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اتفاقيات بطاقات اخلطوط اجلوية البريطانية
حررت هذه االتفاقية بتاريخ:

……………………………………

بني البنك التجاري الكويتي (ويشار إليه فيما بعد بالبنك)

والسيد /السيدة:/
(ويشار إليه /إليها فيما بعد "بالعميل")
وتنص على ما يلي:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

من اجلنسية

………………………………………………………..........

متهيد:
أ .تقدم "العميل" بطلب للبنك الصدار بطاقة ائتمان)  /البطاقة) (ماستركارد( ويشكل هذا الطلب جزءا ال يتجزأ من هذه االتفاقية.
ب .وافق البنك على إصدار بطاقة ائتمان (البطاقة) للعميل ﻤﺑوجب الشروط واالحكام املنصوص عليها والتي قبلها العميل بالكامل.
يســرى مفعــول هــذه االتفاقيــة اعتبــارا مــن تاريــخ إصــدار البطاقــة يكــون اســتخدام البطاقــة ﻤﺑثابــة موافقــة تامــة مــن قبــل العميــل علــى كافــة البنــوط والشــروط املنصــوص عليهــا فــي
هــذه االتفاقيــة.
لذلك اتفق الطرفان بالتراضي على ما يلي:
 .1ال تســتخدم البطاقــة فــي ايــة عمليــات او اغــراض غيــر قانونيــة وال تســتخدم لشــراء بضائــع او خدمــات غيــر مســموح بهــا حســب القوانــن الســارية  -محليــا او دوليــا وعليــه يتحمــل
العميــل كامــل املســئولية التبعــات الناجتــة عــن تلــك االســتخدامات
 .2يقــر العميــل بأنــه قــد اســتلم البطاقــة الصــادرة باســمه وانــه فتــح حســاب البطاقــة باســمه لــدى البنــك وتعتبــر الشــروط الــواردة فيهمــا مضمونــة فــي هــذه االتفاقيــة وجــزء اساســيا
منهــا.
 .3فــي حــال موافقــة العميــل بإصــدار بطاقــة /بطاقــات اضافيــة صــادرة علــى حســابه يخــول العميــل البنــك يخصــم جميــع العمــوالت واملصاريــف الناجتــة عــن اصــدار البطاقــة االضافيــة
مــن حســابه بالدينــار الكويتــي أو ايــة حســابات اخــرى لديــه فــي البنــك التجــاري.
 .4إن جميــع أحــكام هــذه االتفاقيــة التــي تعفــي البنــك مــن أي مســئولية او التــي متنــح البنــك حقوقــا معينــة إلــى احلــد املســموح بــه أن تطبــق علــى مؤسســة ماســتركارد وورلــد وايــد
وجميــع مدرائهــا ومســئوليها ووكالئهــا وموظفيهــا وتعتبــر جميــع لوائــح وأنظمــة املؤسســة املتعلقــة باســتعمال البطاقــة فــي جميــع االوقــات مضمنــة فــي هــذه االتفاقيــة وفقــا ملــا يتناســب
مــع هــذه االتفاقيــة ومــع العميــل
 .5يقر العميل ﻤﺑوجب هذه االتفاقية مبعرفته وادراكه وقبوله وموافقته على االحكام التالية:
• اليتحمــل البنــك أي التــزام عــن أي إجــراء او تقصيــر مــن قبــل أيــة مؤسســة أو شــركة أو كيــان قانونــي يقــوم بقبــول البطاقــة (ويشــار إليهــا جميعــا فــي هــذه (بالتاجــر) ايــا كانــت
االســباب ويشــمل ذلــك علــى ســبيل املثــال ال احلصــر  -رفــض قبــول البطاقــة أو إجــراء أيــة اتصــاالت أو اصــدار اي بيــان فيمــا يتعلــق بذلــك او وجــود أي عيــب او نقــص فــي البضاعــة
أو اخلدمــات التــي مت احلصــول عليهــا ﻤﺑوجــب البطاقــة ويقــوم العميــل بإعفــاء البنــك بشــكل غيــر قابــل للنقــض مــن أي أوجــه دفــاع أو حقــوق أو مطالبــات قــد تكــون للعميــل جتــاه أي
تاجــر ويجــب علــى العميــل تســوية ايــة مطالبــة أو نــزاع مــع اي تاجــر مباشــرة وعــدم االمتنــاع عــن تســديد ايــة دفعــة مســتحقة للبنــك ﻤﺑوجــب ايــة مطالبــة أو نــزاع.
• تظــل البطاقــة فــي جميــع األوقــات ملــكاً للبنــك ويحــق للبنــك إلغــاء احلــق فــي اســتعمال البطاقــة فــي أي وقــت بســبب أو بــدون ســبب وســواء مت إشــعار العميــل مســبقا بذلــك أو لــم
يتــم ويوافــق العميــل علــى أن البنــك ال يتحمــل أي التــزام نتيجــة إللغــاء البطاقــة أو ابــاغ ماســتركارد وورلــد وايــد وجميــع أجهزتهــا أو التاجــر بذلــك وان توقيــع هــذه االتفاقيــة يشــكل
تفويضــا غيــر قابــل للنقــض للبنــك ملمارســة جميــع احلقــوق املمنوحــة لــه ﻤﺑوجــب هــذه االتفاقيــة حســب مــا يــراه مناســبا ال ســيما تلــك املنصــوص عليهــا فــي هــذا البنــد إال أنــه إذا
نشــأ أي التــزام قانونــي للعميــل علــى البنــك ألي ســبب كان فانــه مــن املتفــق عليــه ﻤﺑوجــب هــذه االتفاقيــة أن ال يتجــاوز اجمالــي التعويــض املســتحق للعميــل نتيجــة ألي التــزام خــال
أيــة ســنة كاملــة مبلــغ االشــتراك الســنوي الواجــب الســداد مــن قبــل العميــل.
• يتحمــل العميــل املســئولية الكاملــة عــن البطاقــة وكافــة النتائــج املترتبــة علــى ضيــاع أو ســوء اســتعمال البطاقــة والرقــم الســري او اســتعمالها بــدون احلصــول علــى تخويــل رســمي
بذلــك ويوافــق العميــل علــى عــدم االفصــاح بالرقــم الســري الي كان ﻤﺑا فيهــم افــراد العائلــة املقربــن واألصدقــاء وموظفــي البنــوك وموظفــن حكوميــن ويوافــق العميــل علــى حفــظ
الرقــم الســري وعــدم االحتفــاظ بــه بســجل مكتــوب وأن يتلــف مغلــف الرقــم الســري بعــد اســتالمه مباشــرة.
• وفي حال اكتشف العميل او شك بان الرقم السري اخلاص به قد اكتشف من آخرين فعليه مخاطبة مركز االتصال في البنك وطلب رقم سري جديد.
 .6يتعهــد العميــل بعــدم الســماح ألي شــخص اخــر باســتعمال البطاقــة وعــدم القيــام بإعــادة بيــع إو أرجــاع مقابــل نقــد ايــة بضاعــة أو تذاكــر أو خدمــات يحصــل عليهــا باســتعمال البطاقــة
ويتعهــد العميــل بدفــع كافــة الرســوم املســتحقة نتيجــة الســتعمال البطاقــة مــن قبــل اي شــخص اخــر ســواء صــرح لــه باســتعمالها او لــم يصــرح لــه بذلــك وفــي حالــة ضيــاع أو ســرقة
البطاقــة يتوجــب علــى العميــل إبــاغ مركــز االتصــال فــي البنــك واملتواجــد علــى مــدار  24ســاعة هاتفيـاً وخطيــا فــوراً وفــي حالــة اســترجاع العميــل البطاقــة التــي أبلــغ عــن فقدانهــا
يجــب عليــه عــدم اســتعمالها وإبــاغ البنــك فــوراً باســترجاعه للبطاقــة االصليــة.
 .7يتعهــد العميــل ﻤﺑوجــب هــذه االتفاقيــة باحملافظــة علــى هــذه البطاقــة مــن أي تشــويه للشــريحة الذكيــة أو تعديــل غيــر مصــرح بــه للمعلومــات املطبوعــة أو املخزنــة عليهــا ويوافــق علــى
اســتخدامها طبقــا لإلجــراءات الســائدة اخلاصــة بهــا لتفــادي حــدوث أي عطــل فــي جهــاز الصــرف اآللــي وان البنــك يعتبــر اجلهــة الوحيــدة التــي لهــا حــق حتديــد تكلفــة  /تكليــف أي
ضــرر  /أضــرار قــد تلحــق بــه.
 .8يتحمل العميل املسئولية الكاملة بخصوص العمليات التي متت باستعمال البطاقة وأية فوائد عموالت وأضرار في حالة:
• التوقيع علي أية عملية أو ايصال سحب نقدي أو إذا قدم البطاقة لدى نقاط البيع.
• استعمال الرقم السري إلمتام عملية بالبطاقة.
• امتام عملية دون تقدمي البطاقة ﻤﺑا فيها عمليات الشراء بالبريد أو الهاتف أو من خالل اإلنترنت.
• وجود أي معلومة تشير إلى قبوله بالعملية إلكترونيا أو بطريقة أخرى.
• يوافــق العميــل ويتعهــد بــأن ال يتجــاوز إجمالــي قيمــة املعامــات التــي يجريهــا باســتخدام البطاقــة فــي اي شــهر وإجمالــي املبالــغ املســتحقة عليــه للبنــك نتيجــة الســتخدام البطاقــة
فــي اي وقــت املبلــغ املصــرح بــه لــه مــن قبــل البنــك والــذي يتــم تعديلــه مــن وقــت آلخــر بــإرادة البنــك املنفــردة مــع اشــعار العميــل شــفويا بهــذا التعديــل وفــي حــال احتــاج العميــل لتعــدي
حــدوده االئتمانيــة ســوف يتــم ذلــك ﻤﺑوافقــة البنــك فقــط ويطلــب خطــي مــن العميــل ويقــر ﻤﺑوافقتــه دفــع عمولــة البنــك فــي مثــل هــذه االحــوال.
 .9يتعهــد العميــل بتســديد القســط الشــهري علــى املبالــغ املســتحقة عليــه والناشــئة عــن اســتخدامه لبطاقــة االئتمــان وذلــك بحســب نســبة الســداد املتفــق عليهــا باالتفاقيــة ﻤﺑراعــاة احلــد
األدنــى للقســط الشــهري البالــغ  100دك للبطاقــات مــن فئــة بالتنيــوم ووورلــد.
 .10يتعهد العميل بعدم إيقاف أو اتخاذ أي اجراء من شأنه إيقاف سداد أية دفعة مقابل شراء بضاعة أو احلصول على أية خدمات نتيجة الستعمال البطاقة.
 .11يتعهــد العميــل بــأن ال يخــول او يســمح أو يتســبب فــي اســتعمال البطاقــة مــن قبــل أي شــخص اخــر وبــان يســتعمل البطاقــة وفقــا ملتطلباتهــا وال ســيما فيمــا يتعلــق بالطريقــة املتبعــة
فــي اســتعمالها والتوقيــع علــى ايصــال او قســيمة التاجــر واثبــات هويتــه عندمــا يطلــب منــه ذلــك ومراعــاة احلــد االئتمانــي فــي اســتعمال البطاقــة ،كمــا يتعــن عليــه إخطــار البنــك
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عــن احلــاالت التــي يقــوم بهــا التاجــر مبســح بطاقتــه علــى األنظمــة اآلليــة لتلــك املتاجــر.
 .12يتــم جتديــد البطاقــة تلقائيـاً بتاريــخ انتهــاء صالحيتهــا وســوف ترســل البطاقــة الــى العنــوان املبــن فــي البنــد ( )26مــن هــذه االتفاقيــة أو يحتفــظ بهــا
الفــرع املفتــوح لديــه احلســاب لتســليمها للعميــل مــا لــم يســتلم البنــك طلــب العميــل بإلغــاء البطاقــة قبــل  60يــوم مــن تاريــخ إلغــاء البطاقــة.
 .13اذا الغى العميل أو البنك االشتراك ببطاقة االئتمان موضوع هذه االتفاقية يظل العميل مسؤوال جتاه البنك وبخاصة فيما يتعلق باالتي:
كافــة املعامــات التــي متــت ﻤﺑوجــب البطاقــة حتــى تاريــخ اعــادة تســليم البطاقــة فعليــا للبنــك وإلغائهــا لــدى كافــة املكاتــب واألنظمــة املعنيــة الــى تاريــخ
اعــادة البطاقــة فعليــا الــى البنــك.
 .14يتعهــد العميــل بالتوقيــع علــى جميــع ايصــاالت التجــار ﻤﺑا يطابــق التوقيــع الظاهــر علــى البطاقــة ومخالفــة ذلــك ال تؤثــر علــى اســتمرار التــزام العميــل
بســداد تلــك االيصــاالت.
 .15يحق للبنك الغاء البطاقة االئتمانية دون الرجوع الى العميل وإلزامه بسداد كافة مستحقاتها مع اخطاره بذلك.
 .16يعتبــر التوقيــع علــى هــذه االتفاقيــة ﻤﺑثابــة تفويــض غيــر قابــل للنقــض وتعليمــات للبنــك لقيــد كافــة الرســوم التــي تنشــأ عــن اســتعمال البطاقــة لــدى
أي وجميــع التجــار باإلضافــة الــى كافــة الرســوم والفوائــد واملبالــغ األخــرى املســتحقة للبنــك ﻤﺑوجــب هــذه االتفاقيــة علــى حســاب العميــل ويخــول العميــل البنــك بشــكل غيــر قابــل
للنقــض باجــراء القيــد علــى حســابه بالدينــار الكويتــي بالتاريــخ الــذي يســتحق فيــه املبلــغ.
 .17يتعهــد العميــل بــأن يدفــع للبنــك رســوم اشــتراك وجتديــد البطاقــة االئتمانيــة أو أيــة رســوم أخــرى حســب الئحــة الرســوم والعمــوالت اخلاصــة بالبنــك وﻤﺑا يطــرأ عليهــا مــن تعديــات
مســتقبال واملعتمــدة مــن قبــل بنــك الكويــت املركــزي.
 .18اإلجراءات والتعليمات املتبعة في حال اإلخالل في السداد :
أ .فــي حــال عــدم قيــام العميــل بســداد املبالــغ املســتحقة عليــه نتيجــة اســتخدامه للبطاقــة االئتمانيــة خــال ســتون يوم ـاً مــن تاريــخ اســتحقاق هــذه املبالــغ  ،فــإن البنــك ســيقوم
بتجميــد البطاقــة االئتمانيــة وال ميكــن للعميــل إعــادة اســتخدام البطاقــة إال بعــد ســداد املبالــغ املســتحقة بالكامــل.
ب .فــي حــال جتــاوزت مــدة التأخيــر فــي ســداد املبالــغ املســتحقة علــى العميــل نتيجــة اســتخدامه للبطاقــة االئتمانيــة عــن تســعني يومـاً مــن تاريــخ اســتحقاق هــذه املبالــغ  ،فــإن البنــك
ســيقوم بتجميــد البطاقــة االئتمانيــة وال ميكــن للعميــل إعــادة اســتخدام البطاقــة إال بعــد مــرور ســتة أشــهر مــن تاريــخ ســداده للمبالــغ املســتحقة بالكامــل .
ج .فــي حــال تكــرار تأخــر العميــل فــي ســداد املبالــغ املســتحقة علــى البطاقــة االئتمانيــة ملــرة أخــرى  ،فــإن البنــك ســيمتنع عــن جتديــد البطاقــة االئتمانيــة ملــدة أخــرى إال بعــد مــرور
ســنة ميالديــة مــن تاريــخ اســتيفاء البنــك لكامــل املبالــغ املســتحقة علــى اســتخدام البطاقــة االئتمانيــة ،وفــي حــال تكــرار تأخــر العميــل فــي ســداد املبالــغ املســتحقة علــى البطاقــة
االئتمانيــة للمــرة الثالثــة ،ســيقوم البنــك بإلغــاء البطاقــة االئتمانيــة وعــدم جتديدهــا مــرة أخــرى .
 .19مــا لــم يتــم االتفــاق املســبق علــى خــال ذلــك خطيــا تصبــح املبالــغ التــي تســتحق للبنــك ﻤﺑوجــب هــذه االتفاقيــة مســتحقة الدفــع فــورا عنــد الطلــب ويعتبــر البنــك مخــوال ﻤﺑوجــب
هــذه االتفاقيــة ولــه احلــق بشــكل غيــر قابــل للنقــض وبــدون أي إلتــزام مــن جانبــه فــي حتويــل مبالــغ كافيــة مــن وقــت آلخــر مــن أي حســاب مفتــوح باســم العميــل إلــى حســاب البطاقــة
اخلاصــة بــه لتحصيــل املبالــغ املســتحقة للبنــك علــى العميــل ﻤﺑوجــب هــذه االتفاقيــة وإجــراء أي مقاصــة مــن قبــل البنــك دون احلاجــة حلصــول علــى موافقــة مســبقة مــن قبــل العميــل
كمــا يتعهــد العميــل بتزويــد حســاب البطاقــة اخلــاص بــه مــن وقــت الخــر ﻤﺑبالــغ كافيــة بحيــث يظــل الرصيــد املســتحق ضمــن احلــد املســموح بــه ﻤﺑوجــب هــذه االتفاقيــة.
 .20إذا لــم أكــن بعــد عضــواً فــي النــادي التنفيــذي لشــركة اخلطــوط اجلويــة البريطانيــة )BA( ,فإننــي أتقــدم بطلبــي لعضويــة النــادي ﻤﺑوجــب هــذا النمــوذج فــي الوقــت ذاتــه الــذي
أتقــدم فيــه بطلبــي للحصــول علــى البطاقــة .لهــذ الغــرض ,يتــم إعطــاء معلومــات االتصــال اخلاصــة بــي (االســم والشــهرة والعنــوان وعنــوان البريــد اإللكترونــي ورقــم الهاتــف) إلــى
اخلطــوط اجلويــة البريطانيــة و/أو مجموعــة أي جــي أل.
 .21وأقــر بأنــي أعلــم وأقبــل أن قــرار انتســابي كعضــو فــي النــادي التنفيــذي للخطــوط اجلويــة البريطانيــة تتخــذه اخلطــوط اجلويــة البريطانيــة حصــراً ،وأن اخلدمــات املتوفــرة فــي إطــار
برنامــج  - Aviosأي منــح وإنفــاق نقــاط  ,Avios -تخضــع ألحــكام وشــروط (تشــمل شــروط االســتخدام) النــادي التنفيــذي ("أحــكام وشــروط النــادي التنفيــذي") ،والتــي ميكــن
العــودة إليهــا أو حتميلهــا مــن موقــع اخلطــوط اجلويــة البريطانيــة فــي أي وقــت :http://www.britishairways.com/en-gb/executive-club/terms-and-conditions
ويشــكل اســتخدام و/أو التوقيــع علــى البطاقــة تأكيــد إضافــي علــى أننــي قــد اطلعــت علــى أحــكام وشــروط العضويــة فــي "النــادي التنفيــذي للخطــوط اجلويــة البريطانيــة" فــي
مجملهــا وقمــت بفهمهــا واملوافقــة عليهــا.
 .22وميكن احلصول على ال  Aviosللتداوالت التالية:
أ .تسديد عمليات الشراء باستخدام البطاقة في نقاط البيع
ب .عمليات الشراء التي يتم اجراؤها إلكترونياً
العمليات التي ال تؤهل للحصول على نقاط  Aviosتتضمن السحب النقدي ,رسوم البطاقة ,والفوائد والرسوم والعموالت للبنك.
 .23وفيما يلي معدالت حتويل نقاط Avios:
• حامــل بطاقــة وورلــد 1 :دينــار كويتــي =  Avios 3للمشــتريات التــي تتــم محليـاً داخــل الكويــت 1 ،دينــار كويتــي =  Avios 5للمشــتريات التــي تتــم خــارج الكويــت ،و 1دينــار كويتــي
=  Avios 6لعمليــات الشــراء علــى اإلنترنــت علــى موقــع  ba.comبالدينــار الكويتــي.
• حامــل البطاقــة البالتينيــة 1 :دينــار كويتــي =  Avios 2للمشــتريات التــي تتــم محليـاً داخــل الكويــت 1 ،دينــار كويتــي =  Avios 3للمشــتريات التــي تتــم خــارج الكويــت ،و 1دينــار
كويتــي =  Avios 4لعمليــات الشــراء علــى اإلنترنــت علــى موقــع  ba.comبالدينــار الكويتــي.
• إن أجزاء الدينار ال يتم اعتبارها عند احتساب نقاط .Avios
• يقوم البنك بحساب نقاط  Aviosعلى أساس أحكام وشروط اخلطوط اجلوية البريطانية املطبقة ومن ثم يقدمها إلى مجموعة آي جي ال.
 .24يعتبر كشف احلساب  -مطبوعا أو إلكترونياً صحيحا ما لم يتم إشعار البنك خطيا بخالف ذلك خالل  25يوما من تاريخ الكشف.
 .25يحق للبنك بإرادته املنفردة ودون الرجوع إلى العميل تعديل كافة او بعض بنود االتفاقية من وقت الخر مع إخطار العميل بذلك.
ويعتبــر هــذا املوطــن املختــار هــو املــكان
 .26اتخــذ العميــل محــا مختــارا الغــراض االتفاقيــة هــو
املعــن قانونــا العالنــه رســميا وارســال كافــة املراســات والبطاقــة محــل االتفاقيــة وكل مــا يتعلــق بهــذه االتفاقيــة وتنفيذهــا وســائر مــا يتعلــق مبعامالتــه املصرفيــة لــدى البنــك.
 .27أقر انا املوقع أدناه باإلطالع على هذا الطلب وعلمت ﻤﺑحتواه ووافقت على ماتضمنه من شروط واحكام والتزامات كما أقر أنني استلمت نسخه موقعه من هذا الطلب.
 .28تخضع هذه االتفاقية للقوانني املعمول بها في دولة الكويت وتختص احملاكم الكويتية وحدها في النظر في أي نزاع قد ينشأ عن هذه االتفاقية.
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