
CITIBANK PAYALL TERMS AND CONDITIONS

The following provisions shall apply to the use of Citibank PayAll, in addition to the terms set forth in the Citibank General 
Terms and Conditions (“General Terms and Conditions”) to which this document shall form integral part of and should be read in 
conjunction with Citi Prestige, Citi Premier, Citi Rewards Credit Cards Program Terms and Conditions (“Citi Credit Card Program 
Terms and Conditions”), Citi ThankYou® Rewards and Citi Rewards Programs Terms and Conditions (“Citi ThankYou Program 
Terms and Conditions”) and Citi Cashback Program Terms and Conditions (“Citi Cashback Terms and Conditions”) as well as the 
terms included in the credit card application form.

The General Terms and Conditions, the Citi Credit Card Program Terms and Conditions, the Citi ThankYou® Program Terms and 
Conditions can be found on www.citibank.ae or by clicking here and the Citi Cashback Terms and Conditions can be found by 
clicking here.

Capitalized terms which have not been defined herein shall carry the same meaning as has been ascribed to them in the General 
Terms and Conditions, the Citi Credit Card Program Terms and Conditions and the Citi ThankYou® Program Terms and Conditions.

Save as stated hereunder, all remaining provisions of the General Terms and Conditions remain unchanged. In case of any 
discrepancies between the General Terms and Conditions and the provisions hereunder in relation to the use of Citibank PayAll, 
the terms and conditions provided in this document shall prevail.

Citibank is entitled, at any time and without any prior notice or liability to the Cardmember in any manner whatsoever, to 
terminate Citibank PayAll and/or Citi ThankYou® Rewards Program and/or Citi Cashback Program and/or cancel and/or vary its 
benefits or features, and / or vary, add to or delete any of the terms and conditions outlined herein, and/or withdraw or change 
the participants of Citibank PayAll and/or Citi ThankYou® Rewards Program and/or Citi Cashback Program, and/or modify or limit 
the value of Citibank PayAll and/or ThankYou® Points and/or Citi Cashback Program and/or the manner of their redemption even 
though any of such acts may diminish the value of the Cashback or ThankYou® Points already accumulated and the Cardmember 
shall be bound by such variations and amendments. The latest provisions in such connection will be available on the Citibank 
website. It is the Cardmember’s responsibility to ensure that he is apprised of the provisions and any changes thereof relating to 
the Card at all times. Citibank’s decision on all matters relating to the Citibank PayAll, Citi ThankYou® Rewards Program and Citi 
Cashback Program shall be final and binding on the Cardmember.

1. DEFINITIONS

When we use the following words in these terms, they have the meanings as respectively set out below:

Citibank PayAll or PayAll

Means a service that enables Basic Cardmember(s) to make payments to various CitiAll Payees using a Basic Card and earn 
rewards and/or statement credit (as applicable depending on the card type) for those payments, and includes any content, 
information, features, technologies and/or functionalities offered by Citibank to facilitate the provision of such service, platform 
and/or application, and all upgrades, updates and enhancements thereto.

PayAllFee

Means the fee applicable on every PayAll Payment made using Citibank PayAll as set out in the Schedule of Fees and Charges and 
communicated to you before your final confirmation of a PayAll Payment.

PayAll Payee

Refers to the account holder of the PayAll Payee Account or the party who is the intended recipient of the PayAll Payment Amount.

PayAll Payee Account

Refers to the beneficiary bank and account specified by you as the receiving account of the PayAll Payment Amount.

PayAll Payment

Refers to a payment made through Citibank PayAll with your Basic Card, to the relevant PayAll Payee for an approved purpose as 
determined by Citibank from time to time in its sole discretion.

PayAll Payment Amount

Refers to the AED value of a PayAll Payment.
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PayAll Payment Due Date

Means the date advised by you by when PayAll Payment Amount has to be credited into the PayAll Payee Account

PayAll Payment Charge Date

Means the date, prior to the PayAll Payment Due Date, on which Citibank, in its own discretion, will deduct the PayAll Payment 
Amount and the PayAll Fee from the available credit limit of your Basic Card.

2. REWARDS

2.1 The rewards currency and/or statement credit will depend on the type of your Basic Card. . The rewards and/or statement
credit will be credited only after your card has been charged with the PayAll Payment Amount and the PayAll Fee.

2.2 Rewards and/or statement credit will only be earned on the PayAll Payment Amount and PayAll Fee is not eligible for any
rewards and/or statement credit.

3. ELIGIBILITY & PARTICIPATION

3.1 Only Basic Cardmembers whose Card Account is in good standing, as determined by us in our in sole discretion are
eligible to use Citibank PayAll. We are not obliged to provide Citibank PayAll to all Basic Cardmembers of Citibank and
reserve the right to cancel, suspend revoke and/or terminate the right of any existing Basic Cardmember’s access to
Citibank PayAll

4. PAYMENTS

4.1 PayAll Payments will be authorized by way of an OTP sent to your registered mobile number with Citibank.

4.2 You acknowledge and confirm that PayAll Fees are at the discretion of Citibank and will defer dependent upon, including
but not limited to the PayAll Payment, the Basic Cardmember and Citibank’s analysis of the Basic Cardmember’s portfolio
with Citibank and their respective credit rating.

4.3 When you make a PayAll Payment using Citibank PayAll, you are authorizing Citibank to debit the PayAll Payment
Account and PayAll Fee from the available Credit Limit of your Basic Card and and to credit such PayAll Payment Amount
to your Payee Account.

4.4 You understand and acknowledge that Citibank does not carry out any independent verification on the PayAll Payee
Account and/or PayAll Payment Amount details. You take responsibility for ensuring the accuracy and completeness
of all PayAll Payee Account and PayAll Amount details contained in your instructions. You further acknowledge and
confirm that any inconsistencies and/or inaccurate details may result in the PayAll Payment being made to an incorrect
beneficiary and/or receipt by the PayAll Payee of an incorrect PayAll Payment Amount and we will not be responsible for
such errors or any resulting loss or damage incurred by you.

4.5 You will specify the PayAll Payment Due Date on which you require the PayAll Payment Amount to be transferred to your
PayAll Payee Account and we will deduct the PayAll Payment Amount and the PayAll Fee for the specific transaction
from the available credit limit of your Basic Card, on the PayAll Payment Charge Date. Only a PayAll Payment Due Date
that is at least 7 calendar days from the date of your instruction can be selected for PayAll Payments.

4.6 To avoid incurring any late charge or other finance charges, you acknowledge that you shall initiate a PayAll Payment at
least 7 calendar days ahead of the due date of your payment. Notwithstanding the foregoing, we shall not be liable for
any late charges or other finance charges as we cannot guarantee the time at which the PayAll Payee Account will be
credited by the relevant receiving bank in line with their processing times.

4.7 When you schedule recurring PayAll Payments, you authorize us to charge your Basic Card automatically on a recurring
basis at the frequency and for the period specified by you via Citibank PayAll , without further reference to you for
each such PayAll Payment. Where you have scheduled a recurring PayAll Payment on a Basic Card and such Basic Card
is subsequently lost or damaged and then replaced, you acknowledge that these recurring PayAll Payments will not
continue to be charged to such new Basic Card. Notwithstanding the above, your recurring PayAll Payments will continue
to your new Basic Card if your Basic Card is replaced by Citibank upon expiry.

4.8 We retain the right to reject any instruction for a PayAll Payment on your Basic Card at our discretion. Without prejudice
to the generality of the foregoing, you agree to use Citibank PayAll only to make payments for purposes approved by
Citibank and agree and acknowledgethat you are not allowed to use Citibank PayAll to make payments in respect of (i)
any loan/debt repayments such as but not limited to mortgage repayments, credit card payments and loans, (ii) any
cryptocurrency related transactions or iii) such other transactions that we may determine at our discretion and advise
you in writing.
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4.9 We retain the right to impose limits and restrictions on the volume, value or aggregate value of PayAll Payments you can 
do on a transaction/daily/monthly basis. Such limits may be revised from time to time at our discretion.

4.10 You may request to cancel a PayAll Payment at least 7 days prior to the PayAll Payment Due Date.

4.11 We may in good faith regard any instructions received from you which are confirmed by OTP and/or such other 
identification number or security device as we may from time to time issue to you, or otherwise in accordance with our 
prescribed verification process, as authentic and duly authorised by you, whether or not actually authorised by you, , 
and shall be under no obligation to investigate the authenticity or authority of persons sending or purporting to send the 
instructions or to verify the accuracy and completeness thereof. Such instructions shall be deemed to be irrevocable and 
binding on you notwithstanding any conflict or inconsistency with any other prior instructions given by you to us or any 
error, lack of clarity or misunderstanding in any instructions received by us, provided that the instructions were provided 
in accordance with our prescribed verification or security process prevailing at the time.

4.12 Should the Basic Cardmember not have enough available Credit Limit to cover the full PayAll.

Amount and the PayAll Fee on the Payment Charge Date, the PayAll Payment including the recurring transactions will be cancelled.

5. EXCLUSION OF LIABILITY

5.1 You acknowledge that we are not responsible for any interruptions, errors, omissions, or delays in Citibank PayAll and/or
the actual or timely transfer of the PayAll Payment Amount to the PayAll Payee Account save for our gross negligence
or willful default.

5.2 In the event that we are rendered wholly or partly unable to provide Citibank PayAll by reason of causes beyond our
control including (but not limited to) equipment, system or transmission link malfunction, failure or sabotage, fire,
flood, explosion, acts of elements, acts of God, accidents, epidemics, strikes, lockouts, power blackouts or failure, labour
disputes, acts, compliance or regulatory obligations or by any other causes which we cannot reasonably be expected to
avoid, the performance of our obligations as they are affected by such causes shall be excused until the continuance of
such cause(s). We shall not be liable for any delay, loss, damage or inconvenience whatsoever caused by or arising from
or in connection with any one or more of the above¬mentioned cause(s).

5.3 Without prejudice to the generality of the foregoing, we shall not be responsible for any losses, damages, expenses
(including any late/finance charges or penalties incurred by you) and where applicable, you shall compensate us for
any losses damages and expenses incurred by us, in connection with your use of Citibank PayAll, save for our gross
negligence or willful default,, including but not limited to any of the following situations: -

(i) any delay or failure in delivery or transmission of PayAll Payment Amounts;

(ii) any variation, cancellation or discontinuation of Citibank PayAll;

(iii) your Card Account is closed or your Card Account (or any credit balance therein, if any) has been put on hold;

(iv) the PayAll Payment will cause your Card Account to go over your Credit Limit ;

(v) you have not provided us with complete and correct payment information, including without limitation the
PayAll Payee Account and/or PayAll Payment Amount;

(vi) you have, in our opinion, not complied with the terms and conditions;

(vii) the PayAll Payment is rejected by us or by the PayAll Payee Account bank for any reason whatsoever;

(viii) our taking of and processing of any of your Payment instructions in accordance with our prescribed verification
process and acting upon them including where such instructions were given in subversion of our prescribed
verification process, such as by means of any Malware;

(ix) our observance of our compliance or regulatory obligations;

(x) your failure to comply with any applicable laws or regulations;

(xi) your equipment (including computer, mobile, laptop or other handheld devices), software or any communications
link is not working properly;

(xii) Citibank PayAll is unavailable/down for maintenance or security reasons;

(xiii) your use of Citibank PayAll being prohibited, restricted, delayed or otherwise affected by (A) the laws and
regulations of the country from where Citibank PayAll is accessed and/or the terms and conditions prescribed
by the relevant service provider, information service provider, network provider, content provider, server orN
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such other equivalent system in such country of access; (B) any law or regulation of any jurisdiction, regional or 
international authority which governs any use or any component of the Citibank PayAll , the relevant internet 
service provider, information service provider, network provider, content provider, server or such other equivalent 
system; (C) any act or omission by the relevant internet service provider, information service provider, network 
provider, content provider, server or such other equivalent system; (D) our modifying, maintaining or upgrading 
of Citibank PayAll and/or the relevant webpages; and/or (E) our terminating or modifying Citibank PayAll ; or

(xiv) the fraud, negligence, default, act or omission of any third party.

5.4 We may at our absolute discretion, from a risk management perspective, security perspective or if required by the 
relevant authority or under any applicable law, without notice to you and without giving any reason, suspend your right 
to Citibank PayAll and may terminate the Citibank PayAll. Save as provided above, we may terminate Citibank PayAll at 
any time at our discretion with reasonable notice.

5.5 Your use of Citibank PayAll is entirely at your own risk and without prejudice or limitation to any of these terms, we 
will not be responsible for any losses, damages, expenses or costs whatsoever (including without limitation, any direct, 
indirect, special, incidental or consequential damages, loss of profits or loss of any opportunity) suffered by you or any 
third party arising from us acting or not acting on any such instruction for any reason whatsoever, except in the case of 
our gross negligence or wilful default. You agree that for the avoidance of doubt, we shall not be liable to you for any 
losses or damages, expenses or costs whatsoever (including without limitation, any direct, indirect, special, incidental or 
consequential damages, loss of profits or loss of any opportunity) arising out of or in connection with the disclosure to 
any person of any information whatsoever regarding you, the card account(s) arising in any way as a result of or from or 
in connection with your neglect or failure to keep your OTP or other security-related information (for example password, 
PIN) confidential or your use of Citibank PayAll , except in the case of our gross negligence or wilful default.

5.6 Any contract between you and a PayAll Payee in respect of any goods or services provided to you by the PayAll Payee, 
or in respect of any payment obligation between you and a PayAll Payee, is independent of these terms and is entirely 
between you and such PayAll Payee. Accordingly, we assume no responsibility and will have no liability of any kind 
whatsoever in respect of your dealings with PayAll Payees including with regards to the PayAll Payment Amount, the 
proper and timely delivery of goods or services by PayAll Payees. You remain solely and fully responsible for the timely 
and complete fulfillment of all your obligations towards your PayAll Payee (whether under contract or at law), including 
all payments to be made by you to a PayAll Payee. You agree to pursue all claims and disputes against a PayAll Payee 
directly with the applicable PayAll Payee.

6. FEES AND TAXES

6.1 Citibank PayAll is not free of charge. You will be charged a PayAll Fee for every PayAll Payment you make through
Citibank PayAll which will be disclosed to you when you use PayAll. This PayAll Fee is payable in addition to the PayAll
Payment Amount, and by using PayAll, you authorize us to charge the PayAll Fee to your Basic Card at the same time as,
and in addition to, the corresponding PayAll Payment Amount. The PayAll Fee may be amended by us from time to time
at our discretion provided that the PayAll Fee will be always be available in the Schedule of Fees and Charges and will be
confirmed by you prior to you booking and confirming the PayAll Payment.

6.2 You shall be responsible for any tax or any other levies or charges whatsoever now or hereafter imposed by law or
required to be paid in respect of any PayAll Payment and you shall compensate us for any payment of such taxes made
by us (if any) on your behalf.

7. FUND HOLDS

At our sole discretion, we may place temporary holds on PayAll Payments or suspend, cancel, deny, stop or reverse any PayAll 
Payment without any liability to you or any third party (including for late fees, penalties, or interest imposed as a result of late 
PayAll payment), including for the following reasons: (a) in order to verify the identity or status of the PayAll Payee or to conduct 
such checks as we may deem necessary to observe our Compliance Obligations; (b) if you have brought a dispute or claim against 
us and that dispute or claim has not been resolved; (c) if you may have committed a breach of these terms; or (d) we have reason 
to believe that there is any unauthorized or fraudulent use of PayAll Service. We have the right to request more information from 
you or any third party regarding a PayAll Payment before a hold is released.

8. YOUR RESPONSIBILITY

8.1. When accessing and using PayAll Service, you must comply with any prescribed verification procedures, or other
procedures, directions and instructions communicated by us to you. Further, you hereby represent and warrant that you
shall not, in connection with your use of the and PayAll Service:

(a) use PayAll Service other than exclusively for the types of PayAll Payments and PayAll Payees we allow;

(b) send money to yourself or recipients who have not provided you with goods or services (unless expressly
allowed by us);N
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(c) provide yourself or any other party a cash advance from your card (or help other parties to do so);

(d) Breach these terms;

(e) engage in any fraudulent, illegal or unlawful activity whether intentionally or unintentionally, or breach any
regulations, rules, notices, instructions or directives of any regulatory body or authority, governmental agency
or national or other securities exchange;

(f) Infringe our or any third party’s copyright, patent, trademark, trade secret or other intellectual property rights;

(g) Use PayAll Service in a manner that we reasonably believe to be in breach of the relevant card association or
network rules; and/or

8.2 Where we determine that you have engaged in any Restricted Activities, or committed a breach of these terms or any 
applicable laws or regulations, or if we suspect that you have engaged in fraudulent or illegal activity in connection 
with PayAll Service, we shall be entitled to take such action as we may deem appropriate including the following: (a) 
terminating, suspending, or limiting your access to your PayAll Service (such as limiting your ability to submit PayAll 
Payments); (b) updating inaccurate information you provided us; and/or (c) refusing to provide PayAll Service to you in 
the future. You agree to cooperate fully with any investigation that we conduct in connection with the foregoing.

9. INDEMNITY

9.1 You will compensate us and hold us harmless against any loss, damage, liability, cost and expense (including legal costs)
which we may reasonably incur or suffer as a result of or in connection with your card account and/or PayAll Service
and/or these terms, including without prejudice to the generality of the foregoing:-

(a) your breach of any of your obligations under these terms;

(b) the actual or attempted enforcement or protection of any of our rights and remedies against you; and/or

(c) any change in any law, regulation or official directive which has an effect on PayAll Service, the card, the card
account and/or these terms, and the same may be charged to your card account and/or shall be paid by you on
demand.

10. NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES

10.1 You expressly understand and agree that your use of PayAll Services is at your sole risk. PayAll SERVICE IS PROVIDED TO
YOU “AS IS”, “AS AVAILABLE” AND WITHOUT ANY REPRESENTATION OR WARRANTY OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS,
IMPLIED OR STATUTORY (INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTIES OF TITLE, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY
QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, COMPLIANCE WITH ANY DESCRIPTION, NON-INFRINGEMENT OR
ANY IMPLIED WARRANTY ARISING FROM COURSE OF PERFORMANCE, COURSE OF DEALING, USAGE OF TRADE
OR OTHERWISE, ALL OF WHICH ARE EXPRESSLY DISCLAIMED). WE EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES
OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT, EXCEPT IN THE CASE OF OUR
GROSS NEGLIGENCE OR WILFUL DEFAULT. IN PARTICULAR, WE MAKE NO WARRANTY THAT (I) PayAll SERVICE WILL
MEET YOUR REQUIREMENTS OR THAT (II) PayAll SERVICE WILL BE UNINTERRUPTED, TIMELY, SECURE, VIRUS-FREE OR
ERROR- FREE.

11. INTELLECTUAL PROPERTY

11.1 You acknowledge that all proprietary rights relating to and in connection with PayAll Service (including without limitation
the Citibank websites or webpages on which PayAll Service is hosted) and all updates thereof, including without limitation
any title, trademark rights, patent rights and copyrights, shall at all times vest and remain with us.

12. GENERAL

12.1 You understand that as a subsidiary of Citigroup Inc., a U.S. financial holding company, we are required to observe
certain U.S. laws and regulations, including but not limited to those relating to economic sanctions on certain countries,
organizations and/or individuals issued by the U.S. government. You understand and accept that these laws and
regulations may result in us taking or refraining from taking certain actions, including but not limited to suspending or
terminating your card account(s) or holding or returning the funds which are the subject of payment instructions made
by you or in your favour. Neither Citibank N.A Limited nor any Citigroup Organization will be liable for any loss to you as a
result of our taking or refraining from taking any actions (which we consider in our sole determination, to be appropriate
or requested) to comply with any U.S. laws or regulations.
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)PayAll( شروط وأحكام سيتي بنك باي أول

ــة  ــكام العام ــروط واألح ــي الش ــة ف ــروط الموضح ــى الش ــة إل ــاي أول )PayAll( باإلضاف ــك ب ــيتي بن ــتخدام س ــى اس ــة عل ــكام التالي ــري األح تس
الخاصــة بســيتي بنــك )»الشــروط واألحــكام العامــة«( التــي تشــكل هــذه الوثيقــة جــزءًا ال يتجــزأ منهــا، والتــي يجــب قراءتهــا مــع شــروط وأحــكام 
ســيتي بريســتيج وســيتي بريميــر وســيتي ريــواردز االئتمانيــة )شــروط وأحــكام برنامــج بطاقــات ســيتي االئتمانيــة(، وشــروط وأحــكام برامــج مكافــآت 
®ThankYou مــن ســيتي وســيتي ريواردز)»شــروط وأحــكام برنامــج ThankYou مــن ســيتي«(، وشــروط وأحــكام برنامــج ســيتي لالســترداد النقــدي 

)»شــروط وأحــكام ســيتي لالســترداد النقــدي«( وكذلــك الشــروط الــواردة فــي نمــوذج طلــب بطاقــة االئتمــان.

يمكــن االطــالع علــى الشــروط واألحــكام العامــة، وشــروط وأحــكام برنامــج بطاقــات ائتمــان ســيتي، وشــروط وأحــكام برنامــج ®ThankYou مــن 
ســيتي علــى الموقــع www.citibank.ae أو بالنقــر هنــا، كمــا يمكــن االطــالع علــى شــروط وأحــكام ســيتي لالســترداد النقــدي بالنقــر هنــا.

تحمــل المصطلحــات التــي تبــدأ بحــروف اســتهاللية كبيــرة والتــي لــم يــرد لهــا تعريــف هنا نفــس المعنــى المنســوب إليها فــي الشــروط واألحكام 
العامــة، وشــروط وأحــكام بطاقــات ائتمان ســيتي، وشــروط وأحــكام برنامــج ®ThankYou من ســيتي.

ــروط  ــي الش ــا ف ــوب إليه ــى المنس ــس المعن ــا نف ــف هن ــا تعري ــرد له ــم ي ــي ل ــرة والت ــتهاللية كبي ــروف اس ــدأ بح ــي تب ــات الت ــل المصطلح تحم
واألحــكام العامــة، وشــروط وأحــكام بطاقــات ائتمــان ســيتي، وشــروط وأحــكام برنامــج ®ThankYou مــن ســيتي. فيمــا عــدا مــا يــرد أدنــاه، تظــل 
جميــع األحــكام المتبقيــة مــن الشــروط واألحــكام العامــة دون تغييــر. فــي حــال وجــود أي تعــارض بيــن الشــروط واألحــكام العامــة واألحــكام 
بموجــب هــذه الوثيقــة فيمــا يتعلــق باســتخدام ســيتي بنــك بــاي أول )PayAll(، تســري الشــروط واألحــكام المنصــوص عليهــا فــي هــذه الوثيقــة.

يحــق لســيتي بنــك فــي أي وقــت ودون أي إخطــار مســبق أو مســؤولية تجــاه عضــو البطاقــة بــأي شــكل مــن األشــكال إنهــاء برنامــج ســيتي بنــك 
بــاي أول )PayAll( و/أو مكافــآت ®ThankYou مــن ســيتي و/أو برنامــج ســيتي لالســترداد النقــدي و/أو إلغــاء و/أو تغييــر مزاياهــا أو خصائصهــا، و/ 
أو تغييــر أو إضافــة أو حــذف أيٍّ مــن الشــروط واألحــكام الُمحــددة فــي هــذه الوثيقــة، و/أو ســحب أو تغييــر المشــاركين فــي برنامــج ســيتي بنــك 
بــاي أول )PayAll( و/ أو برنامــج مكافــآت ®ThankYou مــن ســيتي و/أو برنامــج ســيتي لالســترداد النقــدي و/أو تعديــل أو تحديــد قيمــة ســيتي بنــك 
بــاي أول )PayAll( و/أو نقــاط ®ThankYou و/أو برنامــج ســيتي لالســترداد النقــدي و/أو طريقــة اســتردادها بالرغــم مــن أن أيــً مــن تلــك اإلجــراءات 
قــد يقلــل مــن قيمــة االســترداد النقــدي و/أو نقــاط ®ThankYou المتحققــة بالفعــل، ويكــون عضــو البطاقــة ملزمــً بتلــك التغييــرات والتعديــالت. 
وســتكون آخــر األحــكام فــي ذلــك الصــدد متاحــًة علــى موقــع ســيتي بنــك. مــن مســؤولية عضــو البطاقــة ضمــان اطالعــه علــى األحــكام وأي 
 )PayAll( تغييــرات بهــا فيمــا يتعلــق بالبطاقــة فــي جميــع األوقــات. يكــون قــرار ســيتي بنــك فــي جميــع األمــور ذات الصلــة بســيتي بنــك بــاي أول

وبرنامــج مكافــآت ®ThankYou مــن ســيتي وبرنامــج ســيتي لالســترداد النقــدي نهائيــً وملزمــً لعضــو البطاقــة.

التعريفات  .1

عندما نستخدم الكلمات التالية في هذه الشروط، يكون لها المعاني الُمبينة أدناه:

)PayAll( أو باي أول )PayAll( سيتي بنك باي أول

ــية  ــة أساس ــتخدام بطاق ــن باس ــيتي-أول المتعددي ــتفيدي س ــات لمس ــداد المدفوع ــن س ــية م ــة األساس ــاء البطاق ــن أعض ــة تمك ــي خدم تعن
وكســب مكافــآت و/أو رصيــد كشــف )حســبما ينطبــق علــى نــوع البطاقــة( بالنســبة لتلــك المدفوعــات، ويشــمل أي محتــوى و/أو معلومــات و/أو 
خصائــص و/أو تقنيــات و/أو وظائــف تعرضهــا ســيتي بنــك لتســهيل توفيــر تلــك الخدمــة و/أو المنصــة و/أو التطبيــق، وجميــع ترقياتهــا وتحديثاتهــا 

وتعزيزاتهــا.

)PayAll( باي أول

يعنــي الرســم المنطبــق علــى كل مدفوعــات بــاي أول )PayAll( التــي تتــم باســتخدام ســيتي بنــك بــاي أول )PayAll( كمــا هــو ُمبيــن فــي ملحــق 
.)PayAll( الرســوم والمصروفــات، والتــي يجــري إبالغــك بهــا قبــل تأكيــدك النهائــي لمدفوعــات بــاي أول

)PayAll( مستفيد باي أول

.)PayAll( أو الطرف الذي يمثل المتلقي المقصود لمبلغ مدفوعات باي أول )PayAll( يشير إلى صاحب حساب مستفيد باي أول

)PayAll( حساب مستفيد باي أول

.)PayAll( يشير إلى البنك المستفيد والحساب الُمحدد من ِقبلك بوصفه الحساب المتلقي لمبلغ مدفوعات باي أول

)PayAll( مدفوعات باي أول

ــاي أول )PayAll( ذي الصلــة  ــاي أول )PayAll( ببطاقتــك األساســية إلــى مســتفيد ب تشــير إلــى المدفوعــات التــي ُتســدد مــن خــالل ســيتي بنــك ب
لغــرض معتمــد حســبما ُيحــدد مــن ِقبــل ســيتي بنــك مــن حيــن إلــى آخــر وفــق تقديــره وحــده.

)PayAll( مبلغ مدفوعات باي أول

.)PayAll( ُيشير إلى القيمة بالدرهم لمدفوعات باي أول
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)PayAll( تاريخ استحقاق مدفوعات باي أول

.)PayAll( في حساب مستفيد باي أول )PayAll( يعني التاريخ الذي يتم اإلشعار به من قبلك عند وجوب قيد مبلغ مدفوعات باي أول

)PayAll( تاريخ تحميل مدفوعات باي أول

يعنــي التاريــخ الــذي يســبق تاريــخ اســتحقاق مدفوعــات بــاي أول )PayAll( والــذي يقــوم فيــه ســيتي بنك -وفــق تقديــره- بخصم مبلــغ مدفوعات 
بــاي أول )PayAll( ورســم بــاي أول )PayAll( مــن حــد االئتمــان المتاح لبطاقتك األساســية.

المكافآت  .2

تتوقــف عملــة المكافــآت و/أو رصيــد الكشــف علــى نــوع بطاقتــك األساســية. ال ُتقيــد المكافــآت و/أو رصيــد الكشــف إال بعــد تحميــل   1-2
.)PayAll( بــاي أول بــاي أول )PayAll( ورســم  بطاقتــك مبلــغ مدفوعــات 

ــاي أول )PayAll( علــى أي  ــاي أول )PayAll(، وال ُيســتحق رســم ب ال ُتكتســب المكافــآت و/أو رصيــد الكشــف إال علــى مبلــغ مدفوعــات ب  2-2
مكافــآت و/أو رصيــد كشــف.

األهلية والمشاركة  .3

ــا  ــق تقديرن ــا -وف ــن ِقبلن ــا م ــب تحديده ــدة بحس ــة جي ــم بوضعي ــاب بطاقاته ــون حس ــن يك ــية الذي ــة األساس ــاء البطاق ــون أعض يك  1-3
المطلــق- مؤهليــن وحدهــم الســتخدام ســيتي بنــك بــاي أول )PayAll(. لســنا ُملزميــن بتوفيــر ســيتي بنــك بــاي أول )PayAll( لجميــع 
أعضــاء البطاقــة األساســية بســيتي بنــك، ونحتفــظ بالحــق فــي إلغــاء حــق أي أعضــاء بطاقــة أساســية فــي الوصــول إلــى ســيتي بنــك بــاي 

أول )PayAll( و/أو تعليقــه و/أو إلغائــه و/أو إنهائــه.

المدفوعات  .4

ُتجاز مدفوعات باي أول )PayAll( عن طريق كلمة مرور لمرة واحدة ُترسل إلى رقم هاتفك المتحرك الُمسجل لدى سيتي بنك.  1-4

تقــر وتوافــق علــى أن تكــون رســوم بــاي أول )PayAll( وفــق تقديــر ســيتي بنــك وســوف تتأخــر بحســب -عــدة أمــور مــن بينهــا مدفوعــات   2-4
ــاي أول )PayAll(- عضــو البطاقــة األساســية وتحليــل ســيتي بنــك لمحفظــة عضــو البطاقــة األساســية لــدى ســيتي بنــك وتصنيفــه  ب

ــي. االئتمان

ــم  ــك بالخص ــيتي بن ض س ــوِّ ــك ُتف ــاي أول )PayAll(، فإن ــك ب ــيتي بن ــتخدام س ــاي أول )PayAll( باس ــات ب ــداد مدفوع ــوم بس ــا تق عندم  3-4
مــن حســاب مدفوعــات بــاي أول )PayAll( ورســم بــاي أول )PayAll( مــن حــد االئتمــان المتــاح لبطاقتــك األساســية وعــدم قيــد مبلــغ 

مدفوعــات بــاي أول )PayAll( المذكــور بحســاب المســتفيد الخــاص بــك.

تــدرك وتقــر بــأن ســيتي بنــك ال يقــوم بــأي تحقــق مســتقل مــن بيانــات حســاب مســتفيد بــاي أول )PayAll( و/أو مبلــغ مدفوعــات بــاي أول   4-4
)PayAll(. تتحمــل مســؤولية ضمــان دقــة واكتمــال جميــع بيانــات حســاب مســتفيد بــاي أول )PayAll( ومبلــغ بــاي أول )PayAll( الــواردة 
 )PayAll( فــي تعليماتــك. تقــر وتوافــق علــى أنــه قــد يترتــب علــى أي حــاالت تعــارض و/أو بيانــات غيــر دقيقــة ســداد مدفوعــات بــاي أول
لمســتفيد غيــر دقيــق و/ أو تســلُّم مســتفيد بــاي أول )PayAll( لمبلــغ مدفوعــات بــاي أول )PayAll( غيــر صحيــح، وال نتحمــل المســؤولية 

عــن تلــك األخطــاء أو أي خســارة أو ضــرر ناتــج تتحملــه.

ــاب  ــى حس ــاي أول )PayAll( إل ــات ب ــغ مدفوع ــل مبل ــه تحوي ــب في ــاي أول )PayAll( تطل ــات ب ــتحقاق مدفوع ــخ اس ــدد تاري ــوف تح س  5-4
مســتفيد بــاي أول )PayAll(، وســنقوم بخصــم مبلــغ مدفوعــات بــاي أول )PayAll( ورســم بــاي أول )PayAll( بالنســبة للمعاملــة 
ــخ  ــار تاري ــن اختي ــط يمك ــاي أول )PayAll(. فق ــات ب ــل مدفوع ــخ تحمي ــي تاري ــية ف ــك األساس ــاح لبطاقت ــان المت ــد االئتم ــن ح ــددة م المح

.)PayAll( ال يقــل عــن 7 أيــام ميالديــة مــن تاريــخ تعليماتــك لمدفوعــات بــاي أول )PayAll( اســتحقاق لمدفوعــات بــاي أول

ــام  ــل 7 أي ــاي أول )PayAll( قب ــات ب ــداد مدفوع ــدء س ــك ب ــب علي ــه يج ــر بأن ــرى، تق ــل أخ ــوم تموي ــر أو رس ــم تأخي ــل أي رس ــب تحمُّ لتجن  6-4
ــر أو  ــوم تأخي ــؤولية أي رس ــل مس ــدم، ال نتحم ــا تق ــم مم ــك. بالرغ ــة ب ــات الخاص ــتحقاق المدفوع ــخ اس ــن تاري ــل م ــى األق ــة عل تقويمي
ــك  ــل البن ــن ِقب ــاي أول )PayAll( م ــتفيد ب ــاب مس ــى حس ــد عل ــه القي ــم في ــذي يت ــت ال ــان الوق ــا ضم ــرى؛ إذ ال يمكنن ــل أخ ــوم تموي رس

ــه. ــة ب ــة الخاص ــد المعالج ــق ومواعي ــا يتس ــة بم ــي ذي الصل المتلق

ــل علــى بطاقتــك األساســية تلقائيــً وعلــى  عندمــا تقــوم بجدولــة مدفوعــات بــاي أول )PayAll( متكــررة، فإنــك تفوضنــا بــأن ُنحمِّ  7-4
أســاس متكــرر بعــدد المــرات وللمــدة الزمنيــة التــي تحددهــا مــن خــالل ســيتي بنــك بــاي أول )PayAll( دون الرجــوع إليــك فــي كل مــن 
مدفوعــات بــاي أول )PayAll( الُمشــار إليهــا تلــك. عندمــا تقــوم بجدولــة مدفوعــات بــاي أول )PayAll( متكــررة علــى بطاقــة أساســية، 
وتعرضــت هــذه البطاقــة األساســية بعــد ذلــك للفقــد أو التلــف ومــن ثــم اســُتبدلت، فإنــك ُتقــر بعــدم اســتمرار تحميــل مدفوعــات بــاي 
ــررة  ــاي أول )PayAll( المتك ــات ب ــتمر مدفوع ــدم، تس ــا تق ــم مم ــك. بالرغ ــدة تل ــية الجدي ــة األساس ــى البطاق ــررة عل أول )PayAll( المتك

ــة اســتبدال بطاقتــك األساســية مــن قبــل ســيتي بنــك عنــد انتهائهــا. الخاصــة بــك علــى بطاقتــك األساســية الجديــدة فــي حال

إننــا نحتفــظ بالحــق فــي رفــض أي تعليمــات بخصــوص مدفوعــات بــاي أول )PayAll( علــى بطاقتــك األساســية وفــق تقديرنــا. مــع عــدم   8-4
ــي  ــراض الت ــات لألغ ــداد مدفوع ــى س ــط عل ــاي أول )PayAll( فق ــك ب ــيتي بن ــتخدام س ــى اس ــق عل ــدم، تواف ــا تق ــة م ــاس بعمومي المس
يوافــق عليهــا ســيتي بنــك وتوافــق وتقــر علــى أال ُيســمح لــك باســتخدام ســيتي بنــك بــاي أول )PayAll( فــي ســداد المدفوعــات فيمــا 
يتعلــق: )1( أي عمليــات ســداد قــروض / ديــون مــن ذلــك وبمــا ال يشــمل أي عمليــات ســداد رهــن ومدفوعــات بطاقــات االئتمــان والقــروض، 

.

2( أو أي معامــالت متعلقــة بالعملــة الرقميــة، )3( أو المعامــالت األخــرى التــي يجــوز لنــا أن نحددهــا وفــق تقديرنــا ونخطــرك بهــا خطيــً

(
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نحتفــظ بالحــق فــي فــرض حــدود وقيــود علــى حجــم مدفوعــات بــاي أول )PayAll( التــي يمكنــك القيــام بهــا علــى أســاس المعامالت/   9-4
ــا. يومــي / شــهري أو قيمتهــا أو قيمتهــا اإلجماليــة.  يجــوز مراجعــة تلــك الحــدود مــن حيــن آلخــر وفــق تقديرن

.)PayAll( قبل 7 أيام على األقل من تاريخ استحقاق مدفوعات باي أول )PayAll( يجوز لنا إلغاء مدفوعات باي أول  10-4

يجــوز لنــا بحســن نيــة اعتبــار أي تعليمــات نتلقاهــا منــك ويتــم تأكيدهــا عــن طريــق كلمــة المــرور لمــرة واحــدة و/أو رقــم التحديــد اآلخــر   11-4
أو جهــاز األمــن الــذي يجــوز لنــا أن نصــدره مــن حيــن آلخــر لــك أو خــالف ذلــك وفــق إجــراءات التحقــق الُمقــررة مــن قبلنــا أصليــة وُمفوضــة 
حســب األصــول مــن قبلــك ســواء كنــت قــد أجزتهــا بالفعــل أم ال، وال نكــون قيــد أي التــزام بالتحقيــق فــي صحــة أو ســلطة األشــخاص 
ــاء  ــة لإللغ ــر قابل ــات غي ــك التعليم ــد تل ــا. ُتع ــا واكتماله ــن دقته ــق م ــات أو للتحق ــال التعليم ــون إرس ــال أو يزعم ــون بإرس ــن يقوم الذي
وملزمــة لــك بالرغــم مــن أي خــالف أو تعــارض مــع أي تعليمــات ســابقة صــدرت عنــك إلينــا أو أي خطــأ أو عــدم وضــوح أو ســوء فهــم فــي 
أي تعليمــات نتلقاهــا شــريطة أن تكــون التعليمــات قــد ُقدمــت وفــق إجــراء التحقــق أو اإلجــراء األمنــي الُمقــرر المعمــول بــه فــي ذلــك 

الحيــن.

)PayAll( إذا لم يكن لدى عضو البطاقة األساسية حد ائتمان متاح كاٍف لتغطية مبلغ باي أول  12-4

كاماًل ورسوم باي أول )PayAll( في تاريخ تحميل الدفعة، ُتلغى مدفوعات باي أول )PayAll( بما في ذلك المعامالت المتكررة.

استثناء المسؤولية  .5

تقــر بأننــا ال نتحمــل مســؤولية أي تعطــل أو أخطــاء أو ســهو أو تأخيــرات فــي ســيتي بنــك بــاي أول )PayAll( و/أو التحويــل الفعلــي أو فــي   1-5
حينــه لمبلــغ مدفوعــات بــاي أول )PayAll( إلــى حســاب مســتفيد بــاي أول )PayAll( فيمــا عــدا مــا يكــون بســبب اإلهمــال الجســيم أو 

ــد. ــر المتعم التقصي

فــي حالــة اعتبارنــا غيــر قادريــن كليــً أو جزئيــً عــن تقديــم خدمــة ســيتي بنــك بــاي أول )PayAll( ألســباب خارجــة علــى إرادتنــا بمــا فــي   2-5
ــار أو  ــان أو االنفج ــق أو الفيض ــب أو الحري ــال التخري ــل أو أعم ــال أو التعط ــط اإلرس ــة أو رواب ــدات أو األنظم ــل المع ــر( تعط ــك )دون حص ذل
أفعــال العناصــر أو القضــاء والقــدر أو الحــوادث أو األوبئــة أو اإلضرابــات أو اإلغــالق التعجيــزي أو انقطــاع أو تعطــل الطاقــة الكهربائيــة أو 
المنازعــات العماليــة أو األفعــال أو االمتثــال أو االلتزامــات التنظيميــة أو بفعــل أي أســباب أخــرى ال يمكننــا بشــكل معقــول توقــع تجنبهــا، 
ُيعــذر أداء التزاماتنــا عندمــا تتأثــر بفعــل هــذه األســباب مــدة اســتمرار ذلــك الســبب / تلــك األســباب.  ال نتحمــل المســؤولية عــن أي تأخيــر أو 

خســارة أو ضــرر أو عــدم إزعــاج أيــً كان يقــع بفعــل أو نتيجــة أو فيمــا يتعلــق بــأي ســبب أو أكثــر مــن األســباب الُمشــار إليهــا.

دون المســاس بعموميــة مــا تقــدم، ال نتحمــل المســؤولية عــن أي خســارة أو أضــرار أو نفقــات )بمــا فــي ذلــك أي غرامــات أو رســوم تأخيــر/   3-5
رســوم تمويــل تتكبدهــا(، وتلتــزم -متــى انطبــق ذلــك- بتعويضنــا عــن أي خســائر أو أضــرار أو نفقــات نتكبدهــا فيمــا يتعلــق باســتخدام 
ســيتي بنــك بــاي أول )PayAll( فيمــا عــدا مــا يكــون بســبب اإلهمــال الجســيم أو التقصيــر المتعمــد، بمــا فــي ذلــك -علــى ســبيل المثــال 

ال الحصــر- أيٌّ مــن المواقــف التاليــة:-

.)PayAll( أي تأخير أو تعطل في تسليم أو إرسال مبالغ مدفوعات باي أول  )1(

أي تغيير في سيتي بنك باي أول )PayAll( أو إلغائه أو وقفه.  )2(

غلق حساب بطاقتك أو تعليق حساب بطاقتك )أو أي رصيد دائن فيه -إن وجد(.  )3(

أن يتسبب دفع باي أول )PayAll( في تجاوز حساب بطاقتك حد االئتمان الخاص بك.  )4(

لــم تقــدم لنــا معلومــات المدفوعــات الكاملــة والصحيحــة بمــا فــي ذلــك دون حصــر حســاب مســتفيد بــاي أول )PayAll( و/  )5(
.)PayAll( أو مبلــغ مدفوعــات بــاي أول

أال تلتزم في رأينا بالشروط واألحكام.  )6(

رفض مدفوعات باي أول )PayAll( من قبلنا أو من ِقبل بنك حساب مستفيد باي أول )PayAll( ألي سبب كان.  )7(

ــى  ــا مت ــاًء عليه ــا بن ــا وتصرفن ــن قبلن ــرر م ــق الُمق ــراء التحق ــق إج ــك وف ــة ب ــع الخاص ــات الدف ــن تعليم ــا أي م ــا وحيازتن حصولن  )8(
كانــت تلــك التعليمــات قــد ُقدمــت بمــا يضــر بإجــراء التحقــق الُمقــرر مــن قبلنــا مثــاًل عــن طريــق البرمجيــات الخبيثــة.

مراعاتنا اللتزامات االمتثال أو االلتزامات النظامية التي علينا.  )9(

عدم امتثالك ألي قوانين أو لوائح معمول بها.  )10(

عــدم عمــل معداتــك )بمــا فــي ذلــك الحاســب اآللــي أو الهاتــف المتحــرك أو جهــاز الحاســب المحمــول أو األجهــزة المحمولــة   )11(
يدويــً األخــرى( أو البرمجيــات أو أي روابــط اتصــاالت بشــكل جيــد.

أال يكون سيتي بنك باي أول )PayAll( متاحً/ تعطله ألسباب الصيانة أو األسباب األمنية.  )12(

حظــر اســتخدامك لســيتي بنــك بــاي أول )PayAll( أو تقييــده أو تأخيــره أو تأثــره بخــالف ذلــك بفعــل )أ( قوانيــن ولوائــح الدولــة   )13(
التــي يتــم منهــا الوصــول لســيتي بنــك بــاي أول )PayAll( و/أو الشــروط واألحــكام الُمقــررة مــن قبــل مــزود الخدمــات أو مــزود 
ــة  ــي دول ــر ف ــئ اآلخ ــام المكاف ــة أو النظ ــم ذي الصل ــوى أو الملق ــزود المحت ــبكات أو م ــزود الش ــات أو م ــات المعلوم خدم
الوصــول تلــك. )ب( بقانــون أو لوائــح أي اختصــاص أو ســلطة إقليميــة أو دوليــة تنظــم أي اســتخدام أو أي مكــون لســيتي بنــك 
بــاي أول )PayAll( أو مــزود خدمــات اإلنترنــت أو مــزود خدمــات المعلومــات أو مــزود الشــبكات أو مــزود المحتــوى أو الملقــم  20
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ذي الصلــة أو النظــام المكافــئ اآلخــر، )ج( أي فعــل أو ســهو مــن قبــل مــزود خدمــات اإلنترنــت أو مــزود خدمــات المعلومــات 
أو مــزود الشــبكات أو مــزود المحتــوى أو الملقــم ذي الصلــة أو النظــام المكافــئ اآلخــر، )د( قيامنــا بتعديــل أو صيانــة أو ترقيــة 
 )PayAll( قيامنــا بإنهــاء ســيتي بنــك بــاي أول )( و/أو الصفحــات اإللكترونيــة ذات الصلــة، )هPayAll( صفحــة ســيتي بنــك بــاي أول

أو تعديلهــا.

أعمال االحتيال أو اإلهمال أو التقصير أو فعل أو سهو من جانب الغير.  )14(

ــا المطلــق مــن منظــور إدارة المخاطــر أو منظــور أمنــي أو إذا طلبــت ذلــك الســلطة المعنيــة أو وفــق أي قانــون  يجــوز لنــا وفــق تقديرن  4-5
معمــول بــه ودون إخطــار إليــك ودون إبــداء أي أســباب تعليــق حقــك فــي ســيتي بنــك بــاي أول )PayAll( ويجــوز لنــا إنهــاء ســيتي بنــك بــاي 
أول )PayAll(. فيمــا عــدا مــا تــم النــص عليــه أعــاله، يجــوز لنــا إنهــاء ســيتي بنــك بــاي أول )PayAll( فــي أي وقــت وفــق تقديرنــا بموجــب 

إخطــار معقــول.

ــن  ــا ل ــا، فإنن ــروط أو تقييده ــذه الش ــن ه ــأي م ــاس ب ــؤوليتك ودون المس ــى مس ــاي أول )PayAll( عل ــك ب ــيتي بن ــتخدامك لس ــون اس يك  5-5
نتحمــل المســؤولية عــن أي خســائر أو أضــرار أو نفقــات أو تكاليــف أيــً كانــت )بمــا فــي ذلــك دون حصــر أي أضــرار أو فــوات أربــاح أو خســارة 
أي فرصــة ســواء كانــت مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو خاصــة أو عرضيــة أو تبعيــة( ممــا تتكبــده أو يتكبــده الغيــر ممــا ينشــأ عــن تصرفنــا أو 
عــدم تصرفنــا بنــاًء علــى أي مــن تلــك التعليمــات ألي ســبب كان فيمــا عــدا مــا يكــون فــي حالــة اإلهمــال الجســيم أو التقصيــر المتعمــد. 
توافــق علــى أنــه لتجنــب الشــك ال نتحمــل المســؤولية تجاهــك عــن أي خســائر أو أضــرار أو نفقــات أو تكاليــف أيــً كانــت )بمــا فــي ذلــك 
دون حصــر أي أضــرار أو فــوات أربــاح أو خســارة أي فرصــة ســواء كان ذلــك مباشــرًا أم غيــر مباشــر أم خاصــً أم عرضيــً أم تبعيــً( ممــا ينشــأ 
عــن أو فيمــا يتعلــق باإلفصــاح ألي شــخص عــن أي معلومــات أيــً كانــت تتعلــق بــك أو حســاب / حســابات بطاقتــك ممــا ينشــأ بــأي شــكل 
مــن األشــكال نتيجــة أو مــن أو فيمــا يتعلــق بــأي إهمــال أو عــدم الحفــاظ علــى كلمــة المــرور لمــرة واحــدة الخاصــة بــك أو المعلومــات 
األخــرى المتعلقــة باألمــن )مثــل كلمــة المــرور أو كلمــة الهويــة الشــخصية( ســرية أو اســتخدامك لســيتي بنــك بــاي أول )PayAll( فيمــا 

عــدا فــي حالــة اإلهمــال الجســيم أو التقصيــر المتعمــد مــن جانبنــا.

يكــون أي عقــد بينــك وبيــن مســتفيد بــاي أول )PayAll( فيمــا يتعلــق بــأي بضائــع أو خدمــات ُتقــدم إليــك مــن قبــل مســتفيد بــاي أول   6-5
)PayAll( أو فيمــا يتعلــق بــأي التــزام بالدفــع بينــك وبيــن مســتفيد بــاي أول )PayAll( مســتقاًل عــن هــذه الشــروط ويكــون بشــكل كامــل 
بينــك وبيــن مســتفيد بــاي أول )PayAll(. وعليــه، فإننــا ال نتحمــل أي مســؤولية وال يكــون علينــا أي التــزام مــن أي نــوع كان فيمــا يتعلــق 
بتعامالتــك مــع مســتفيدي بــاي أول )PayAll( بمــا فــي ذلــك مــا يتعلــق بمبلــغ مدفوعــات بــاي أول )PayAll( والتســليم المالئــم وفــي 
حينــه الواجــب ألي بضائــع أو خدمــات مــن قبــل مســتفيدي بــاي أول )PayAll(.  إنــك تظــل مســؤواًل وحــدك وبشــكل كامــل عــن الوفــاء 
الكامــل وفــي حينــه الواجــب لجميــع التزاماتــك تجــاه مســتفيد بــاي أول )PayAll( الخــاص بــك )ســواء كان ذلــك بموجــب عقــد أو بحكــم 
القانــون( بمــا فــي ذلــك جميــع المدفوعــات التــي تســددها لمســتفيد بــاي أول )PayAll(. إنــك توافــق علــى متابعــة جميــع المطالبــات 

والمنازعــات ضــد مســتفيد بــاي أول )PayAll( بشــكل مباشــر مــع مســتفيد بــاي أول )PayAll( المعنــي.

الرسوم والضرائب  .6

يكــون ســيتي بنــك بــاي أول )PayAll( مجانــً. ســوف ُيفــرض عليــك رســم بــاي أول )PayAll( عــن كل مدفوعــات بــاي أول )PayAll( تقــوم   1-6
بســدادها مــن خــالل ســيتي بنــك بــاي أول )PayAll( التــي يتــم اإلفصــاح عنهــا إليــك عندمــا تســتخدم بــاي أول )PayAll(. يكــون رســم 
بــاي أول )PayAll( هــذا واجــب الدفــع باإلضافــة إلــى مبلــغ مدفوعــات بــاي أول )PayAll( وباســتخدام بــاي أول )PayAll(، فإنــك تفوضنــا 
بفــرض رســم بــاي أول )PayAll( علــى بطاقتــك األساســية فــي نفــس وقــت مبلــغ مدفوعــات بــاي أول )PayAll( المطابقــة وباإلضافــة 
إليهــا. يجــوز تعديــل رســم بــاي أول )PayAll( مــن قبلنــا مــن حيــن آلخــر وفــق تقديرنــا شــريطة أن يكــون رســم بــاي أول )PayAll( متاحــً 
 )PayAll( فــي جميــع األوقــات فــي ملحــق الرســوم والمصروفــات، ويتــم تأكيــده مــن قبلــك قبــل قيامــك بحجــز مدفوعــات بــاي أول

وتأكيدهــا.

إنــك تتحمــل المســؤولية عــن أي ضريبــة أو مكــوس أو رســوم أخــرى أيــً كانــت ُتفــرض فــي الوقــت الحالــي أو فيمــا بعــد أو ُيطلــب دفعهــا   2-6
فيمــا يتعلــق بــأي مــن مدفوعــات بــاي أول )PayAll(، وتلتــزم بتعويضنــا عــن أي دفــع لهــذه الضرائــب يجــري مــن جانبنــا )إن وجــد( نيابــًة 

عنــك.

عمليات مسك األموال  .7

ــاي  ــات ب ــس أي مدفوع ــف أو عك ــاء أو وق ــق أو إلغ ــاي أول )PayAll( أو تعلي ــات ب ــى مدفوع ــت عل ــق مؤق ــق تعلي ــا تطبي ــوز لن ــا، يج ــً لتقديرن وفق
ــاي أول  ــات ب ــة مدفوع ــة نتيج ــدة المفروض ــات أو الفائ ــر أو الغرام ــوم التأخي ــك رس ــي ذل ــا ف ــر )بم ــك أو الغي ــؤولية تجاه أول )PayAll( دون أي مس
ــق  ــراءات التحق ــام بإج ــاي أول )PayAll( أو للقي ــتفيد ب ــة مس ــة أو حال ــن هوي ــق م ــة: )أ( للتحق ــباب التالي ــك لألس ــي ذل ــا ف ــرة( بم )PayAll( المتأخ
ــا وتعــذر حــل ذلــك النــزاع أو تلــك المطالبــة، )ج( أو  حســبما ُتعــد الزمــة لمراعــاة التزامــات االمتثــال، )ب( أو فــي حالــة إقامــة نــزاع أو مطالبــة ضدن
فــي حالــة ارتكابــك إخــالاًل بهــذه الشــروط، )د( أو كان لدينــا ســبب لالعتقــاد بــأن هنــاك أي اســتخدام غيــر ُمصــرح بــه أو احتيالــي لخدمــة بــاي أول 
)PayAll(.  يحــق لنــا طلــب المزيــد مــن المعلومــات منــك أو مــن أي طــرف ثالــث بخصــوص مدفوعــات بــاي أول )PayAll( قبــل اإلفــراج عــن مســك 

األمــوال.

مسؤوليتك  .8

ــات أو  ــراءات أو توجيه ــررة او إج ــق ُمق ــراءات تحق ــال ألي إج ــك االمتث ــب علي ــاي أول )PayAll(، يج ــة ب ــتخدامك خدم ــك واس ــد وصول عن  1-8
تعليمــات أخــرى ُتبلــغ بهــا مــن قبلنــا. وإلــى جانــب ذلــك، فإننــا نقــر ونضمــن أنــه ال يجــوز لــك فيمــا يتعلــق باســتخدامك لخدمــة بــاي أول 

.)PayAll(

 )PayAll( أول  بــاي  بالنســبة ألنــواع مدفوعــات  )PayAll( بخــالف مــا يكــون بشــكل حصــري  أول  بــاي  اســتخدام خدمــة  )أ( 
بهــم. نســمح  الذيــن  بــاي-أول  ومســتفيدي 

إرسال أموال لنفسك أو لمتلقين لم يقدموا إليك بضائع أو خدمات )ما لم نسمح لك صراحًة بذلك(. )ب(  20
22
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تزويدك أو أي طرف آخر بأي سلفة نقدية من بطاقتك )أو مساعدة األطراف األخرى على القيام بذلك(. )ج( 

اإلخالل بهذه الشروط. )د( 

المشــاركة فــي أي نشــاط احتيالــي أو غيــر قانونــي أو غيــر مشــروع ســواء كان ذلــك بشــكل متعمــد أم غيــر متعمــد أو اإلخــالل  )هـ( 
ــأي جهــة أو هيئــة تنظيميــة أو جهــة حكوميــة أو ســوق  ــأي لوائــح أو قواعــد أو إخطــارات أو تعليمــات أو توجيهــات خاصــة ب ب

ــا. ــة أو غيره ــة وطني أوراق مالي

اإلخــالل بحقــوق التأليــف والنشــر وبــراءات االختــراع والعالمــات التجاريــة أو األســرار التجاريــة أو حقــوق الملكيــة الفكريــة األخــرى  )و( 
ــر. ــة بالغي ــا أو الخاص ــة بن الخاص

ــاي أول )PayAll( علــى نحــو نعتقــد بشــكل معقــول أنــه ُيخــل بقواعــد جمعيــة البطاقــات أو الشــبكات  اســتخدام خدمــة ب )ز( 
الصلــة. ذات 

عندمــا نــرى أنــك قــد شــاركت فــي أي نشــاط ُمقيــد أو ارتكتــب إخــالاًل بهــذه الشــروط أو أي قوانيــن أو لوائــح معمــول بهــا، أو إذا اشــتبهنا   2-8
بأنــك قــد شــاركت فــي نشــاط احتيالــي أو غيــر قانونــي فيمــا يتعلــق بخدمــة بــاي أول )PayAll(، يحــق لنــا اتخــاذ اإلجــراء الــذي نــراه مالئمــً 
بمــا فــي ذلــك: )أ( إنهــاء خدمــة بــاي أول )PayAll( الخاصــة بــك أو تعليقهــا أو تقييــد وصولــك إليهــا )مثــل تقييــد قدرتــك علــى تقديــم 
مدفوعــات بــاي أول )PayAll((، )ب( و/أو تحديــث المعلومــات غيــر الدقيقــة التــي قدمتهــا إلينــا، )ج( و/أو رفــض تقديــم خدمــة بــاي أول 

)PayAll( إليــك فــي المســتقبل.  توافــق علــى التعــاون التــام فــي أي تحقيــق ُنجريــه فيمــا يتعلــق بمــا تقــدم.

التعويض  .9

تقــوم بتعويضنــا وحمايتنــا مــن أي ضــرر ضــد أي خســارة وضــرر ومســؤولية وتكلفــة ونفقــة )بمــا فــي ذلــك التكاليــف القانونيــة( التــي قد   1-9
نتكبدهــا أو نتعــرض لهــا بشــكل معقــول نتيجــة أو فيمــا يتعلــق بحســاب بطاقتــك و/أو خدمــة بــاي أول )PayAll( و/أو هــذه الشــروط بمــا 

فــي ذلــك ودون المســاس بعموميــة مــا تقــدم:-

إخاللك بأي من التزاماتك بموجب هذه الشروط. )أ( 

إعمالك أو حمايتك -سواء كان ذلك فعليً أم الشروع في ذلك- أيً من حقوقك وسبل انتصافك ضدنا، )ب( 

ــاي أول )PayAll( و/أو البطاقــة و/أو حســاب  ــر علــى خدمــة ب ــه أث أي تغييــر فــي أي قانــون أو الئحــة أو توجيــه رســمي يكــون ل )ج( 
البطاقــة و/أو هــذه الشــروط، ويجــوز فــرض ذلــك علــى حســاب بطاقتــك و/أو يجــب أن ُيســدد مــن قبلــك عنــد الطلــب.

انتفاء اإلقرارات أو الضمانات  .10

 )PayAll( على مســؤوليتك وحدك. ُتقــدم خدمة بــاي أول )PayAll( تــدرك وتوافــق صراحــًة علــى أن يكــون اســتخدامك لخدمــات بــاي أول  1-10
لــك »كمــا هــي« و«كمــا هــي متاحــة« ودون أي إقــرار أو ضمــان مــن أي نــوع كان ســواء كان ذلــك صريحــً أم ضمنيــً أم قانونيــً )بمــا فــي 
ذلــك أي ضمانــات ضمنيــة للملكيــة أو الــرواج التجــاري أو مســتوى الجــودة المرضيــة أو المالئمــة لغــرض معيــن أو االمتثــال ألي وصــف أو 
عــدم اإلخــالل أو أي ضمــان ضمنــي ينشــأ عــن إطــار األداء أو إطــار التعامــل أو االســتخدام التجــاري أو خــالف ذلــك، وجميعهــا محــل إخــالل 
المســؤولية صراحــًة(. إننــي نتخلــي صراحــًة عــن مســؤولية جميــع الضمانــات مــن أي نــوع ســواء كانــت صريحــة أم ضمنيــة بمــا فــي ذلــك 
دون حصــر الضمانــات الضمنيــة للــرواج التجــاري أو المالئمــة لغــرض معيــن وعــدم اإلخــالل إال فــي حالــة اإلهمــال الجســيم أو التقصيــر 
المتعمــد مــن جانبنــا. وعلــى وجــه الخصــوص، فإننــا ال نقــدم أي ضمــان بــأن )1( خدمــة بــاي أول )PayAll( ســوف تفــي بمتطلباتــك أو أن )2( 
خدمــة بــاي أول )PayAll( ســتكون دون انقطــاع أو ُتقــدم فــي حينهــا الواجــب أو آمنــة أو خاليــة مــن الفيروســات أو خاليــة مــن األخطــاء.

الملكية الفكرية  .11

ــك أو  ــيتي بن ــع س ــر مواق ــك دون حص ــي ذل ــا ف ــا )بم ــق به ــا يتعل ــاي أول )PayAll( وفيم ــة ب ــة بخدم ــة المتعلق ــوق الملكي ــأن حق ــر ب ُتق  1-11
صفحاتــه اإللكترونيــة التــي تكــون خدمــة بــاي أول )PayAll( مســتضافة عليهــا( وجميــع تحديثاتهــا بمــا فــي ذلــك دون حصــر أي مــن 
ــراءات االختــراع وحقــوق التأليــف والنشــر ُتخــول لنــا وتظــل معنــا فــي جميــع  حقــوق الملكيــة وحقــوق العالمــات التجاريــة وحقــوق ب

ــات. األوق

عام  .12

تــدرك أنــه يتعيــن علينــا بوصفنــا شــركة فرعيــة لســيتي جــروب إنــك -وهــي شــركة ماليــة قابضــة أمريكيــة- مراعــاة قوانيــن ولوائــح   1-12
أمريكيــة معينــة بمــا فــي ذلــك -علــى ســبيل المثــال ال الحصــر- مــا يتعلــق بعقوبــات اقتصاديــة علــى دول و/أو منظمــات و/أو أفــراد 
بعينهــا صــادرة عــن حكومــة الواليــات المتحــدة. تــدر وتقبــل أن هــذه القوانيــن واللوائــح قــد يترتــب عليهــا اتخاذنــا أو امتناعنــا عــن اتخــاذ 
إجــراءات معينــة بمــا فــي ذلــك دون حصــر تعليــق أو إنهــاء حســاب / حســابات بطاقتــك أو مســك أو إعــادة األمــوال التــي تكــون محــل 
تعليمــات دفــع صــدرت عنــك أو لصالحــك. ال تكــون ســيتي بنــك ان ايــه ليمتــد أو أي مؤسســة مــن مؤسســات ســيتي جــروب مســؤولة عــن 
أي خســارة تتعــرض لهــا نتيجــة اتخــاذك أو عــدم اتخــاذ أي إجــراءات )نــرى فــي رأينــا وحدنــا أنهــا مالئمــة أو مطلوبــة( لالمتثــال ألي قوانيــن 

أو لوائــح أمريكيــة.
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