انترناشــيونال. 
يحق للبنك الغاء البطاقة المسبقة الدفع في اي وقت دون الرجوع الى العميل.   •

هــذا الطلــب هــو جــزء ال يتجــزا مــن “أســتمارة طلــب بطاقــة” للبنــك التجــاري الكويتــي وجميــع الشــروط واالحــكام   •
المذكــورة بهــا تنطبــق هنــا. 

الشــروط واألحــكام المذكــورة أعــاه هــي وفقــا” لقوانيــن دولــة الكويــت، وتختــص محاكــم دولــة الكويــت وحدهــا   •
فــي اي نــزاع ينشــأ يطــرأ بشــأنها.


