رشوط وأحكام عامة

يناير �( ٢٠١8أي)

فهرست

تعريفات
�أ -احل�سابات البنكية
ب -بطاقات ال�صراف الآيل/االئتمانية
ج -قرو�ض حتويل الراتب ،القرو�ض ال�شخ�صية و قرو�ض ال�سيارات.
د -البطاقات االئتمانية واملنتجات واخلدمات املتعلقة باالئتمان
ه -برنامج �سيتي اليف
و -برنامج �سيتي مايلز
ز -خدمات �سيتي بنك عرب �شبكة االنرتنت.
ح -خدمات ر�سائل التنبيه من �سيتي بنك.
ط -الودائع لأجل غري حمدد.
ي� -شروط و�أحكام عامة
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لقاء موافقة �سيتي بنك ان ايه ،الإمارات العربية املتحدة (ي�شار �إليه الحق ًا بـ «�سيتي بنك») على فتح ح�ساب و�/أو منح قر�ض حتويل راتب ،قر�ض �شخ�صي ،قر�ض �سيارة ،بطاقة
ائتمانية و�/أو �أي منتج �أو خدمة �أخرى م�شار �إليها يف هذه ال�شروط والأحكام ملقدم الطلب (ي�شار �إلية ح�سبما يتطلب ال�سياق بـ «مقدم الطلب»« ،ع�ضو البطاقة» �أو «املقرت�ض»)،
بناء على طلب العميل /ع�ضو البطاقة /املقرت�ض ،يوافق العميل/ع�ضو البطاقة /املقرت�ض على ال�شروط والأحكام التالية (ال�شروط والأحكام):

تعريفات

تكون للكلمات والتعبريات التالية الواردة يف هذه ال�شروط والأحكام املعاين املحددة �أمام كل منها فيما يلي:
�أ« -ايه تي ام» :يعني جهاز ال�صراف الآيل �أو �أي جهاز �أو �آلة تُ�ستخدم فيها البطاقة وتكون مملوكة ل�سيتي بنك �أو �أي بنك �آخر م�شارك �أو م�ؤ�س�سة مالية معينة تقبل البطاقة.
ب« -احل�ساب»�أو«احل�سابات»:ي�شملاحل�ساباجلاري،ح�ساب�سيتيب�ست،ح�ساب�أدفانتيج�،أدفانتيجالإماراتاحل�سابحتتالطلب،ح�سابالوديعةلأجل،ح�سابالتوفري،ح�سابالقر�ض،ح�ساب
البطاقة،خدمةح�سابامل�ستثمرو�/أوح�سابحتويلالراتب(وفق ًاللتعريف�أدناه)،ح�سبمايتطلبال�سياقيفكلحالة.
ج« -الهيئة» :تعني
� )1شركة �أبوظبي للتوزيع.
 )2هيئة كهرباء ومياه دبي.
 )3هيئة كهرباء ومياه ال�شارقة.
	)4ات�صاالت و�/أو
�	)5أية هيئة �إماراتية احتادية �أو حكومية �أخرى يحددها �سيتي بنك من وقت لآخر.
د« -فاتورة الهيئة» :تعني الفاتورة ال�صادرة من �شركة �أبوظبي للتوزيع ،هيئة كهرباء ومياه دبي �أو هيئة كهرباء ومياه ال�شارقة مقابل ا�ستهالك املياه ،الكهرباء ،ال�صرف �أو
اخلدمات �أو املنتجات الأخرى التي تقدمها الهيئة� ،أو ال�صادرة من ات�صاالت مقابل ا�ستخدام االنرتنت ،الفاك�س ،الهاتف املتحرك ،التليفزيون والهاتف� ،أو اخلدمات
واملنتجات الأخرى التي تقدمها الهيئة �أو �أية جهة �أخرى ال�ستخدام منتجاتها وخدماتها .وتت�ضمن الإ�شارة �إىل فاتورة مفردة على اجلمع �أي�ض ًا.
ه« -ر�سائل التنبيه» :ت�شري �إىل الر�سائل املعدلة املتعلقة بح�ساب العميل املحدد م�سبق ًا واملرتبط ،وذلك للرد على ر�سائل احلدث التي يتم �إر�سالها بوا�سطة خدمة الر�سائل
الن�صية الق�صرية على الهاتف املتحرك للعميل �أو الربيد الإلكرتوين �أو الفاك�س �أو و�سائل االت�صال الأخرى.
و« -ع�ضو البطاقة الأ�سا�سي» يعني ال�شخ�ص املحدد �أ�سمه �أو ًال على �أي ح�ساب للبطاقة.
ز« -البطاقة الأ�سا�سية» :تعني البطاقة اململوكة لع�ضو البطاقة الأ�سا�سي.
ح« -مركز دفع الفواتري» :يعني �أي جهاز �أو وكيل �آخر يعينه �سيتي بنك لغر�ض قبول الدفعات نقد ًا �أو ب�شيكات.
ط« -تعليمات خدمة دفع الفواتري» :تعني �أية تعليمات ي�صدرها �سيتي بنك للمتابعة مع خدمة دفع الفواتري �سواء:
 )1بوا�سطة ر�سالة عرب الهاتف؛ �أو
 )2من خالل خدمة �سيتي بنك على �شبكة االنرتنت.
«خدمة دفع الفواتري» :تعني دفع فواتري �أية هيئة وفق ًا لهذه ال�شروط والأحكام.
ً
ك« -البطاقة» :تعني بطاقة فيزا من �سيتي بنك و�/أو البطاقة االئتمانية ما�سرت كارد من �سيتي بنك و�/أو �أية بطاقة �صراف �آيل/بطاقة ائتمانية (وفقا ملا هو حمدد �أدناه)
�صادرة بوا�سطة �سيتي بنك للعميل/ع�ضو البطاقة (ح�سب احلالة) وت�شتمل البطاقات الأ�سا�سية ،الإ�ضافية �أو البديلة.
ل« -حالة الإخالل االئتماين» تعني حدوث واحدة �أو �أكرث من احلاالت التالية:
 )1الإخالل بهذه ال�شروط والأحكام.
�	)2إفال�س ،وفاة ،عجز �أو �إع�سار ع�ضو البطاقة �أو ع�ضو البطاقة الإ�ضايف.
 )3وقوع �أي من حاالت الإخالل «املعرفة �أدناه».
 )4الإخفاق يف دفع «�أ» الر�صيد احلايل �أو «ب» احلد الأدنى امل�ستحق من الدفعة (وفق ًا ملا هو مبني يف �أي ك�شف ح�ساب) يف �أو قبل تاريخ ا�ستحقاق الدفعة مببالغ خال�صة؛
و�/أو
 )5ا�ستخدام البطاقة مبا يخالف القانون الواجب التطبيق.
م« -ح�ساب البطاقة» :يعني ح�ساب البطاقة االئتمانية فيزا و�/أو ما�سرت كارد  ،املفتوح بوا�سطة �سيتي بنك لغر�ض ت�سجيل جميع احل�سابات الدائنة �أو املدينة امل�ستلمة من �أو
املقيدة على ح�ساب ع�ضو البطاقة الأ�سا�سي �أو ع�ضو البطاقة الإ�ضايف� ،إن وجد ،مبوجب هذه ال�شروط والأحكام.
ن« -ع�ضو البطاقة» :يعني ع�ضو�/أع�ضاء البطاقة الأ�سا�سي �أو الإ�ضايف.
�س« -معاملة البطاقة» :ت�شمل الدفعة املقدمة امل�سددة من �أي بنك �أو املبلغ املقيد على احل�ساب بوا�سطة �سيتي بنك �أو �أي مورد مقابل �أية ب�ضائع ،خدمات �أو مزايا �أو حجوزات
(مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر� ،أي حجز يتم بوا�سطة ع�ضو البطاقة �أو العميل «ح�سب احلالة» للنقل اجلوي ،البحري ،بال�سكة احلديد �أو ال�سيارات �أو و�سائل النقل
الأخرى �أو الفنادق �أو �أي م�أوى �أو م�سكن �آخر� ،أو ت�أجري �أو ا�ستئجار النقل� ،سواء مت ا�ستخدامه �أم ال بوا�سطة ع�ضو البطاقة �أو العميل «ح�سب احلالة» ،والذي يتم احل�صول
عليه با�ستخدام �أية بطاقة �أو ع�ضو بطاقة �أو رقم تعريف �شخ�صي� ،أو ب�أية طريقة �أخرى ،مبا يف ذلك ،على �سبيل املثال ال احل�صر ،طلبات �أو حجوزات الربيد الإلكرتوين،
الهاتف ،االنرتنت �أو الفاك�س التي ي�سمح بها �أو ينفذها ع�ضو البطاقة� ،سوءا مت توقيع �أية مبيعات �أو دفعة نقدية �أو �أي �إي�صال �آخر �أو منوذج بوا�سطة ع�ضو البطاقة.
ع« -الدفعة النقدية املقدمة» :تعني �أي مبلغ يدفعه �سيتي بنك �أو �أي بنك �آخر �أو م�ؤ�س�سة مالية مقدم ًا لع�ضو البطاقة� ،سواء نقد ًا �أو ب�أي �شكل �آخر من �أ�شكال الدفع فيما يتعلق
بح�ساب البطاقة.
ف« -ر�سوم الدفعة النقدية املقدمة» :تعني �أي ر�سوم ،وفق ًا ملا هو حمدد يف ملحق الر�سوم وامل�صروفات ،م�ستحقة الدفعة من ع�ضو البطاقة وفق ًا للبند «د» «.»5-5« »1
�ص« -الر�سوم» :تعني �أي مبلغ م�ستحق الدفع من ع�ضو البطاقة نتيجة �إ�صدار �أو ا�ستخدام البطاقة (البطاقات) ،رقم البطاقة �أو رقم التعريف ال�شخ�صي �أو خالف ذلك
مبوجب هذه ال�شروط والأحكام ،وت�شمل ،على �سبيل املثال ال احل�صر ،جميع معامالت البطاقة ،الر�سوم ،امل�صاريف ،الفوائد ،النفقات ،التعوي�ضات ،التكاليف وامل�صاريف
القانونية.
ً
ق�« -سيتي دوالرز» :تعني نقاط املكاف�أة املمنوحة حلامل البطاقة ال�ستخدام بطاقته وفقا للبند «د» «« »2و».
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«بطاقة �سيتي اليف» :تعني بطاقة �سيتي اليف ال�صادرة بوا�سطة �سيتي بنك.
«برنامج �سيتي اليف» :يعني الربنامج الذي ميكن �أع�ضاء البطاقة من ا�ستخدام بطاقات �سيتي اليف وا�سرتداد �سيتي دوالرز املكت�سبة مقابل املكاف�آت/املزايا املعرو�ضة وفق ًا
لربنامج �سيتي دوالرز.
«�سيتي مايلز» :تعني نقاط املكاف�أة التي يك�سبها ع�ضو البطاقة مقابل م�شرتيات التجزئة التي يقوم بها با�ستخدام البطاقة االئتمانية �سيتي برميري مايلز ايليت و�/أو �سيتي
برميري مايلز وفق ًا لن�سبة املك�سب التي يحددها �سيتي بنك من وقت لآخر لتمكني ع�ضو البطاقة من ا�سرتدادها مقابل املزايا/املكاف�آت املتوفرة فيما يتعلق بربنامج �سيتي
مايلز.
«برنامج �سيتي برميري مايلز» :يعني برنامج ميكن �أع�ضاء البطاقة من ا�ستخدام البطاقة االئتمانية �سيتي برميري مايلز ايليت و�/أو �سيتي برميري مايلز وا�سرتداد �سيتي
مايلز املكت�سبة مقابل املكاف�آت/املزايا املعرو�ضة وفق ًا لربنامج �سيتي مايلز.
«العمليات امل�صرفية عرب الهاتف من �سيتي» :تعني اخلدمات التي يقدمها �سيتي بنك لعمالئه والتي ميكن اال�ستفادة منها عن طريق االت�صال بالرقم «الأرقام» التي يخطر
بها �سيتي بنك من وقت لآخر.
ً
«ر�سوم تبديل البطاقة» :تعني الر�سوم املحددة يف ملحق الر�سوم وامل�صروفات وامل�ستحقة الدفع بوا�سطة ع�ضو البطاقة وفقا للبند «د» «.»1-8« »1
«احلد االئتماين» :يعني احلد الأق�صى للر�صيد املدين الذي ي�سمح به �سيتي بنك يف ح�ساب البطاقة للبطاقة الأ�سا�سية والبطاقة/البطاقات الإ�ضافية� ،إن وجدت ،وفق ًا ملا
يتم �إخطار عو�ض البطاقة الأ�سا�سية به من وقت لآخر.
�أ�-أ) «الر�صيد احلايل» :يعني �إجمايل الر�صيد املدين امل�ستحق الدفع اعتبار ًا من تاريخ �إ�صدار ك�شف احل�ساب ،مبا يف ذلك الفائدة امل�ستحقة والر�سوم امل�ستوجبة الدفعة
ل�سيتي بنك يف ذلك التاريخ ،وفق ًا ملا يحدده �سيتي بنك بناء على �سجالته.
�أ-ب) »ح�ساب التنبيه ل�سيتي» :يعني �أي ح�ساب للعميل لدى �سيتي بنك والذي قد يكون ح�ساب توفري/جاري/وديعة حمددة/الدفعة املقدمة حلقوق امللكية /بطاقة ائتمانية
�أو �أي ح�ساب �آخر حيث يتم االنتفاع من خدمات تنبيه �سيتي بنك.
�أ-ج) «مزود اخلدمات اخللوية» :يعني مزود اخلدمات اخللوية الذي يتفق معه �سيتي بنك للتزويد بخدمات التنبيه ل�سيتي بنك.
�أ-د) «نظام اخل�صم املبا�شر» :يعني نظام الدفعات الإلكرتوين الذي ي�شغله بنك الإمارات املركزي وفق ًا لقوانني نظام اخل�صم املبا�شر (مبا يف ذلك جميع مالحق هذه
القوانني) ح�سب تعديالته من وقت لآخر.
«دبي» :تعني �إمارة دبي ،يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
�أ-ه) «ك�شف ح�ساب الربيد الإلكرتوين» �أو ك�شف احل�ساب الإلكرتوين» :يعني ك�شف احل�ساب الذي ير�سله �سيتي بنك وفق ًا للبند د «« »2ب» على عنوان الربيد الإلكرتوين
لع�ضو البطاقة الأ�سا�سي الذي يقدمه ع�ضو البطاقة الأ�سا�سي ل�سيتي بنك.
�أ-و) «ر�سوم التمويل» :تعني الر�سوم املحددة يف ملحق الر�سوم وامل�صروفات .وما مل يتم حتديد خالف ذلكُ ،ت�سب الفائدة املطبقة عن طريق ر�سوم التمويل على �أ�سا�س
 360يوم ًا يف ال�سنة.
�أ-ز) «الإمارات» :تعني طريان الإمارات ،اخلطوط اجلوية التي متلكها وت�شغلها جمموعة الإمارات يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
�أ-ح) «الإمارة» :ت�شري �إىل �أية �إمارة يف دولة الإمارات العربية املتحدة (وفق ًا ملا هو حمدد �أدناه).
�أ-ط) »البطاقة الإلكرتونية» :تعني البطاقة الإلكرتونية ال�صادرة بوا�سطة �سيتي بنك �إىل ع�ضو البطاقة.
�أ-ي) «معاملة البطاقة الإلكرتونية» :تعني �أي معاملة تتم با�ستخدام البطاقة االلكرتونية �أو رقم البطاقة االلكرتونية.
«احل�ساب امل�شرتك» :يعني �أي ح�ساب مملوك لأكرث من جهة ،وفق ًا للبند �أ 9-من هذه ال�شروط والأحكام.
�أ-ك)
�أ-ل) «طلب القر�ض» :يعني منوذج طلب القر�ض املوقع بوا�سطة املقرت�ض لغر�ض طلب قر�ض.
�أ-م) «ر�سوم الت�أخر يف الدفع» :تعني الر�سوم املحددة يف ملحق الر�سوم وامل�صروفات والتي تكون م�ستحقة الدفع من ع�ضو البطاقة وفق ًا للبند د «.»10-4« »1
�أ-ن) «القر�ض على البطاقة االئتمانية» �أو «القر�ض على البطاقة» :يعني قر�ض ُينحه �سيتي بنك لع�ضو البطاقة وفق ًا لهذه ال�شروط والأحكام ،وي�شمل قر�ض على الهاتف
ومنتجات ان�ستالون والقرو�ض التي يح�صل عليها العميل عرب االنرتنت.
�أ�-س)»�شيك املدير» :يعني �أ �شي �أو �أية و�سيلة دفع �أخرى �صادر من �سيتي بنك �صالح ع�ضو البطاقة عند املوافقة على القر�ض على البطاقة االئتمانية.
�أ-ع) «املورد» :يعني �أي �شخ�ص يورد ب�ضائع و�/أو خدمات ويقبل �أية بطاقة.
�أ-ف) »احلد الأدنى للدفعة امل�ستحقة» :يعني املبلغ املح�سوب وفق ًا لل�صيغة الواردة يف ملحق الر�سوم وامل�صروفات وامل�ستحق الدفع بوا�سطة ع�ضو البطاقة وفق ًا للبند د «»1
«.»5-4
�أ�-ص) «�شهر» :يعني �أي �شهر ميالدي وفق ًا للتقومي امليالدي.
�أ-ق) «ر�سوم جتاوز احلد االئتماين» :تعني املبلغ املحدد يف ملحق الر�سوم وامل�صروفات وامل�ستحق الدفع من ع�ضو البطاقة وفق ًا للبند د «.»2-4« »1
�أ-ر) «ال�شراء» :يعني �أية معاملة بالبطاقة بخالف �أية دفعة مقدمة نقدية.
�أ�-ش) «تاريخ ا�ستحقاق الدفعة» :يعني التاريخ املحدد يف ك�شف احل�ساب والذي يجب على العميل فيه دفع �إما الر�صيد احلايل �أو �أي جزء منه �أو احلد الأدنى للدفعة
امل�ستحقة ل�سيتي بنك مببالغ خال�صة.
�أ-ث) «املنتج» �أو «املنتجات» :يكون لها نف�س املعنى املحدد يف البند «ي» من هذه ال�شروط والأحكام.
�أ-خ) «رقم التعريف ال�شخ�صي» :يعني رقم التعريف ال�شخ�صي ال�صادرة �إىل �أو الذي اختاره ع�ضو البطاقة.
�أ-ذ) «البطاقة البديلة» :تعني البطاقة اجلديدة ال�صادرة لع�ضو البطاقة ال�ستبدال البطاقة احلالية.
�أ�-ض) «�سكايورد�س» :تعني برنامج امل�سافر الدائم لطريان الإمارات الذي ي�شغله ويديره طريان الإمارات وميكن للم�سافر من خالله ك�سب مكاف�آت �أميال ال�ستخدام
بطاقته وا�ستبدالها مبزايا ومكاف�آت خا�صة ،وجميعها وفق ًا لل�شروط والأحكام التي يحددها طريان الإمارات و�/أو �سيتي بنك (وفق ًا ملا هو مطبق) من وقت لآخر.
�أ-ظ) «ك�شف احل�ساب» �أو «الك�شف» :ي�شمل ك�شف احل�ساب ال�شهري والدوري ال�صادر من �سيتي بنك �إىل ع�ضو البطاقة الأ�سا�سي والذي يو�ضح تفا�صيل الر�صيد احلايل
لع�ضو البطاقة وع�ضو�/أع�ضاء البطاقة الإ�ضايف� ،إن وجد ،وامل�ستحق الدفع ل�سيتي بنك �أو الإ�شعار املحدد مبوجب البند �أ 9-1-من هذه ال�شروط والأحكام .يجوز
ل�سيتي بنك ح�سبما يرتاءى له �إر�سال ك�شف ح�ساب �أو �أية ر�سالة �أخرى مبوجب هذه ال�شروط و الأحكام على عنوان الربيد الإلكرتوين �أو رقم الفاك�س �أو عنوان املنزل
�أو العمل الذي يقدمه ع�ضو البطاقة الأ�سا�سي ل�سيتي بنك.
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�أ�-أ« )1البطاقة الإ�ضافية» :تعني بطاقة �صادرة لع�ضو البطاقة الإ�ضايف بناء على طلب ع�ضو البطاقة الأ�سا�سي.
�أ-ب« )1ع�ضو البطاقة الإ�ضايف» :تعني �أي �شخ�ص يتم �إ�صدار بطاقة �إ�ضافية له بناء على طلب ع�ضو البطاقة الأ�سا�سي.
�أ-ج« )1ر�سائل احلدث» :تعني ر�سائل احلدث املعدلة التي يعدها �أو يقدمها العميل ل�سيتي بنك بخ�صو�ص �أحداث �أو معامالت معنية تتعلق بح�ساب التنبيه ل�سيتي ،وذلك
لتمكني �سيتي بنك من �إر�سال تنبيهات مماثلة للعميل ور�سائل تنبيه معممة يعدها �سيتي بنك من وقت لآخر.
�أ-د« )1ا.ع.م :».تعني دولة الإمارات العربية املتحدة.
�أ-هـ« )1درهم �إماراتي» :يعني العملة القانونية لدولة الإمارات العربية املتحدة.
ً
ب�شكل فعلي يف الإمارات العربية املتحدة اعتبارا من  1يناير � .2018سيتم جمع �ضريبة
�أ و )1ي�شري االخت�صار “� ”VATإىل �ضريبة القيمة امل�ضافة التي �سيتم تطبيقها ٍ
القيمة امل�ضافة على اللوازم اخلا�ضعة لل�ضريبة من ال�سلع واخلدمات يف الإمارات العربية املتحدة ،حيثما يتم تطبيق ذلك ”VAT“ .هي �ضريبة اال�ستهالك التي
يجب �أن يتم دفعها من ِقبل امل�ستهلكني ،و�سوف يقوم �سيتي بنك فرع دولة الإمارات بدور الو�سيط الذي يقوم بجمع ال�ضرائب بالنيابة عن هيئة ال�ضرائب.

أ -الحسابات البنكية

بالإ�ضافة �إىل ال�شروط� ،إن وجدت ،الواردة يف منوذج الطلب املكتمل و�/أو خطاب املوافقة ،تطبق هذه ال�شروط والأحكام على �أي ح�ساب واملعامالت ذات ال�صلة مع �سيتي بنك
وفق ًا ملا هو حمدد �أدناه.
يعترب توقيع العميل على منوذج/مناذج وطلبات فتح ح�ساب لدى �سيتي بنك واال�شرتاك يف و�/أو ا�ستخدام �أية خدمة/منتج معرو�ض بوا�سطة �سيتي بنك و�إجراء �أية معاملة مع �أو
من خالل �سيتي بنك كموافقة على هذه ال�شروط والأحكام وتعديالتها من وقت لآخر.

 -1ال�شروط العامة

 )1-1فتح احل�ساب
يقر ويوافق العميل على �أنه لن يتم فتح �أي ح�ساب حتى يتم ا�ستالم جميع امل�ستندات املطلوبة.
 )2-1الإيداعات
يقبل �سيتي بنك الإيداعات النقدية التي ال ميكن التحقق منها فور ًا ،ب�شرط �أن يكون التحقق الالحق حا�سم فيما يعلق باملبلغ الذي يتم �إيداعه.
 )3-1ال�سحوبات
ُي�سمح بال�سحوبات فقط عند تقدمي طلبات يوافق عليها �سيتي بنك فيما يتعلق بالنموذج والتوقيع �أو من خالل الو�سائل الإلكرتونية املقبولة� .سيدفع العميل جميع
ر�سوم التحويل ور�سوم اخلدمات و�أية ر�سوم �أو نفقات �أخرى مهما كانت فيما يتعلق بال�سحوبات من احل�ساب بالكامل بدون خ�صم �أو اقتطاع على الفور عند الطلب
�أو باخل�صم من احل�ساب ذات ال�صلة.
 )4-1املبالغ اخلال�صة
عند املوافقة على �أي �إيداع ،يت�صرف �سيتي بنك كوكيل حت�صيل للعميل فقط وال يتحمل �أية م�سئولية عن ال�صرف .ال تكون عوائد الإيداع متوفرة لل�سحب بوا�سطة
العميل حتى يتم حت�صيل مبالغ خال�صة و�إيداعها بوا�سطة �سيتي بنك .ويحتفظ �سيتي بنك باحلق يف التقييد على �أي من ح�سابات العميل �أو طلب دفع �أية مبالغ يتم
قيدها باخلط�أ لهذا احل�ساب.
 )5-1الر�سوم وامل�صروفات
يقر العميل با�ستالم ملحق الر�سوم و امل�صروفات (ملحق الر�سوم وامل�صروفات) ويتعهد ب�أنه يجوز ل�سيتي بنك تغيري الر�سوم وامل�صروفات املحددة فيه من وقت
لآخر .يقوم �سيتي بنك ب�إر�سال �إ�شعار م�سبق بهذه التغيريات للعميل .ويجوز ل�سيتي بنك الإخطار ،يف �أي وقت ،ب�سعر الفائدة ،الر�سوم ،امل�صروفات �أو �أية مبالغ �أخرى
مطبقة على احل�ساب �أو املنتج �أو اخلدمة� .إذا انخف�ض ر�صيد احل�ساب ،يف �أي وقت ،لأي �سبب ،عن احلد الأدنى ال�سائد لدى �سيتي بنك خالل �شهر معني ،يدفع
العميل ويحق ل�سيتي بنك �أن يخ�صم ر�سوم اخلدمات املطبقة لدى �سيتي بنك من احل�ساب .كما يجوز ل�سيتي بنك احت�ساب فائدة على الر�صيد املدين يف �أي ح�ساب
ب�سعر الفائدة ال�سائد ل�سيتي بنك.
 )6-1احل�سابات الدائنة واملدينة
�أ) يجوز ل�سيتي بنك التقييد على احل�ساب حتى لو نتج عن هذا الإجراء ر�صيد مدين (�أو زيادته) .ويكون هذا احلق بدون الإخالل بحق �سيتي بنك يف رف�ض هذه
احل�سابات املدينة  .ويكون العميل ،يف جميع الأوقات ،م�سئو ًال عن الر�صيد املدين يف احل�ساب وعن االلتزامات النا�شئة عن �أو فيما يتعلق باحل�ساب.
ب) ال يكون �سيتي بنك ملزم ًا بالقيد لأي ح�ساب قبل ا�ستالم الدفعة املماثلة والنهائية مببالغ خال�صة .ويف حالة قيام �سيتي بنك بالقيد للح�ساب قبل اال�ستالم،
يجوز �أن يحتفظ �سيتي بنك بجميع �أو جزء من االئتمان (مبا يف ذلك �أية فائدة عليه) وعمل قيد مالئم للح�ساب وطلب �سداد مبلغ معادل لأي ر�صيد مدين.
ويف حالة ا�ستالم �سيتي بنك لإخطار يفيد ب�أن املبالغ املقيدة لأي ح�ساب غري خال�صة ،وقام العميل ب�سحب مبالغ بعد قيد املبالغ الغري خال�صة للح�ساب وت�سببت
هذه ال�سحوبات يف �أن ي�صبح احل�ساب مك�شوف ًا (�أو زيادة مبلغ احل�ساب املك�شوف) �أو يقل عن احلد الأدنى للر�صيد املحدد بوا�سطة �سيتي بنك ،يجوز ل�سيتي
بنك احت�ساب فوائد ور�سوم وم�صروفات على العميل وفق ًا ملا ورد بالتف�صيل يف البند �أ.4-1-
ج) ال يكون �سيتي بنك ملزم ًا بالقيد على �أي ح�ساب قد ي�ؤدي �إىل زيادة الر�صيد املدين� .إذا �أدى �إجمايل مبالغ القيد على ح�ساب معني يف �أي وقت بخالف ذلك �إىل
ر�صيد مدين �أو الزيادة عن املبالغ املتوفرة حالي ًا يف احل�ساب ،يجوز �أن يقرر �سيتي بنك �أي قيد على احل�ساب �سيقوم به (�سواء ب�شكل كلي �أو جزئي وبالرتتيب
الذي يختاره).
د) يجوز ل�سيتي بنك ،يف �أي وقت� ،إلغاء �أي متديد لالئتمان .يقوم العميل بالتحويل ل�سيتي بنك عند �إغالق �أي ح�سب �أو خالف ذلك بناء على طلب �سيتي بنك
مبالغ كافية متوفرة فور ًا لتغطية �أي ر�صيد مدين على �أي ح�ساب �أو �أي متديد �آخر لالئتمان و�أية فوائد ،ر�سوم �أو مبالغ �أخرى م�ستحقة.
 )7-1ال�شيكات و�أدوات الدفع
يجوز ل�سيتي بنك ،ح�سبما يرتاءى له ،تزويد العميل بال�شيكات� ،أدوات الدفع واملواد ذات ال�صلة .ويجوز للعميل �أو ممثلة حت�صيل هذه املواد من الفرع املفتوح
فيه احل�ساب �أو قد يتم �إر�سال املواد بالربيد ال�سريع �أو الربيد على م�سئولية العميل مبفرده وبدون م�سئولية على �سيتي بنك ،على العنوان املحدد يف منوذج فتح
احل�ساب.
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يبذل العميل ق�صارى جهده لتفادي �أي تالعب ،فقدان� ،سرقة� ،سوء ا�ستخدام �أو رف�ض فيما يتعلق بال�شيكات و�/أو �أدوات الدفع املقدمة .ويخطر العميل �سيتي بنك
على الفور خطي ًا بفقدان �أو �سرقة �أي �شيك و�/أو �أداة دفع ويقوم بتمزيق �أو �إعادة �أي �شيك �أو �أداة دفع �أو مواد ذات �صلة غري م�ستخدمة ل�سيتي بنك.
 )8-1التنازل/التحويل
�أ -ال يجوز للعميل التنازل عن �أو احت�ساب �أي مبالغ يتم �إيداعها �أو االحتفاظ بها با�سم العميل لأي طرف �آخر عن طريق ال�ضمان ،بدون احل�صول على موافقة
خطية م�سبقة من �سيتي بنك.
ً
ب-ال يعرتف قانون دولة الإمارات العربية املتحدة مبلكية حق االنتفاع وال يكون �أي �إقرار ائتمان مزعوم �أو �إن�شاء حق انتفاع ملزما ل�سيتي بنك.
 )9-1امل�س�ؤولية
ً
ال يكون �سيتي بنك م�سئوال جتاه العميل �إذا انخف�ضت املبالغ املقيدة حل�ساب العميل ب�سبب ال�ضرائب ،الر�سوم �أو الإهالك .ال يحمل العميل �سيتي بنك امل�س�ؤولية
يف حالة عدم متكن العميل من احل�صول على دفعة ب�سبب �أية قيود �أو لأي �سبب �آخر خارج عن �إرادة �سيتي بنك .تكون جميع �أوامر الدفع ،عمليات ال�صرف وبيع
و�شراء الأ�سهم وال�سندات �أو احل�ص�ص التي يقوم بها �سيتي بنك لأي ح�ساب للعميل على ح�ساب وم�سئولية العميل.
ً
يف حالة وفاة ،عجز ،ت�صفية ،تع�سر �أو �إفال�س العميل (�أو القيام ب�أية �إجراءات مماثلة) ،ال يكون �سيتي بنك م�سئوال عن �أي خ�سارة قد تن�ش�أ عن �أية معامالت يف
�أي ح�ساب ،ما مل ي�ستلم �سيتي بنك �إ�شعار ًا خطي ًا بذلك مع امل�ستندات امل�ؤيدة املالئمة التي يقبلها البنك .وعند ا�ستالم هذا الإ�شعار وامل�ستندات امل�ؤيدة املالئمة،
�سيقوم �سيتي بتعليق جميع التعامالت على احل�ساب حتى يتم اتخاذ الإجراءات ال�ضرورية وفق ًا للقوانني املطبقة.
يقبل العميل جميع التكاليف والنفقات واملخاطر مهما كانت املتعلق ب�أي ح�ساب خم�ص�ص ب�أية عملة ،مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر �أية قيود قانونية �أو
تنظيمية �سارية �سواء كانت دولية �أو حملية .ال يكون �سيتي بنك م�سئو ًال عن �أية خ�سائر �أو ت�أخري وفق ًا لذلك .تخ�ضع �إ�شعارات ال�سحب بالعمالت الأجنبية لتوافرها
يف فرع �سيتي بنك املعني .ويكون التحويل من عملة لأخرى ب�سعر �صرف لدى �سيتي بنك يف تاريخ املعاملة ،وفق ًا ملا يحدده �سيتي بنك من وقت لآخر.
 )10-1ك�شوف احل�سابات
ما مل ُيطلب خالف ذلك ،يتم �إر�سال ك�شوف احل�سابات ال�شهرية و�إ�شعارات املعامالت للعميل من خالل الربيد العادي �أو الربيد االلكرتوين �أو من خالل خدمات
�سيتي بنك على �شبكة االنرتنت.
ً
ً
يقوم العميل ب�إبالغ �سيتي بنك خطيا عن �أي خط�أ �أو تعار�ض ،خالل ثالثني ( )30يوما من تاريخ ك�شف احل�ساب املحدد يف �سجالت �سيتي بنك .وخالف ذلك،
يعترب ك�شف احل�ساب �صحيح ونهائي (�سواء مت �إر�ساله بالربيد �أو �إلكرتونيا عرب الربيد الإلكرتوين) ،وال يجوز للعميل بعد ذلك االعرتا�ض على ك�شف احل�ساب.
ويف حالة عدم ا�ستالم العميل لك�شف ح�ساب عن �أية فرتة ،يكون العميل م�سئو ًال عن طلب ك�شف ح�ساب من �سيتي بنك خالل ثالثني ( )30يوم ًا من التاريخ الذي
كان يتم فيه �إر�سال ك�شف احل�ساب له ب�شكل اعتيادي.
يف حالة �إر�سال ك�شف ح�ساب للعميل من خالل خدمات �سيتي بنك على �شبكة االنرتنت� ،سيقوم �سيتي بنك ب�إر�سال بريد الكرتوين للعميل لإخطاره بوجود ك�شف
احل�ساب من خالل خدماتي �سيتي بنك على �شبكة االنرتنت.
�أ) يعترب �سيتي بنك قد قام بت�سليم ك�شف ح�ساب للعميل عند ا�ستالم العميل لر�سالة بريد �إلكرتوين تفيد بوجود ك�شف احل�ساب عرب خدمات �سيتي بنك على
�شبكة االنرتنت.
ب) يوافق العميل على �إخطار �سيتي بنك ،خالل �سبعة (� )7أيام من ا�ستالم الإ�شعار يف حالة عدم متكنه من الدخول �إىل ك�شف احل�ساب .وعند انتهاء هذه الفرتة،
يعترب العميل قد ا�ستلم ودخل �إىل ك�شف احل�ساب.
ج) يقر العميل باخلطر املرتبط بالبيانات امل�ستلمة/امل�سلمة من خالل �شبكة االنرتنت و�/أو الربيد الإلكرتوين ،مبا يف ذلك خطر �إمكانية الدخول �إىل املعلومات
ال�سرية و/و الإطالع عليها من قبل الغري .يعفي ويربئ العميل مبوجبه �سيتي بنك وموظفيه وم�سئوليه وممثليه من �أي وجميع الأ�ضرار التي يتكبدها العميل
ب�شكر مبا�شر �أو غري مبا�شر ب�سبب هذا الدخول الغري م�صرح به �أو الك�شف عن املعلومات ال�سرية من قبل الغري� ،شريطة �أن يحتفظ �سيتي بنك مبعايري �أمن
تكنولوجيا معلومات مالئمة.
د) يقر العميل ويوافق مبوجبه على �أن يتم تخزين املعلومات ،مبا يف ذلك على �سبيل املثال احل�صر ،ا�سم امل�ستخدم ،كلمة ال�سر ،معلومات احل�ساب ،ن�شاط
احل�ساب ،املعلومات عن املعلومات التي جترى على احل�ساب و�أية معلومات �أخرى خمزنة بوا�سطة العميل على الكمبيوتر ال�شخ�صي �أو كمبيوتر العمل �أو جهاز
التخزين ،حيثما يوجد ،على م�سئولية العميل .ال يكون �سيتي بنك م�سئو ًال عن �أي دخول غري م�صرح به �أو ك�شف عن املعلومات ال�سرية من قبل الغري.
ه) ي�ضمن �سيتي بنك اتخاذ �إجراءات �أمنية معقولة قبل حتويل �أية معلومات �أو بيانات للعميل عرب الربيد الإلكرتوين ،الإنرتنت �أو الهاتف املتحرك.
و) يوافق العميل على �أنه يجوز ل�سيتي بنك ،ح�سبما يرتاءى له ،تقييد �أو �إنهاء ا�ستخدام العميل خلدمات �سيتي بنك على �شبكة االنرتنت .كما يوافق العميل على
�أنه يجوز للبنك التوقف عن �إر�سال ك�شوف احل�سابات له بالربيد العادي �إذا اختار العميل الدخول �إىل ك�شوف احل�سابات من خالل خدمات �سيتي بنك عرب
�شبكة االنرتنت.
ً
ز) �إذا طلب العميل من �سيتي بنك ك�شف ح�ساب ورقي ،يتم ت�سليم ك�شف احل�ساب هذا للعميل بعد ت�سديد الر�سوم املطبقة وفقا ملا ورد يف ملحق الر�سوم
وامل�صروفات.
ال يخل هذا البند �أ ( )9-1ب�أية �شروط و�أحكام �أخرى مطبقة على ك�شوف احل�سابات.
 )11-1فتح ح�ساب �إ�ضايف
ً
مع مراعاة �أي حد �أدنى للر�صيد ور�سوم اخلدمات و�/أو املتطلبات الأخرى ل�سيتي بنك ،يجوز للعميل مطالبة �سيتي بنك خطيا �أو عرب الهاتف �أو من خالل خدمات
�سيتي بنك عرب االنرتنت (�إن �أمكن) بفتح ح�ساب �إ�ضايف با�سمه.
ويف هذه احلالة ،ت�شمل الإ�شارة �إىل «احل�ساب» �أو «احل�سابات» مبوجب هذه ال�شروط والأحكام �أي ح�ساب �إ�ضايف للعميلُ .وتكم هذه احل�سابات بهذه ال�شروط
والأحكام بدون احلاجة �إىل توقيع �أي م�ستندات �إ�ضافية لفتح احل�ساب.
 )12-1جتميد وغلق احل�سابات
�أ) عند �إخالل العميل بهذه ال�شروط والأحكام ،يجوز ل�سيتي بنك رف�ض معاجلة �أي �أوامر �أو معامالت معلقة �أو م�ستقبلية بخ�صو�ص هذا احل�ساب و�/أو غلق
احل�ساب .ويجوز ل�سيتي بنك غلق ح�ساب العميل يف �أي وقت بدون �سبب عن طريق �إر�سال �إ�شعار خطي م�سبق مدته ثالثني ( )30يوم ًا على عنوان العميل
امل�سجل لدى �سيتي بنك .وعند هذا الإغالق� ،سوف يخلي �سيتي بنك م�سئوليته جتاه العميل عن الر�صيد االئتماين يف احل�ساب املغلق (�إن وجد) بعد خ�صم �أي
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ر�سوم ،ويقوم العميل ب�إعادة جميع املعلومات ذات ال�صلة والأجهزة املقدمة من �سيتي بنك له.
ب) دون الإخالل بالبنود الأخرى لهذه ال�شروط والأحكام ،يحق ل�سيتي بنك ،عن طريق �إر�سال �إ�شعار خطي للعميل� ،إغالق �أي ح�ساب يف حالة عدم وجود ر�صيد
دائن يف احل�ساب ملدة (� )1شهر واحد .وافق العميل على �أن الإجراء الذي يتخذه البنك لغلق احل�ساب �سيكون �ساري وملزم للعميل اعتبار ًا من التاريخ املحدد
يف الإ�شعار املذكور ب�أنه تاريخ غلق احل�ساب ،حتى لو مل ي�ستلم العميل الإ�شعار املذكور .يتنازل العميل ب�شكل نهائي عن �أي حق قد يكون له �ضد �سيتي بنك للطعن
على قرار �سيتي بنك بغلق احل�ساب.
ج) يوافق العميل على �أن يلتزم �سيتي بنك ب�أية تعليمات من اجلهات املخت�صة بتجميد املبالغ املتوفرة يف ح�ساب العميل �أو اتخاذ �أي �إجراءا �آخر �ضروري �إذا ر�أى
�سيتي بنك �أن الأموال قد مت احل�صول عليها من خالل و�سائل �أو معامالت غري قانونية .ويجوز ل�سيتي بنك �إبالغ اجلهات املخت�صة يف دولة الإمارات العربية
املتحدة عن �أي غ�سيل �أموال م�شتبه به �أو م�ؤكد �أو �أية �أن�شطة �أو معامالت �أخرى م�شبوه �أو غري قانونية فيما يتعلق باحل�ساب �أو اخلدمات امل�صرفية الأخرى.
كما يوافق العميل على �أنه يحق ل�سيتي بنك جتميد الأر�صدة الدائنة يف �أي ح�ساب للعميل لدى �سيتي بنك تنفيذ ًا لأي حكم �صادر من �أية حمكمة خمت�صة �أو
بناء على تعليمات بنك الإمارات املركزي �أو تعليمات و�/أو �أوامر �أية جهة �أخرى خمت�صة.
�	)13-1أوامر وقف الدفع
يف حالة جتميد �أية مبالغ بناء على تعليمات �أية جهة ق�ضائية ،قانونية �أو بنك الإمارات املركزي ن نتجية لأية مطالبة من البنك املركزي �ضد العميل ،يعو�ض العميل
ب�شكل نهائي وغري م�شروط �سيتي بنك ويربئ ذمته من اية �أ�ضرار يتكبدها فيما يتعلق ب�أية من تلك الأموال املجمدة.
 )14-1ال�شروط والأحكام التي تنظم احلواالت الربقية ،الكمبياالت حتت الطلب و�شيكات املدير �أو �أي نوع �آخر لتحويل الأموال ب�صرف النظر عن �أية �شروط �أخرى واردة
�ضمن هذه ال�شروط والأحكام ،ينظم هذا البند «�أ  »13-1احلواالت الربقية ،الكمبياالت حتت الطلب� ،شيكات املدير و�أية نوع �آخر لتحويل الأموال:
�أ) يتفهم العميل ويوافق على �أنه قد ال يتمكن من احل�صول على القيمة الكاملة وفق ًا لأية كمبيالة حتت الطلب �أو �شيك مدير �أو حوالة برقية ب�سبب قيود ال�صرف
�أو القيود الأخرى الواجبة التطبيق يف دولة الدفع �أو دولة الإ�صدار� ،أو ب�سبب الر�سوم ،اخل�صومات و�/أو الر�سوم التي يفر�ضها امل�صرف امل�سحوب عليه.
ب) يكون �شراء �سيتي بنك لأية كمبيالة حتت الطلب �أو �شيك مدير �صادر �سابق ًا بوا�سطة �سيتي بنك ح�سبما يرتاءى له وتتم املعاجلة ب�سعر �شراء �سيتي بنك لعملة
الكمبيالة �أو ال�شيك.
ج) يف حالة عدم وجود تعليمات خا�صة ،يجوز ل�سيتي بنك حتويل جميع احلواالت حل�ساب العميل بعملة ح�ساب العميل ب�سعر �شراء �سيتي بنك للعملة يف تاريخ
املعاملة.
د) يحول البنك امل�سحوب عليه جميع احلواالت املطلوبة بوا�سطة العميل بالعملة املحلية لدولة الوجهة وب�سعر ال�شراء ال�سائد لديه.
ه) ال يتحمل �سيتي بنك امل�س�ؤولية عن �أي عمل �أو �إغفال لأي بنك مرا�سل �أو م�سحوب عليه �أو عن �أي خط�أ �أو ت�أخري يف التحويل .يوافق العميل على تعوي�ض و�إبراء
ذمة �سيتي بنك من جميع اخل�سائر والأ�ضرار والنفقات التي يتكبدها �سيتي بنك فيما يتعلق ب�أية كمبيالة حتت الطلب �أو �شيك مدير �صادرة بوا�سطة �سيتي بنك
�أو �أي حواالت برقية �صادرة بوا�سطة �سيتي بنك بناء على تعليمات العميل.
و) يف حالة فقدان �أو �سرقة �أو تلف �أي �شيك مدير �أو كمبيالة حتت الطلب ،يقوم العميل بتعوي�ض �سيتي بنك ويوافق على �إعفاء و�إبراء ذمة �سيتي بنك من جميع
االلتزامات املتعلقة بفقدان� ،سرقة �أو تلف هذا ال�شيك �أو الكمبيالة �إذا وافق �سيتي بنك ،ح�سبما يرتاءى له ،على �إ�صدار �شيك بديل �أو كمبيالة بديله بنف�س
القيمة �أو رد مبلغ ال�شيك �أو الكمبيالة.
ز) العميل على دراية تامة ويوافق على املخاطر املرتبطة بتعليمات حتويل املبالغ �إىل �سيتي بنك عرب الهاتف ،التلك�س ،الفاك�س ،الر�سائل ،الربيد ،املرا�سل �أو
�أية طريقة مماثلة (طرق التعليمات اليدوية) .يفو�ض ويكلف العميل �سيتي بنك بالعمل بناء على التعليمات لتحويل املبالغ املحولة من خالل طرق التعليمات
اليدوية� ،سواء كانت هذه التعليمات �صادرة ب�شكل مزعوم بوا�سطة �أو يعتقد �سيتي بنك �أنها �صادرة �أو نا�شئة من العميل �أو �أي مفو�ض بالتوقيع على ح�ساب
العميل وفق ًا ملا هو حمدد يف ا�ستمارة فتح احل�ساب �أو امل�ستندات ذات ال�صلة (التعليمات).
ح) �سيتي بنك مفو�ض ب�شكل غري قابل للإلغاء باالعتماد على التعليمات باعتبارها حقيقية� ،صحية ،كاملة وقابلة للتنفيذ ،و يوافق العميل على عدم تغيري
التعليمات .ال يكون �سيتي بنك م�سئو ًال عن احل�صول على ت�أكيد �أو اال�ستف�سار عن م�صداقية و�صحة ودقة التعليمات .ويجوز ل�سيتي بنك ،ح�سبما يرتاءى له،
رف�ض الت�صرف بناء على التعليمات �أو طلب التحقق من التعليمات ،مبا يف ذلك بدون ح�صر ،التحقق عن طريق ات�صال هاتفي للت�أكيد باملفو�ض بالتوقيع على
احل�ساب وفق ًا ملا هو حمدد يف التعليمات� ،أو باملمثل املعني بوا�سطة العميل (ات�صال الت�أكيد) .قد يتم �إجراء ات�صال الت�أكيد على الرقم املقدم من العميل ل�سيتي
بنك �أو بخالف ذلك فيما يتعلق بح�ساب العميل.
 )15-1وفاة املفو�ض بالتوقيع
يف حالة قيام العميل بتعيني �شخ�صني (بخالف نف�سه) للقيام بالت�ضامن بت�شغيل احل�ساب ووفاة �أحد ه�ؤالء املفو�ضني بالتوقيع بالت�ضامن �أو فقدانه للأهلية ،لن
ي�سمح �سيتي بنك للمفو�ض بالتوقيع الآخر ب�إجراء �أي ن�شاط على احل�ساب بدون تعليمات جديدة من العميل .و ُيطلب من العميل �إخطار �سيتي بنك خطي ًا على الفور
بوفاة �أو فقدان �أهلية واحد �أو �أكرث من املفو�ضني بالتوقيع بالت�ضامن الذين يقوم بتعينهم ،ويف جميع الأحوال خالل فرتة ال تتجاوز ع�شرة (� )10أيام من تاريخ
الوفاة �أو فقدان الأهلية.
 )16-1الأ�شخا�ص الأمريكيون
يوافق العميل على �أنه �إذا �أكان �أو �أ�صبح مواطن �أمريكي ،مقيم �أو خا�ضع لل�ضريبة يف الواليات املتحدة الأمريكية يحق ل�سيتي بنك الك�شف للجهات احلكومية يف
الواليات املتحدة الأمريكية عن تفا�صيل معامالته يف احل�ساب دون حتمل �سيتي بنك �أية لأي التزام �أو م�سئولية فيما يتعلق بهذا الك�شف �أو �صحته.
 )17-1التزامات �سيتي بنك انه ايه ،الإمارات العربية املتحدة
جميع التزامات �سيتي التي قد تن�ش�أ عن املنتجات �أو اخلدمات املتوقعة يف هذه ال�شروط والأحكام هي التزامات خا�صة بفرع �سيتي بنك ان ايه يف دولة الإمارات
العربية املتحدة فقط .يقبل ويوافق العميل على عدم حتمل �سيتي جروب� ،سيتي بنك وال �أي من فروعهم امل�س�ؤولية عن عدم توافر املبالغ امل�ستحقة للقيود على قابلية
التحويل �أو خالف ذلك املتطلبات ،التحويالت الغري طوعية� ،أعمال احلروب �أو احلروب الأهلية �أو الأ�سباب املماثلة الأخرى اخلارجة عن �إرادة �سيتي بنك ،ويوافق
العميل على �أنه يف هذه الظروف ال يتحمل �أي مكتب �آخر ،فرع� ،شركة �أم ،تابعة �أو فرعية ل�سيتي بنك امل�س�ؤولية جتاه العميل .ويف حالة ن�شوء �أي التزام ل�سيتي بنك
لدفع �أية مبالغ بالنيابة عن العميل �أو للعميل ،يقبل ويوافق العميل على �أن هذا املبلغ/املبالغ �ستكون مقت�صرة فقط على املبلغ/املبالغ املودعة يف ح�ساب العميل
و�ستكون م�ستحقة من فرع �سيتي بنك ،ان ايه ،الإمارات فقط.
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 )18-1تعليق الربيد
	�إذا طلب العميل تعليق خدمة الربيد ،يجوز ل�سيتي بنك (دون �أن يكون ملزم ًا بذلك) املوافقة على تعليق جميع الربيد ،مبا يف ذلك املرا�سالت ،الإ�شعارات ،ك�شوف
احل�سابات املوجهة للعميل .ويتم الإبقاء على الربيد يف فرع مقر الفرع املعني الذي يطلبه العميل حتى يتم حت�صيله بوا�سطة العميل �أو املمثل املفو�ض بالنيابة عن
العميل .ويف حالة عدم حت�صيل الربيد الذي مت الإبقاء عليه ملدة تتجاوز ثالثة (� )3أ�شهر ،يحق ل�سيتي بنك �إر�سال هذا الربيد على العنوان املقدم من العميل .ويف
حالة عدم تقدمي عنوان �إر�سال بوا�سطة العميل ،يحق ل�سيتي بنك �إتالف جميع الربيد الذي يظل بدون حت�صيل ملدة �أربعة (� )4أ�شهر .يجوز للعميل �إلغاء �أمر تعليق
الربيد الإلكرتوين يف �أي وقت مبوجب �إر�سال �إ�شعار خطي ل�سيتي بنك �أو با�ستخدام خدمة �سيتي بنك الهاتفية و�إخطار �سيتي بنك بالعنوان الذي يتم �إر�سال الربيد
الإلكرتوين للعميل عليه .يوافق العميل على ما يلي:
�أ) ب�صرف النظر عن �أمر تعليق الربيد ،يجوز ل�سيتي بنك ،ح�سبما يرتاءى له� ،إر�سال الربيد للعميل وفق ًا ملا يراه �ضرورياً.
ب) يجوز ل�سيتي بنك اتخاذ الإجراء الذي يراه مالئم ًا ،ح�سبما يرتاءى له ،للرد على �أي بريد.
ج) يعترب جميع الربيد قد مت ا�ستالمه بوا�سطة العميل على الفور عند ت�سليم الربيد للفرع ذات ال�صلة للحفظ.
د) تعترب جميع الك�شوفات ال�صادرة بوا�سطة �سيتي بنك �صحيحة يف حالة عدم قيام العميل ب�إخطار �سيتي بنك ب�أي خط�أ خالل ( )1املدة املحددة يف الك�شف� ،أو
( )2املدة املحددة يف هذه ال�شروط والأحكام.
ه) ال يكون �سيتي بنك م�سئو ًال عن �أي خ�سائر �أو �أ�ضرار قد تلحق بالعميل نتيجة لأمر تعليق الربيد �أو ب�سبب �أي عمل �أو ت�أخري �أو �إغفال من قبل �سيتي بنك فيما
يتعلق ب�أمر تعليق الربيد؛ و
ً
و) يجوز ل�سيتي بنك �إنهاء هذه اخلدمة ب�إر�سال �إ�شعار خطي م�سبق مدته ثالثني ( )30يوما للعميل.
�	)19-1أوامر الدفع امل�ستدمية
�أ) �سيقوم �سيتي بنك مبعاجلة �أي �أمر دفع م�ستدمي من العميل يف حالة توافر مبالغ خال�صة كافية يف احل�ساب ذات ال�صلة.
ب) يف حالة عدم توافر مبالغ خال�صة كافية يف منا�سبتني ( )2متعاقبتني يف احل�ساب ذات ال�صلة حتى يقوم �سيتي بنك مبعاجلة �أمر الدفع امل�ستدمي ،يجوز ل�سيتي
بنك ،ح�سبما يرتاءى له� ،إلغاء �أمر الدفع امل�ستدمي بدون �إخطار م�سبق للعميل.
ج) يجوز ل�سيتي بنك ،ح�سبما يرتاءى له ،حتديد الأمر ذات الأولية لدفع �أوامر دفع م�ستدمية ل�شيكات م�سحوبة على ح�ساب العميل �أو دفعات �أخرى يجب �سحبها
من ح�ساب العميل.
د) يجوز ل�سيتي بنك ،ح�سبما يرتاءى له ،ت�سديد �أية دفعة وفق ًا لأي �أمر دفع م�ستدمي يف حالة عدم وجود مبالغ خال�صة كافية يف احل�ساب ذات ال�صلة للدفع.
وي�شكل مبلغ �أي عجز �سحب على املك�شوف .يكون العميل م�سئو ًال عن ت�سديد مبلغ ال�سحب على املك�شوف و �أية فوائد ور�سوم مطبقة على ال�سحب على املك�شوف
الذي ين�ش�أ نتيجة لدفع �أي �أوامر دفع م�ستدمية.
ه) ال يكون �سيتي بنك م�سئو ًال عن �أي ت�أخري ،فقدان يف النقل� ،أخطاء يف التحويل �أو �أية �أخطاء �أخرى من �سيتي بنك �أو املرا�سل.
و) يجوز للعميل تعديل �أو �إلغاء �أي �أمر دفع م�ستدمي ب�إر�سال �إ�شعار م�سبق ل�سيتي بنك .ي�سري �أي �إلغاء �أو تعديل لأي �أمر دفع م�ستدمي فقط فيما يتعلق ب�أية دفعات
م�ستحقة الدفع لأكرث من  15يوم ًا بعد ا�ستالم هذا الإ�شعار بوا�سطة �سيتي بنك.
�	)20-1أرقام تعريف احل�سابات
يوافق العميل �أن على �أرقام تعريف احل�سابات مملوكة ل�سيتي بنك ،ويحق ل�سيتي بنك تعديل �أو تغيري �أرقام تعريف احل�سابات.
 )21-1فتح احل�ساب قبل احل�صول على الرخ�صة
يوافق الأفراد الذين يفتحون ح�سابات لل�شركات �أو امل�ؤ�س�سات قبل الت�أ�سي�س الفعال للتك ال�شركات �أو امل�ؤ�س�سات على حتمل امل�س�ؤولية ال�شخ�صية الكاملة عن هذه
احل�سابات ب�صرف عن �أنه يجوز فتح هذه احل�سابات با�سم �أي �شخ�ص قانوين .يتعهد الأ�شخا�ص الذين يفتحون هذه احل�سابات ب�شكل نهائي بتعوي�ض �سيتي بنك
ب�شكل غري م�شروط عن توابع ا�ستخدام هذا التخ�صي�ص �أو احل�سابات حتى الت�أ�سي�س الفعال لل�شركة �أو امل�ؤ�س�سة.
 )22-1ال�ضمان
جميع الأموال ،ال�ضمانات ،ال�سندات ،الأ�سهم ،وثائق ال�شحن ،الأوراق املالية ،الأ�شياء الثمينة واملمتلكات ،مهما كانت طبيعتها ،املحفوظة با�سم العميل لدى �سيتي
بنك �سواء يف احل�ساب �أو �أية مرافق مالية �أخرى واالتفاقيات �أو القرو�ض املمنوحة يتم االحتفاظ بها ك�ضمان لت�سوية �أية ر�صيد مدين م�ستحق ل�سيتي بنك نا�شئ
مبوجب هذه ال�شروط والأحكام.
عالوة على ذلك ،يوافق العميل على االحتفاظ بهذه الأ�صول يف عهدة �سيتي بنك «ك�ضمان مقابل الت�سهيالت االئتمانية والقرو�ض» حتى يدفع العميل مديونيته
بالكامل ل�سيتي بنك ،مبا يف ذلك الفوائد والعموالت والنفقات والر�سوم امل�ستحقة.
 )23-1بيانات العميل
يجب على العميل �إخطار �سيتي بنك على الفور ب�أي تغيري يف املعلومات املقدمة يف منوذج فتح احل�ساب املعب�أ واملوقع يف وقت فتح احل�ساب (منوذج فتح احل�ساب).
 )24-1املعامالت اخلاطئة
يحتفظ �سيتي باحلق ويفو�ض العميل �سيتي بنك مبوجبه للتقييد على ح�ساب العميل (يف حالة عدم وجود ر�صيد كايف ،ال�سحب على املك�شوف) فيما يتعلق ب�أية مبالغ
يتم تقييدها باخلط�أ حل�ساب العميل ب�سب اخلط�أ يف نظام الكمبيوتر ،اخلط�أ الفني �أو الأعطال ،الأخطاء الب�شرية ،اخلط�أ يف نظام املقا�صة �أو لأي �سبب �آخر ،بدون
�أية م�سئولية و�/أو مطالبة تن�ش�أ �ضد �سيتي بنك.
 )25-1الغلق
يجوز للعميل غلق احل�ساب عن طريق �إر�سال �إ�شعار خطي م�سبق ،يف �أي وقت ،ل�سيتي بنك ،وذلك بعد دفع جميع الأموال امل�ستحقة ل�سيتي بنك .ويجوز ل�سيتي بنك
غلق ،جتميد و�/أو تعليق التعامالت على احل�ساب مبوجب �إ�شعار م�سبق للعميل.
 )26-1اال�ستف�سارات
يفو�ض العميل مبوجبه �سيتي بنك ب�إجراء ا�ستف�سارات ،بدون الرجوع �إىل �أو �إر�سال �إ�شعار م�سبق للعميل ،من بنوك �أو م�ؤ�س�سات مالية �أخرى� ،صاحب عمل املوظف
(�إن وجد) و�/أو �أي �أية م�ؤ�س�سة �أخرى وفق ًا ملا يراه �سيتي بنك ،بناء على تقديره املنفرد ،مالئم ًا يف �أي وقت .وقد تتعلق هذه اال�ستف�سارات مبعلومات مالية و�/أو
غري مالية فيما يتعلق بالعميل و�/أو هويته ،مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر بيانات الت�سهيالت امل�صرفية ،الدخل ،الو�ضع املايل العام للعميل و�/أو املعلومات
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الأخرى املتعلقة بالعميل.
كما يفو�ض العميل �سيتي بنك �أي�ض ًا بعمل ا�ستف�سارات بخ�صو�ص عنوان �سكنه داخل �أو خارج دولة الإمارات العربية املتحدة .كما �أنه �سيتي بنك مفو�ض مبوجبه
بعمل هذه اال�ستف�سارات �سواء ب�شكل مبا�شر �أو من خالل وكالئه ،م�سئوليه �أو موظفيه.
 )27-1اال�سرتداد
يقر العميل مبوجبه ويوافق على �أنه يحق ل�سيتي بنك تفوي�ض وتوكيل �أي حمامي و�/أو وكالء حت�صيل (املهنيون) ،داخل وخارج دولة الإمارات العربية املتحدة
لتح�صيل �أية مبالغ م�ستحقة الدفع من العميل .يفو�ض العميل �سيتي بنك مبوجبه بتزويد ه�ؤالء املهنيني ب�أية معلومات و�/أو م�ستندات تتعلق باحل�ساب �أو العميل.
كما يقر العميل ويوافق ب�أنه يجوز ل�سيتي بنك تفوي�ض ه�ؤالء املهنيني باتخاذ �أي وجميع الإجراءات ال�ضرورية لتح�صيل املبالغ امل�ستحقة من العميل.

 -2حساب جاري /حساب أدفانتيج /حساب أدفانتيج اإلمارات /حساب جاري بالس /حساب سيتي بست

 )1-2ح�سب التقدير املطلق من �سيتي بنك والقوانني واللوائح التنظيمية املعمول بها يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،يكون العميل م�ؤه ًال لفتح ح�ساب جاري �أو ح�ساب
�أدفانتيج � ،أو ح�ساب �أدفانتيج الإمارات� ،أو ح�ساب �سيتي ب�ست� ،أو ح�ساب جاري بال�س فقط �إذا كان مقيم ًا (على النحو املحدد من البنك املركزي الإماراتي من
حني لآخر) يف دولة الإمارات العربية املتحدة ويتمتع بالأهلية القانونية الكاملة.

ب) يتوفر ح�ساب ت�شيكينج بل�س فقط بالدرهم الإمارات.
 )2-2دفاتر احل�سابات
يجوز ل�سيتي بنك �إ�صدار دفرت ح�ساب للعميل لتمكينه من ت�شغيل ح�سابه .ويجوز �إ�صدار دفرت احل�ساب هذا فقط للعميل املقيم يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
ال يحق للعمالء املقيمني �أو الذين ي�صبحون الحق ًا مقيمني يف دولة الإمارات العربية املتحدة �إ�صدار �أو اال�ستفادة من دفاتر ال�شيكات .ويجوز للعميل مطالبة �سيتي
بنك ب�إ�صدار دفرت �شيكات� ،شريطة �أن يدفع العميل جميع التكاليف املتعلقة ب�إ�صدار دفرت ال�شيكات .ويجوز �إر�سال دفاتر ال�شيكات ال�صادرة من �سيتي بنك بالربيد
العادي و�/أو الربيد امل�ستعجل للعميل �أو تكون متوفرة للتح�صيل بوا�سطة العميل �أو ممثلة املفو�ض يف الفرع الذي يكون احل�ساب مفتوح ًا فيه� .إذا اختار العميل
تو�صيل دفاتر ال�شيكات له ،يتحمل امل�س�ؤولية عن �أية خ�سائر �أو �أ�ضرار تنتج عن �أي ف�شل �أو ت�أخري يف ت�سليم دفرت ال�شيكات له.
يوافق العميل مبوجبه على االحتفاظ بدفرت ال�شيكات يف مكان �آمن لتفادي �أي �سوء ا�ستخدام �أو �أعمال احتيالية من قبل الغري با�ستخدام دفرت ال�شيكات .وعندما
ي�صبح العميل غري مقيم يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،يوافق العميل مبوجبه على القيام فور ًا ب�إعادة �أي �صفحات من دفرت ال�شيكات غري م�ستخدمة ل�سيتي
بنك.
يف حالة فقدان �أو �سرقة دفرت ال�شيكات �أو �أية �شيكات �شخ�صية ،يوافق العميل على �إخطار اجلهات املخت�صة فور ًا للح�صول على �أمر �صادر ل�سيتي بنك ب�إيقاف دفع
�أي �شيك�/شيكات مفقودة �أو م�سروقة.
يقر العميل ب�أنه �سيتحمل �أية خ�سائر و�/أو �أ�ضرار ناجتة عن �أية دفعات ي�سددها �سيتي بنك مقابل ال�شيكات املفقودة والتي تلتزم ظاهري ًا باملتطلبات واللوائح
القانونية و�/أو االعتيادية.
�	)3-2إيقاف الدفع
ً
يقر العميل ويوافق على �أن تتم املوافقة على تعليمات �إيقاف الدفع على �أي �شيك�/شيكات �إذا مت �إ�صداره وفقا لقانون دولة الإمارات العربية املتحدة .ال يقبل �سيتي
بنك �أية م�سئولية عن �أي ف�شل يف االلتزام بالتعليمات ال�صادرة من العميل وال يتحمل امل�س�ؤولية عن �أي توابع ،خ�سائر� ،أ�ضرار و�/أو تكاليف ،مبا يف ذلك على �سبيل
املثال ال احل�صر الر�سوم القانونية و�/أو الغرامات املتعلقة بهذه التعليمات.
�	)4-2إغالق احل�ساب
يف حالة ارجتاع ال�شيك/ال�شيكات ال�صادرة على احل�ساب جاري ح�ساب �سيتي ب�ست ،ح�ساب �أدفانتيج الإمارات /ح�ساب ادفانتج �أو ح�ساب ت�شيكينج بل�س للعميل
لعدم كفاية الر�صيد ،يجوز ل�سيتي بنك �إغالق ح�ساب العميل وفق ًا لقانون دولة الإمارات العربية املتحدة .وعند �إغالق احل�ساب ،يعيد العميل ل�سيتي بنك جميع
دفاتر احل�سابات املتعلقة بهذا احل�ساب .يتفهم العميل ب�أن �سيتي بنك �سيقوم ب�إبالغ بنك الإمارات املركزي و�أية جهات �أخرى خمت�ص عن هذا احل�ساب والبيان
ذات ال�صلة.
 )5-2ال�سحب على املك�شوف
�أ) ما مل يح�صل العميل على ت�سهيالت �سحب على املك�شوف ،يتم رف�ض ال�شيكات (�أو التعليمات الأخر) التي ت�سبب يف ال�سحب على املك�شوف من ح�ساب العميل.
يف حالة ح�صول العميل على ت�سهيالت �سحب على املك�شوف ،يتم رف�ض ال�شيكات (�أو التعليمات الأخر) التي ت�سبب يف ال�سحب على املك�شوف من ح�ساب
العميل مبا يزيد عن احلد امل�سموح به .ويف حالة موافقة �سيتي بنك على هذه التعليمات �سهو ًا ،ي�سدد العميل املبلغ امل�سحوب على املك�شوف مع الفائدة ب�سعر
ال�سحب على املك�شوف ل�سيتي بنك والر�سوم ال�سائدة لدى �سيتي بنك عند الطلب.
ب) يف حالة ال�سحب على املك�شوف من ح�ساب العميل لأي �سبب ،يتفهم العميل �أن �سيتي بنك �سوف يحت�سب فائدة على العميل (حم�سوبة على �أ�سا�س يومي ،بناء
على  360يوم ًا يف ال�سنة) وفق ًا ل�سعر الفائدة لل�سحب على املك�شوف ال�سائدة لدى �سيتي بنك وكذلك الر�سوم وامل�صروفات ال�سائدة لدى �سيتي بنك ،ويجوز
تقييدها جميع ًا على احل�ساب .ما مل يتم االتفاق خطي ًا على خالف ذلك ،يقوم العميل فور ًا وبدون �أي طلب �أو �إ�شعار من �سيتي بنك ب�إيداع املبالغ يف ح�سابه
مبا ال يقل عن مبلغ ال�سحب على املك�شوف .وما مل يتم االتفاق على خالف ذلك خطي ًا ،يتفهم العميل �أن �سيتي بنك غري ملزم بال�سماح بال�سحب على املك�شوف
يف ح�ساب العمل �أو اال�ستمرار يف ال�سماح بال�سحب على املك�شوف يف ح�ساب العميل بعد القيام بذلك �سابق ًا.
�	)6-2إعادة ال�شيكات
بخ�صو�ص ح�ساب جاري ،ح�ساب �سيتي ب�ست ،ح�ساب �أدفانتيج الإمارات ،ح�ساب �أدفانتيج �أو ح�ساب ت�شيكينج بل�س ،من املتفق عليه �أن يعيد �سيتي بنك �أي
�شيكات�/شيكات غري مدفوعة مع �أية و�سائل قيد �أخرى للعميل من خالل الربيد العادي �أو امل�سجل ح�سبما يرتاءى ل�سيتي بنك على �آخر عنوان مقدم من
العميل كجزء من ك�شف احل�ساب .ومقابل هذه اخلدمة ال يتحمل �سيتي بنك امل�س�ؤولية عن �أية فقدان ب�سبب �أخطاء الإر�سال ،ال�سرقة �أو �أية م�سئولية �أخرى
قد تن�ش�أ عن هذه اخلدمة للعميل.
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 )7-2الفائدة
�أ) ما مل يكن هناك اتفاق على خالف ذلك مع �سيتي بنك ،يوافق العميل على �أنه لن يكون له احلق يف احل�صول على فائدة على الأر�صدة الدائنة يف ح�سابه اجلاري.
ب) امتثا ًال لأي متطلبات حد �أدنى للر�صيد ،يتم احت�ساب معدل الفائدة على ح�ساب �أدفانتيج وح�ساب �سيتي ب�ست على �أ�سا�س «متدرج» ،مبا معناه� ،أ�سعار فائدة
�أعلى لنطاقات الأر�صدة الأعلى وفق ًا للأ�سعار ال�سائدة يف �سيتي بنك.
يتم احت�ساب الفائدة بالأ�سعار املبينة �أعاله بناء على متو�سط الر�صيد اليومي يف ح�ساب �أدفانتيج وح�ساب �سيتي ب�ست اخلا�صة بالعميل .تكون الفائدة
م�ستحقة الدفعة على �أ�سا�س �شهري ويتم تر�صيدها على �أ�سا�س �شهري يف ح�ساب �أدفانتيج وح�ساب �سيتي ب�ست.
ً
ج) امتثا ًال لأي متطلبات حد �أدنى للر�صيد� ،سيتم احت�ساب قيمة الفائدة على احل�ساب (احل�سابات) اجلارية بال�س �شهريا على احلد الأدنى للر�صيد ال�شهري يف
احل�ساب وتر�صد يف احل�ساب على �أ�سا�س ن�صف �سنوي.
د) �سيتم �صرف الأميال حل�ساب �أدفانتيج الإمارات على �أ�سا�س متو�سط ر�صيد احل�ساب لكل � 3أ�شهر و ا�ستخدام بطاقة اخل�صم على امل�شرتيات .احل�سابات التي
حتمل �أر�صدة متو�سطة لكل � 3أ�شهر �أقل من الر�صيد الأدنى لهذا املنتج ،كما يتم ذكره يف موقع �سيتي بنك االلكرتوين ،تكون غري م�ؤهلة ل�صرف الأميال و ال
ت�ستوعب هذه احل�سابات امل�ضي قدم ًا بالأميال .ال�شروط املذكورة �أعاله تخ�ضع للتغيري ح�سب تقدير �سيتي بنك.
ه) يكون �سعر الفائدة بال�سعر ال�سائد لدى �سيتي بنك للح�ساب املعني.
و) �سيتم تطبيق جميع الر�سوم والنفقات على النحو املن�صو�ص عليه يف جدول ر�سوم ونفقات �سيتي بنك.
ز) تكون �أ�سعار الفائدة وامل�ستويات والأميال ودورات �إ�ضافة الأر�صدة و�أي ميزات �أخرى للح�ساب اجلاري بال�س ،ح�ساب �أدفانتيج ،ح�ساب �أدفانتيج الإمارات
وح�ساب �سيتي ب�ست خا�ضعة للتغيري والتعديل دون �إ�شعار م�سبق.
وتكون الفائدة م�ستحقة الدفع على �أ�سا�س �شهري وتقيد �شهري ًا حل�ساب �أدفانتج.
 )8-2ال�شيك/ال�شيكات الغري مدفوعة
ال يكون �سيتي بنك م�سئو ًال عن الف�شل يف �إر�سال �إ�شعار بعدم فع �أو رف�ض �أي �شيك�/شيكات فيما يتعلق ب�أية مطالبات ،خ�سائر ،نفقات قد تن�ش�أ ب�سب الإخفاق يف
مقا�صة ال�شيك .يحتفظ �سيتي بنك باحلق يف القيد على ح�ساب العميل مبلغ �أي �شيك�/شيكات م�سحوب �أو ُمظهر ل�صالح العميل (�سواء كان ال�شيك/ال�شيكات
م�سحوب على �سيتي بنك ،فروعه �أو ال�شركات التابعة له) والذي ُيقيد للح�ساب ويتم الإخفاق الحق ًا يف �إجراء املقا�صة.

 )3الرسوم واملرصوفات

 )1-3يدفع العميل ل�سيتي بنك جميع الر�سوم وامل�صروفات املطبقة املدرجة يف جدول الر�سوم وامل�صروفات ،وقد ت�شمل هذه الر�سوم (على �سبيل املثال ال احل�صر)
امل�صروفات والر�سوم املتعلقة باحل�ساب ،دفرت ال�شيكات و�/أو بطاقة ال�صراف الآيل/بطاقة اخل�صم ،ويفو�ض العميل �سيتي مبوجبه بالقيد على ح�سابه لدى �سيتي
بنك بدون �إ�شعار م�سبق للح�صول على دفعة جميع الر�سوم وامل�صروفات امل�ستحقة الدفع ل�سيتي بنك وفق ًا لذلك .وتكون ر�سوم املعاجلة املدرجة يف ملحق الر�سوم
وامل�صروفات م�ستحقة الدفع من العميل ل�سيتي بنك فور ًا عند مطالبة �سيتي بنك ب�إ�صدار بديل لبطاقة ال�صراف الآيل/بطاقة اخل�صم و�/أو دفرت ال�شيكات .تكون
الر�سوم الإ�ضافية ،املدرجة يف جدول الر�سوم وامل�صروفات �أو بخالف ذلك التي يقررها �سيتي بنك ،م�ستحقة الدفع بوا�سطة العميل ل�سيتي بنك فور ًا بناء على طلب
�سيتي بنك ،للتزويد بن�سخ من حواالت دفعات املبيعات/الدفعات النقدية املقدمة و�أية خدمات �أخرى قد يزود بها �سيتي بنك من وقت لآخر.
 )2-3يتم قيد جميع املعامالت والر�سوم وامل�صروفات على ح�ساب العميل بعملة احل�ساب وتدرج يف الك�شف (كما هو حمدد �أدناه).

 -4حساب التوفري

 )1-4ال�سحوبات النقدية
يتم ا�ستخدام ق�سائم ال�سحب النقدي املتوفرة لدى فروع �سيتي بنك �أو مناذج التعليمات الأخرى املقبولة ل�سيتي بنك يف ال�سحب من ح�ساب التوفري.
 )2-4الفائدة
�أ) امتثا ًال لأي متطلبات حد �أدنى للر�صيد� ،سيتم احت�ساب قيمة الفائدة على املبالغ املودعة يف ح�سابات االدخار �شهري ًا على احلد الأدنى للر�صيد ال�شهري يف ح�ساب االدخار
اخلا�ص بالعميل ويتم تر�صيدها �شهري ًا.
ب) يكون �سعر الفائدة بال�سعر ال�سائد لدى �سيتي بنك حل�سابات االدخار.
ج) �سيتم تطبيق جميع الر�سوم والنفقات على النحو املن�صو�ص عليه يف جدول ر�سوم ونفقات �سيتي بنك.
د) تكون �أ�سعار الفائدة وامل�ستويات والأميال ودورات �إ�ضافة الأر�صدة حل�سابات االدخار خا�ضعة للتغيري والتعديل دون �إ�شعار م�سبق.
 )3-4عدم �إ�صدار دفرت �شيكات
ال يتم �إ�صدار دفرت �شيكات للعميل فيما يتعلق ب�أي ح�ساب توفري.

 -5الحساب تحت الطلب

 )1-5فتح احل�ساب
مع مراعاة التقدير املنفرد ل�سيتي بنك ومتطلبات احلد الأدنى للر�صيد ،يجوز ل�سيتي بنك فتح ح�ساب حتت الطلب للعميل.
 )2-5الفائدة
ً
تكون الفائدة بال�سعر الذي يحدده �سيتي بنك وفقا لعوائد ال�سوق ال�سائدة فيما يتعلق باحل�سابات حتت الطلب م�ستحقة الدفع على الر�صيد اليوم يف احل�ساب حتت
الطلب للعميلُ .وت�سب الفائدة �شهري ًا وتقيد للح�ساب على �أ�سا�س ن�صف �سنوي� ،أو قبل ذلك عند �سحب الوديعة حتت الطلب.
 )3-5غلق احل�ساب
تخ�ضع جميع احل�سابات حتت الطلب للحد الأدنى حلدود الأر�صدة ال�سائد لدى �سيتي بنك .و�إذا انخف�ض الر�صيد عن احلد الأدنى يف �أي وقت خالل �شهر معني،
يحق ل�سيتي بنك غلق احل�ساب حتت الطلب و�/أو فر�ض ر�سوم اخلدمات ال�سائدة لدى �سيتي بنك.
	)4-5ال�شيكات
ُيحظر على العميل �سحب �شيكات على احل�ساب حتت الطلب.
 )5-5ال�سحب
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ل�سحب مبالغ من احل�ساب حتت الطلب للعميل ،يجب على العميل �إر�سال �إخطار خطي ل�سيتي بنك �أو �إخطار �سيتي بنك من خالل ال�سوائل الإلكرتوين التي يقبلها
�سيتي بنك ،ويف كل حالة مع مراعاة عدد الأيام (ومع مراعاة التغيري بوا�سطة �سيتي بنك وفق ًا لتقديره املنفرد) وال�شروط والقيود التي يحددها قد يحددها �سيتي
بنك من وقت لآخر وفق ًا لتقديره املنفرد.
 )6-5ال�سحب املبكر
ً
يف حالة قيام العميل ب�سحب مبالغ من احل�ساب حتت الطلب بدون �إر�سال �إ�شعار مبدة كافية (وفقا ملا ن�ص عليه البند � 4-5أعاله) ،يقر العميل ب�أن �سيتي بنك
�سوف يحتجز الفائدة على املبالغ امل�سحوبة ملدة الإ�شعار املتفق عليها.

 -6حساب الوديعة ألجل

 )1-6مع مراعاة التقدير املنفرد ل�سيتي بنك ومتطلبات احلد �ألأدنى للر�صيد ،ح�سبما يتم حتديدها من وقت لآخر ،يجوز للعميل فتح ح�ساب وديعة لأجل.
�	)2-6إ�شعار الت�أكيد
عند فتح ح�ساب وديعة لأجل ،يقوم �سيتي بنك ب�إ�صدار �إ�شعار ت�أكيد يحدد املبلغ الأ�سا�سي ،مدة و�سعر الفائدة امل�ستحقة على الوديعة.
 )3-6احلد الأدنى للر�صيد
تخ�ضع الوديعة لأجل للحد الأدنى للر�صيد الذي يحدده �سيتي بنك من وقت لآخر.
 )4-6جتديد الودائع جلل
ما مل ُي�صدر العميل تعليمات بخالف ذلك يف موعد �أق�صاه تاريخ اال�ستحقاق ،يجوز ل�سيتي بنك ،ح�سبما يرتاءى له ،جتديد الوديعة لأجل لنف�س املدة ب�سعر الفائدة
الذي يحدده �سيتي بنك والذي يكون وفق ًا لأ�سعار عوائد ال�سوق ال�سائدة فيما يتعلق بتلك الودائع.
 )5-6ال�سحب املبكر للودائع لأجل
يف حالة قيام العميل ب�سحب وديعة لأجل قبل تاريخ ا�ستحقاقها ،يخ�ضع هذا ال�سحب لدفع الر�سوم والغرامات و�/أو امل�صاريف التي يراها �سيتي بنك مالئمة يف هذه
الظروف والتي يجوز تعديلها من وقت لآخر .تطبيق ال�شروط والأحكام التالية يف هذه احلالة:
�أ -لن يح�صل العميل على �أية فائدة على الودية لأجل يف حالة قيامة ب�سحب الوديعة خالل �سبعة (� )7أيام من تاريخ �إيداع العميل لهذه الوديعة (�أول �سبعة �أيام).
ب) يف حالة قيام العميل ب�سحب الوديعة لأجل يف �أي وقت بعد �أول �سبعة �أيام ،ولكن قبل تاريخ انتهاء املدة التي مت يف الأ�صل �إيداع الوديعة لأجل خاللها (املدة
الأ�صلية)� ،سيح�صل العميل فقط على فائدة عن مدة الإيداع الفعلي للوديعة لأجل (املدة الأق�صر) (حتى لو كان هذا ال�سحب املبكر لغر�ض اال�ستثمار يف �أي
من منتجات/خدمات �سيتي بنك الأخرى) .و ُيح�سب �سعر الفائدة على �أي �سحب مبكر لأية وديعة لأجل كما يلي:
�	-1إذا عر�ض �سيتي بنك �سعر فائدة ملدة مكافئة للمدة الأق�صر (ال�سعر املكافئ)  ،يكون �سعر الفائدة هو ال�سعر املكافئ ناق�ص ن�سبة واحد « »1يف املئة.
�	-2إذا مل يعر�ض �سيتي بنك �سعر فائدة ملدة مكافئة للمدة الأق�صر ،يكون �سعر الفائدة هو �سعر الفائدة املطبقة على تلك املدة التي تكون �أكرث من املدة
الأق�صر والتي يعر�ض �سيتي بنك فيما يتعلق بها �سعر فائدة (�سعر املدة ال�سابقة) ،ناق�ص واحدة يف املئة ()%1؛ �أو
�	-3إذا كان ال�سعر املكافئ �أو �سعر املدة ال�سابقة �أقل من واحد ( )1يف املئة ،يكون �سعر الفائدة هو ن�صف ال�سعر املكافئ �أو �سعر املدة ال�سابقة ،كما هو
مطبق.
ج) يخ�صم �سيتي بنك ر�سوم حتى  50درهم من مبلغ الفائدة املكت�سبة يف حالة ال�سحب املبكر للوديعة لأجل.
د) يقر العميل ب�أنه يجوز ل�سيتي بنك ،ح�سبما يرتاءى له ،تغيري ال�شروط املطبقة على ال�سحب املبكر للوديعة لأجل ،مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر �سعر
الفائدة و �أ�سا�س ح�ساب �سعر الفائدة املطبق من وقت لآخر.
 )6-6دفعة الفائدة
يتم دفع الفائدة على الوديعة/الودائع لأجل عند اال�ستحقاق.

 -7حساب العملة األجنبية

يجوز ال�سحب من ح�ساب العميل بالعملة الأجنبية فقط بوا�سطة حواالت بنكية �أو حواالت برقية.

 -8التسهيالت االئتامنية املتجددة

يجوز توفري الت�سهيالت االئتمانية للعميل يف حالة وفاءه مبتطلبات �سيتي بنك التي يحدده وفق ًا لتقديره املنفرد .يف حالة ح�صول العميل على ت�سهيالت ائتمانية متجددة،
وما مل يتم االتفاق على خالف ذلك خطي ًا ،ي�سدد العميل �أي مبلغ م�ستحق الدفع مبوجب الت�سهيالت ل�سيتي بنك عند الطلب مع فائدة بال�سعر املحدد بوا�سطة �سيتي بنك.
يدفع العميل �أي�ض ًا ر�سوم اخلدمة ال�سنوية للحق يف ا�ستخدام الت�سهيالت االئتمانية املتجددة.

 -9الحساب املشرتك
)1-9

)2-9
)3-9
)4-9

اال�سم
يوافق العميل على �أن ا�سم ح�ساب العميل ال يعطي لأي �شخ�ص �أي حق يف اال�ستفادة من �أي ح�ساب معني جاري ،توفري ،حتت الطلب ،ثابت �أو �أي ح�ساب �آخر و�أن
ا�ستمارة فتح احل�ساب �أو امل�ستندات ذات ال�صلة �ستحدد ما �إذا كان احل�ساب اجلاري ،التوفري ،حتت الطلب ،الثابت �أو �أي ح�ساب �آخر فردي �أم م�شرتك.
يوافق العميل مبوجبه على �أن �أي ر�صيد يتم �إيداعه يف الوقت احلايل �أو بعد ذلك يف احل�ساب امل�شرتك �سيكون مملوك بالت�ضامن على �أ�سا�س مت�ساوي ما مل يتم
االتفاق على خالف ذلك.
التعليمات املت�ضاربة
يف حالة ا�ستالم �سيتي بنك لتعليمات مت�ضاربة من مفو�ضني بالتوقيع خمتلفني على ح�ساب العميل ،يجوز ل�سيتي بنك ،ح�سبما يرتاءى له ،طلب تفوي�ض جديد من
جميع املفو�ضني بالتوقيع �أو �صاحب احل�ساب قبل تنفيذ �أية تعليمات.
وفاة �صاحب احل�ساب امل�شرتك
يف حالة وفاة ،فقدان �أهلية ،عجز �أو وفاة �صاحب�/أ�صحاب احل�ساب امل�شرتك ،يقوم �صاحب�/أ�صحاب احل�ساب امل�شرتكني الباقني على قيد احلياة ب�إبالغ �سيتي
بنك بذلك خطي ًا على الفور ويف موعد �أق�صاه ع�شرة (� )10أيام من تاريخ الوفاة �أو فقدان الأهلية القانونية .عند ا�ستالم هذا الإ�شعار ،يقوم �سيتي بنك بتعليق
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ال�سحوبات من احل�ساب امل�شرتك حتى يتم تقدمي دليل كاف ل�سيتي بنك ب�أن هذا املمثل من ورثة �صاحب احل�ساب امل�شرتك املتوفى �أو الفاقد للأهلية قد مت تعينه
وفق ًا لقانون دولة الإمارات العربية املتحدة .ال يتحمل �سيتي بنك امل�س�ؤولية عن �أية �سحوبات قد حتدث قبل ا�ستالم �سيتي بنك للإ�شعار املطلوب مبوجب هذا البند
.4-9
 )5-9امل�س�ؤولية
تكون م�سئولية ال�سحب على املك�شوف �أو �أية م�سئولية �أخرى باالنفراد والت�ضامن جلميع �أ�صحاب احل�سابات .وال يجوز الإعفاء من هذه امل�س�ؤولية ب�سبب بطالن ،عدم
قابلية تنفيذ ،التعديل �أو التغيري يف �أو تنازل عن �أية �ضمانات �شخ�صية مملوكة ل�سيتي بنك فيما يتعلق باحل�ساب و�/أو �أي نوع �آخر من �أنواع ال�ضمانات املحتفظ بها
لدى �سيتي بنك �أو الرتتيبات التي متت معه.

 -10اتفاقية اإليداع الخارجي

 )1-10التفوي�ض
يف حالة ا�ستخدام العميل لت�سهيالت الإيداع اخلارجية ،يحق ل�سيتي بنك الإيداع اخلارجي جلميع �أو جزء من �أموال العميل املودعة لديه يف فروع �سيتي بنك خارج
دولة الإمارات .يجوز االحتفاظ ب�إيداعات العميل اخلارجية با�سمه �أو با�سم �سيتي بنك ح�سبما يرتاءى ل�سيتي بنك.
 )2-10املخاطر
تتم الوديعة اخلارجية على م�سئولية العميل ويتحمل العميل جميع خماطر ال�صرف والتحويل واملخاطر الأخرى املتعلقة بالوديعة اخلارجية .وتكون امل�س�ؤولية
الوحيدة ل�سيتي بنك فيما يتعلق بالوديعة اخلارجية هي حتويل املبالغ من احل�ساب عند ا�ستالم تعليمات من العميل للح�ساب املخ�ص�ص وقيد املبلغ الأ�صلي والفائدة
عند ا�ستحقاق �أية وديعة خارجية .يتفهم العميل ويوافق على �أنه يف حالة فر�ض �أية قيود على وديعة العميل اخلارجية ،ال يكون للعميل �أي حق يف الرجوع على �سيتي
بنك �أو �أي مكتب ،فرع� ،شركة تابعة� ،شركة �أم �أو فرعية ل�سيتي بنك .وتقت�صر التزامات �سيتي لدفع �أية مبالغ مودعة يف احل�ساب على ا�ستالم �سيتي بنك لهذه
الدفعة يف الإمارات.

ب -بطاقات الرصاف اآليل /الخصم

بالإ�ضافة �إىل ال�شروط� ،إن وجدت ،املحددة يف ا�ستمارة الطلب املعب�أة و�/أو خطاب املوافقة ،تطبق ال�شروط والأحكام التالية على بطاقات ال�صراف الآيل وبطاقات اخل�صم ل�سيتي
بنك واملعامالت ذات ال�صلة مع البنك.
لقاء قيام �سيتي بنك بتوفري بطاقات ال�صراف الآيل و بطاقات اخل�صم ،يقر العميل مبوجبه ويوافق ويفتهم ما يلي:

 -1أحكام عامة

 )1-1يجوز ل�سيتي بنك ،وفق ًا لتقديره املنفرد� ،إ�صدار بطاقة �صراف �آيل و�/أو بطاقة خ�صم للعميل الذي يتملك ح�ساب �أو خدمات م�صرفية و�/أو منتجات لدى �أي
من فروع �سيتي بنك يف الإمارات لتمكني العميل من الدخول مبا�شرة حل�سابه �أو اخلدمات امل�صرفية �أو املنتجات (ح�سب احلالة)� ،أو تنفيذ معامالت م�صرفية
من خالل املوقع الإلكرتوين ل�سيتي بنك ،اخلدمات امل�صرفية ل�سيتي بنك عرب االنرتنت �أو من خالل الو�سائل االلكرتونية يف �أي جهاز �صراف �آيل ،الأجهزة
الن�شطة للعميل �أو �أجهز الدفع ال�سهل �أو قد متكن العميل من ال�شراء وعمل حجوزات الب�ضائع �أو اخلدمات لدى منافذ التجار التي ت�ستخدم فيها بطاقات الفيزا �أو
املا�سرتكارد عرب العامل.
 )2-1ت�شتمل الإ�شارة يف البند «ب» �إىل «بطاقات ال�صراف الآيل/اخل�صم» على �إ�شارة �إما لبطاقة ال�صراف الآيل و�/أو بطاقة اخل�صم.
 )3-1يعترب ا�ستخدام العميل لبطاقة ال�صراف الآيل/بطاقة اخل�صم كموافقة منه على ال�شروط والأحكام.
 )4-1تظل بطاقة ال�صراف الآيل/بطاقة اخل�صم مملوكة ل�سيتي بنك وتُ�سلم ل�سيتي بنك مبا�شرة بناء على طلبه.
 )5-1يجوز ل�سيتي بنك ،من وقت لآخر ،ح�سبما يرتاءى له وبدون �إ�شعار م�سبق ،تغيري املزايا املتوفرة و نطاق اخلدمات املقدمة من �سيتي بنك فيما يتعلق ببطاقة
ال�صراف الآيل /اخل�صم.
 )6-1يوافق العميل على ت�سجيل �سيتي بنك جلميع املعامالت باعتبارها نهائية وملزمة جلميع �ألأغرا�ض.
 )7-1ال تكون �أية بطاقة �صراف �آيل/بطاقة خ�صم قابلة للتحويل ،وال يجوز للعمل رهن �أية بطاقة �صراف �آيل/بطاقة خ�صم ك�ضمان للح�صول على ائتمان.
 )8-1ال يكون �سيتي بنك م�سئو ًال جتاه العميل عن �أي �إخفاق يف �أداء التزاماته �أو تقدمي �أية خدمات ب�سبب �أي عطل يف �أجهزة الكمبيوتر� ،أجهزة االت�صاالت �أو الأعطال
الفنية الأخرى.
 )9-1يتفهم العميل ب�أن جميع ال�سحوبات (�سواء بالدرهم الإماراتي �أو العملة الأجنبية) �ستخ�ضع للحدود التي يقررها �سيتي بنك من وقت لآخر.
 )10-1ال يغري ا�ستخدام بطاقة ال�صراف الآيل/بطاقة اخل�صم �شروط �أية اتفاقية �أخرى بني �سيتي بنك والعميل.
 )11-1ال يكون �سيتي بنك م�سئو ًال عن وال يتحمل امل�س�ؤولية يف �أي حال عن اخل�سائر والأ�ضرار مهما كانت التي يتكبدها �أو يتحملها العميل ب�سبب رف�ض �سييتي بنك� ،أية
م�ؤ�س�سة ع�ضو يف الفيزا �أو املا�سرت كارد� ،أي بنك �آخر �أو م�ؤ�س�سة مالية� ،أي جهاز �صراف �آيل �أو �أي طرف �آخر ال�سماح ب�إجراء �أية معاملة �أو قبول �أو املوافقة على
�أي �أرقام �أو �أرقام تعريف �شخ�صي لأية بطاقة �صراف �آيل/بطاقة ائتمانية.
 )12-1يف حالة �إ�صدار بطاقة �صراف �آيل/بطاقة ائتمانية فيما يتعلق ب�أي ح�ساب م�شرتك ،يتحمل العمالء امل�س�ؤولية بالت�ضامن واالنفراد جتاه �سيتي بنك.
 )13-1ي�ستخدم العميل بطاقة ال�صراف الآيل/بطاقة اخل�صم فقط ل�شراء كل ما هو م�سموح به قانون ًا يف دولة الإمارات العربية املتحدة و�/أو دولة ال�شراء .يحتفظ �سيتي
بنك باحلق (مع مراعاة القوانني واللوائح املطبقة) يف رف�ض ت�سوية �أية معاملة بالبطاقة �إذا ر�أى ب�شكل معقول �أن معاملة البطاقة تتعلق بب�ضائع/خدمات غري
قانونية يف الإمارات �أو دولة اال�ستخدام.
 )14-1يحتفظ �سيتي بنك باحلق ،يف جميع الأوقات و بدون �إ�شعار للعميل ،يف رف�ض ال�سماح ب�أي �شراء �أو دفعة مقدمة �أو �إلغاء �أو تعليق احلق يف ا�ستخدام البطاقة �أو رقم
التعريف ال�شخ�صي فيما يتعلق ب�أية معاملة حمددة بالبطاقة �أو جميع املعامالت ورف�ض جتديد و�/أو ا�ستبدال �أية بطاقة.
 )15-1يوافق العميل على �أنه يف حالة �أية بطاقة �أو بطاقة �إ�ضافية مرتبطة بح�ساب م�شرتك ،يتم ت�سجيل املعامالت النقدية ال�سريعة املنفذة من خالل �أجهزة ال�صراف
الآيل ل�سيتي بنك واملعامالت الأخرى من خالل �أي جهاز �صراف �آيل بديل و�/أو امل�شرتيات التي متت با�ستخدام البطاقة فقط على ح�ساب البطاقة الأ�سا�سي
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واحل�ساب الذي �صدرت له البطاقة.
 )16-1تخ�ضع م�شاركة العميل يف �أي ترويج �إىل �شروط و�أحكام الرتويج التي يعلن عنها التاجر وال يتحمل �سيتي بنك �أية م�سئولية فيما يتعلق بعمليات الرتويج.

 -2استخدام البطاقة

 )1-2يجوز للعميل حت�صيل بطاقة ال�صراف الآيل/بطاقة اخل�صم من �سيتي بنك� ،أو يجوز له على م�سئوليته املنفردة ،طلب �إر�سال بطاقة �صراف �آيل/بطاقة خ�صم
على العنوان الذي �أخطر به العميل �سيتي بنك .ويجوز ل�سيتي بنك ،ح�سبما يرتاءى له� ،أن يطلب �إكمال العميل للإجراءات الإلزامية لتفعيل بطاقة ال�صراف الآيل/
بطاقة اخل�صم .وحتى �إمتام هذه الإجراءات� ،إن وجدت ،ال يجوز �إجراء �أية معامالت ببطاقة ال�صراف الآيل/بطاقة اخل�صم .عند ا�ستالم بطاقة ال�صراف
الآيل/بطاقة اخل�صم ،يقوم العميل �أو امل�ستخدم املفو�ض بتوقيع بطاقة ال�صراف الآيل/بطاقة اخل�صم .يف حالة عدم رغبة العميل يف احل�صول على بطاقة
�صراف �آيل/بطاقة خ�صم ،يقوم على الفور ب�إبالغ �سيتي بنك من خالل اخلدمات امل�صرفية ل�سيتي بنك عرب الهاتف (املحددة �أدناه) ويتوقف عن ا�ستخدام بطاقة
ال�صراف الآيل/بطاقة اخل�صم وتقطيع بطاقة ال�صراف الآيل/بطاقة اخل�صم �إىل ن�صفني و�إعادة كال الن�صفني ل�سيتي بنك.
 )2-2يكون العميل م�سئو ًال عن جميع املعامالت با�ستخدام بطاقة ال�صراف الآيل/بطاقة اخل�صم ،ب�صرف النظر عما �إذا كانت ( )1املعامالت قد متت بعلم العملي �أو
موافقته ال�صريحة �أو ال�ضمنية� ،أو ( )2املعامالت ناجتة عن �أي عمل احتيايل .يفو�ض العميل مبوجبه �سيتي بنك بالتقييد على ح�سابه �أي �سحوبات ،حتويالت �أو
معامالت وفق ًا ل�سجالت معامالت �سيتي بنك.
 )3-2قبل ا�ستخدام �أو حماولة ا�ستخدام بطاقة ال�صراف الآيل/بطاقة اخل�صم ،يجب على العميل الت�أكد من وجود مبالغ كافية يف ح�ساب العميل �أو اتخاذ ترتيبات
م�سبقة مع �سيتي بنك.
 )4-2يف حالة قيام العميل ب�أية معاملة تتجاوز الر�صيد/الأر�صدة املتوفر يف احل�ساب �أو الت�سهيالت املرتبطة ب�أية بطاقة �صراف �آيل/بطاقة خ�صم ،يجوز ل�سيتي بنك
رف�ض ال�سماح بهذه املعاملة .على الرغم من ذلك� ،إذا جتاوز العميل ،لأي �سبب مهما يكن� ،أي ر�صيد �أو ت�سهيالت متوفرة ،يقوم العميل على الفور بالدفع ل�سيتي
بنك ،عند الطلب ،املبلغ الذي جتاوز الر�صيد �أو الت�سهيالت املتوفرة ،ويجوز ل�سيتي بنك ،ح�سبما يرتاءى له ،احت�ساب الر�سوم وامل�صروفات ال�سائدة على العميل.
 )5-2يفو�ض العميل �سيتي بنك بالقيد على �أي من ح�سابات العميل مبلغ �أي �سحب �أو �أية معاملة �أخرى تتم با�ستخدام بطاقة ال�صراف الآيل/البطاقة االئتمانية.
 )6-2يجوز ل�سيتي بنك وفق ًا لتقديره حتديد �أو تغيري وقت توقف اخلدمة اليومي ،بدون �إ�شعار �أو م�سئولية جتاه العميل .وتعترب �أية معاملة تتم با�ستخدام بطاقة ال�صراف
الآيل/بطاقة اخل�صم بعد وقت توقف اخلدمة كمعاملة بقيمة يوم العمل التايل.
 )7-2يتم قيد �أية مبالغ نقدية� ،شيكات �أو �سندات تودع يف �أي جهاز با�ستخدام بطاقة ال�صراف الآيل/بطاقة اخل�صم حل�ساب العميل فقط بعد حتقق �سيتي بنك من
الإيداع .ويعترب مبلغ الإيداع الذي يتحقق منه �سيتي بنك هو املبلغ ال�صحيح للإيداع .وميثل ال�سجل ال�صادر من �أي جهاز فقط ما يدعي العميل �إيداعه .ويتم �إر�سال
ال�شيكات التي تودع للتح�صيل وتكون عوائد ال�شيكات متوفرة فقط بعد �إجراء مقا�صة لها وفق ًا ل�شروط املطبقة و�سيا�سات و�إجراءات �سيتي بنك.
 )8-2تكون جميع املعامالت وااللتزامات النا�شئة عن ا�ستخدام بطاقة ال�صراف الآيل ،بطاقة اخل�صم ،فيما يتعلق ب�أي ح�ساب م�شرتك ملزمة لأ�صحاب احل�ساب
امل�شرتك والتزام بالت�ضامن واالنفراد لهم .يف حالة الطلب ،يجوز ل�سيتي بنك ،ح�سبما يرتاءى له ،تزويد العميل ب�أكرث من بطاقة �صراف �آيل/بطاقة خ�صم وفق ًا
لل�شروط والأحكام الإ�ضافية التي قد يطلبها �سيتي بنك .يجوز تزويد امل�ستخدمني املفو�ضني الإ�ضافيني للح�ساب ببطاقة ال�صراف الآيل/بطاقة اخل�صم الإ�ضافية
�أو لأ�صحاب بطاقات ال�صراف الآيل/بطاقات اخل�صم الإ�ضافية (والذين يعتربون ،لغر�ض بطاقة ال�صراف الآيل/بطاقة اخل�صم �أي�ض ًا مفو�ضني با�ستخدام
احل�ساب) .وتفادي ًا لل�شك� ،ستكون جميع هذه ال�شروط والأحكام وجميع املعامالت مبوجبها ملزمة على جميع �أ�صحاب احل�سابات وامل�ستخدمني املفو�ضني (مبا يف
ذلك �أي �أ�صحاب بطاقات �صراف �آيل/بطاقات خ�صم �إ�ضافية) .وبالإ�ضافة �إىل ما �سبق ،وكتعهد منف�صل ،يتحمل �صاحب احل�ساب امل�س�ؤولية الكاملة (على �أ�سا�س
االنفراد والت�ضامن) جتاه �سيتي بنك عن جميع املعامالت وااللتزامات النا�شئة عن ا�ستخدام بطاقة ال�صراف الآيل/بطاقة اخل�صم من قبل جميع امل�ستخدمني
املفو�ضني (مبا يف ذلك �أ�صحاب بطاقات ال�صراف الآيل/بطاقات اخل�صم الإ�ضافية) ،ب�صرف النظر عن �أي عدم �صالحية �أو عدم �أهلية قانونية للم�ستخدم
املفو�ض ،ويقوم �صاحب احل�ساب بتعوي�ض �سيتي بنك (على �أ�سا�س منفرد ومت�ضامن) �ضد جميع اخل�سائر والأ�ضرار وااللتزامات والتكاليف والنفقات التي يتكبدها
�أو يتحملها ب�سبب �أي �إخالل بهذه ال�شروط والأحكام من قبل امل�ستخدم املفو�ض (مبا يف ذلك �أ�صحاب بطاقات ال�صراف الآيل /بطاقات اخل�صم الإ�ضافية).
ويجوز حتديد حد معني ميثل حد �أق�صى للمعامالت بهذه البطاقة لأي �صاحب بطاقة �صراف �آيل/بطاقة خ�صم �إ�ضافية .وب�صرف النظر عن ذلك ،يف حالة قيام
�صاحب بطاقة �صراف �آيل/بطاقة خ�صم �إ�ضافية ب�إمتام معاملة تتجاوز احلد ،تكون املعاملة ملزمة ل�صاحب�/أ�صحاب احل�ساب .ال ي�سمح العميل لأي �شخ�ص �آخر،
بخالف امل�ستخدمني املفو�ضني (مبا يف ذلك �أ�صحاب بطاقات ال�صراف الآيل/بطاقات اخل�صم الإ�ضافية) حل�ساب معني ،با�ستخدام بطاقة ال�صراف الآيل/
بطاقة اخل�صم.
 )9-2للتمكني من ا�ستخدام بطاقة ال�صراف الآيل/بطاقة اخل�صم يف �أي جهاز �أو �شبكة الكرتونية داخل �أو خارج الإمارات ،يوافق العميل على ( )1م�شاركة �سيتي بنك
من وقت لآخر يف �أية �شبكة ت�سمح بهذا اال�ستخدام )2( ،الإفراج عن ونقل البيانات واملعلومات املتعلقة ب�أية من ح�سابات العميل بوا�سطة �أي من امل�شاركني يف هذه
ال�شبكة ،و ( )3تخزين ومعاجلة هذه البيانات واملعلومات ب�أية و�سيلة بوا�سطة امل�شاركني يف ال�شبكة .كما يوافق العميل على التزام �سيتي بنك وامل�شاركني املذكورين
يف هذه ال�شبكة بالقوانني واللوائح ال�سارية يف اخت�صا�صاتهم الق�ضائية التي حتكم الك�شف عن معلومات احل�سابات والتي قد يخ�ضع لها ه�ؤالء امل�شاركني و�سيتي
بنك على التوايل.
 )10-2بخ�صو�ص الب�ضائع �أو اخلدمات التي يتم �شرا�ؤها ببطاقة ال�صراف الآيل/بطاقة اخل�صم ،ال يتحمل �سيتي بنك امل�س�ؤولية جتاه العميل �أو الغري ،يف �أي حال عن
(� )1أي عيوب �أو ق�صور يف هذه الب�ضائع �أو اخلدمات� )2( ،أي �إخالل �أو عدم �أداء بوا�سطة �أي طرف �آخر� ،أو (� )3أية خ�سائر �أو �إ�صابات ،مبا يف ذلك ب�سبب �أي
عطل ميكانيكي �أو �أي عطل �آخر يف هذه الب�ضائع.
 )11-2ال يتحمل �سيتي بنك امل�س�ؤولية جتاه العميل �أو �أي طرف �آخر يف حالة عدم قبول بطاقة ال�صراف الآيل/اخل�صم �إذا تكبد العميل(�أو �أي طرف �آخر) �أية خ�سائر �أو
�إ�صابات مبا يف ذلك ب�سبب �أي عطل ميكانيكي �أو �أي عطل �آخر.
 )12-2يحق ل�سيتي بنك اعتبار ما يلي دلي ًال على �إمتام معاملة ب�شكل مالئم بوا�سطة العميل با�ستخدام بطاقة ال�صراف الآيل/اخل�صم:
�أ�	-أي ق�سيمة مبيعات� ،سجل معامالت ،ق�سيمة �إيداع ،ق�سيمة �إنفاق نقدي �أو �أي �سجل ر�سوم يحمل �أي و�سم �أو ن�سخ للبيانات البارزة املطبوعة على بطاقة
ال�صراف الآيل/اخل�صم واملكتملة ح�سب الأ�صول؛ �أو
ب� -سجل �سيتي بنك لأية معامالت بالبطاقة ،مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر �أي �سجل يف �أية و�سيلة متعلقة مبعامالت البطاقة التي تُنفذ من خالل طلب
بالربيد �أو الهاتف �أو االنرتنت.
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�	)13-2إذا ثبت الحق ًا �أن معاملة البطاقة املتنازع عليه قد متت بوا�سطة العميل ،يحتفظ �سيتي بنك باحلق يف احت�ساب مبلغ املعاملة مع الر�سوم وامل�صروفات ال�سائدة و�أي
ر�سوم ونفقات �إ�ضافية يتحملها �سيتي بنك للتحقيق فيها ،اعتبار ًا من تاريخ املعاملة.
 )14-2يقوم �سيتي بنك بقيد مبلغ �أي ا�سرتداد (�إن وجد) حل�ساب العميل فقط عند ا�ستالم �إي�صال ائتمان �صادر ح�سب الأ�صول من التاجر �أو امل�ؤ�س�سة �أو الغري.
 )15-2يف حالة حدوث نزاع بني العميل و�أي تاجر ،م�ؤ�س�سة �أو بنك �أو م�ؤ�س�سة مالية �أو �أي طرف �آخر ،ال تت�أثر م�سئولية العميل جتاه �سيتي بنك ،مهما كانت الظروف ،بهذا
النزاع �أو الدعاوى املتقابلة �أو حقوق املقا�صة التي قد تكون للعميل �ضد التاجر ،البنك ،امل�ؤ�س�سة املالية �أو ال�شخ�ص.
 )16-2يقر العميل ب�أنه ال ميكن قيد الأموال الإلكرتونية للح�ساب عن طريق حوالة الكرتونية ببطاقة اخل�صم.
 )17-2مع مراعاة التقدير املنفرد ل�سيتي بنك واملوافقة اخلطية امل�سبقة ،قد ي�سمح للعميل ا�ستخدام بطاقة ال�صراف الآيل/اخل�صم ل�شراء ب�ضائع وخدمات عن طريق
طلبات عرب االنرتنت ،الهاتف ،الربيد �أو ب�أية طريق �أخرى حيث ال يتم ا�ستخدام بطاقات ال�صراف الآيل/اخل�صم يف وقت �إجراء املعاملة .وقد ي�سمح للعميل �أي�ض ًا
الو�صول �إىل �أجهزة ال�صراف الآيل التي تقبل بطاقات ال�صراف الآيل/اخل�صم والدخول �إىل الرد ال�صوتي التفاعلي للبنك (�إن وجد).
 )18-2يوافق العميل مبوجبه على تعوي�ض �سيتي بنك �ضد جميع اخل�سائر ،الأ�ضرار و�/أو االلتزامات مهما كانت الناجتة عن �إ�صدار و�/أو ا�ستخدام بطاقة ال�صراف الآيل/
اخل�صم.

 -3الرسوم واملرصوفات

 )1-3ي�سدد العميل ل�سيتي بنك الر�سوم وامل�صروفات املدرجة يف ملحق الر�سوم وامل�صروفات لبطاقة ال�صراف الآيل/اخل�صم ،ويفو�ض العميل مبوجبه �سيتي بنك
باخل�صم من ح�سابه لدى �سيتي بنك بدون �إ�شعار م�سبق لت�سديد دفعات جميع الر�سوم وامل�صروفات امل�ستحق الدفع ل�سيتي بنك .وتكون ر�سوم املعاجلة ،املدرجة يف
ملحق الر�سوم وامل�صروفات ،م�ستحقة الدفع من العميل ل�سيتي بنك على الفور بناء على طلب �سيتي بنك مقابل �إ�صدار بطاقة �صراف �آيل/خ�صم بديلة .وتكون
الر�سوم الإ�ضافية ،املدرجة يف جدول الر�سوم وامل�صروفات� ،أو بخالف ذلك التي يقررها �سيتي بنك ،م�ستحقة الدفع من العميل ل�سيتي بنك على الفور بناء على
طلب �سيتي بنك ،مقابل التزويد بن�سخ من حواالت دفعات املبيعات/الدفعات النقدية املقدمة و�أية خدمات �أخرى قد يزود بها �سيتي بنك من وقت لآخر .ويجوز
ل�سيتي بنك ،ح�سبما يرتاءى له ،فر�ض ر�سوم على املعامالت التي تتم معاجلتها من خالل �أجهزة ال�صراف الآيل للبنوك الأخرى� ،سواء داخل �أو خارج دولة
الإمارات.
 )2-3يتم قيد جميع املعامالت والر�سوم وامل�صروفات على احل�ساب بعملة احل�ساب وتُدرج يف ك�شف احل�ساب.
� )3.3سيتم حتويل تعامالت بطاقة اخل�صم (ي�شمل ذلك التعامالت عرب الإنرتنت واخلارجية ،ح�سب االقت�ضاء) املنفذة بعملة الدوالر الأمريكي �إىل عملة احل�ساب املربوط
ببطاقة اخل�صم� .سيتم حتويل عملة تعامالت بطاقة اخل�صم املنفذة بعمالت �أجنبية غري الدوالر الأمريكي بداية �إىل الدوالر الأمريكي قبل حتويلها �إىل عملة
احل�ساب املربوط ببطاقة اخل�صم� .ستتم عملية التحويل يف تاريخ ا�ستالم التعامالت وت�سجيلها من طرفنا («تاريخ التقييد») �.ستكون عملية حتويل العملة بناء
على �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية ال�سائدة لدينا �أو �سعر �صرف حمدد بوا�سطة فيزا� ،أو ما�سرتكارد انرتنا�شيونال� ،أو �أمرييكان �إك�سرب�س� ،أو �شبكة �أخرى معينة
ح�سب االقت�ضاء ،وذلك بناء على ما �إذا كان التحويل منفذ ًا بوا�سطتنا �أو بوا�سطة فيزا �أو ما�سرتكارد انرتنا�شيونال �أو �أمرييكان �إك�سرب�س �أو �شبكة معينة �أخرى
ح�سب االقت�ضاء� .إ�ضافة �إىل ذلك ،رمبا تكون التعامالت خا�ضعة لر�سوم �إدارية كم هو مذكور يف جدول الر�سوم والأتعاب.
 )3.4يف حال مت حتويل تعامالت بطاقة اخل�صم اخلا�صة بك (ي�شمل ذلك التعامالت عرب الإنرتنت واخلارجية ،ح�سب االقت�ضاء) �إىل عملة حملية عرب نظام حتويل العملة
الديناميكي( ويق�صد بها خدمة تقدم يف عدد معني من ماكينات ال�صرف الآيل واملتاجر التي ت�سمح با�ستخدام عملة حملية عند ال�سحب /البيع) ،ف�إنك تقر ب�أن
عملية التحويل و�أ�سعار ال�صرف املطبقة �ستكون حمددة بوا�سطة م�شغل ماكينة ال�صراف الآيل املعني /املتجر املعني �أو مزود خدمة حتويل عملة ديناميكي ،ح�سب
احلالة .نحن ال نحدد ما �إذا كانت �أي تعامالت على البطاقة �ستحول �إىل عملة حملية عرب نظام حتويل العملة الديناميكي ،وعندما تكون التعامالت اخلا�صة بك
مرتبطة بعمليات �شراء جتزئة ،رمبا يكون عليك التحقق من املتجر املعني ما �إذا مت تنفيذ ذلك التحويل.
 )3.5بالن�سبة لتعامالت بطاقة اخل�صم املنفذة بعملة حملية ،ولكن مت معاجلتها خارج البالد ،عند تنفيذ تلك التعامالت (ي�شمل ذلك التعامالت الإلكرتونية عرب
الإنرتنت):
 لدى متجر حملي يتم معاجلة دفعاته من خالل و�سيط خارجي؛ �أو لدى متجر م�سجل كمتجر خارجي ب�صرف النظر مع موقعه الفعلي،ف�إنك تقر ب�أن عملية التحويل و�أ�سعار ال�صرف املطبقة �سيتم حتديدها بوا�سطة املتجر املعني .رمبا يكون عليك التحقق من املتجر املعني ما �إذا كانت تلك التعامالت
معاجلة خارج البالد حيث مت �إ�صدار البطاقة.

 -4استخدام البطاقة خارج دولة اإلمارات
)1-4

)2-4
)3-4
)4-4

ت�شكل جميع ال�سحوبات واملعامالت الأخرى التي تتم ببطاقة ال�صراف الآيل/اخل�صم خارج دولة الإمارات �أو بخالف ذلك ب�أية عملة �أجنبية دفعة يف فروع �سيتي
بنك يف الإمارات وحوالة للدولة التي مت تنفيذ ال�سحب �أو املعاملة فيها (وفق ًا ل�سعر ال�صرف ال�سائد لدى �سيتي بنك) .ويجوز ل�سيتي بنك وفق ًا لتقديره احت�ساب
ر�سوم معاجلة زائد الر�سوم الأخرى وفق ًا للأ�سعار ال�سائدة لدى �سيتي بنك جلميع املعامالت بالعمالت الأجنبية .يطبق �سيتي بنك �سعر ال�صرف ال�سائد الذي
يحدده يف الوقت والتاريخ الذي يتم فيه تقييد املعاملة على احل�ساب .ويعو�ض العميل �سيتي بنك عن جميع التكاليف وامل�صروفات التي يتكبدها نتيجة لهذه
املعامالت.
يقت�صر ويخ�ضع عدد ومبلغ وعملة ال�سحوبات لأية قيود للجهاز �أو املنفذ تكون مطلوبة مبوجب القوانني واللوائح املطبقة �أو وفق ًا لهذه ال�شروط والأحكام.
ال ي�ؤدي ا�ستخدام بطاقة ال�صراف الآيل/اخل�صم خارج الإمارات حتت �أي ظروف �إىل ( )1اعتبار �أي ح�ساب مفتوح يف دولة الإمارات ب�أنه ح�ساب مفتوح يف �أية
دولة �أخرى �أو اخت�صا�ص ق�ضائي يوجد فيه �سيتي بنك� ،أو (� )2إن�شاء �أو �إحداث �أية التزام لأي فرع لآخر� ،شركة تابعة �أو �شركة �أم �أو فرعية ل�سيتي بنك.
يوافق العميل على �أن حقه يف عمل �أي �سحوبات وعدد ومبلغ ال�سحوبات يخ�ضع للقوانني واللوائح (مبا يف ذلك بدون ح�صر� ،أية �ضوابط ،لوائح �أو قيود على
ال�صرف) ال�سارية يف دولة الإمارات والدولة التي ُ
يطلب فيها ال�سحب وامل�ؤ�س�سة التي متتلك اجلهاز.

 -5رقم التعريف الشخيص

 )1-5يجوز ل�سيتي بنك �إ�صدار رقم تعريف �شخ�صي للعميل ال�ستخدام �أجهزة ال�صراف الآيل والأجهزة الأخرى التي تقبل بطاقة ال�صراف الآيل /اخل�صم .يوافق على
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العميل على ما يلي:
�أ -يجوز �إر�سال رقم التعريف ال�شخ�صي بالربيد للعميل على م�سئوليته.
بُ -يحظر على العميل الك�شف عن رقم التعرف ال�شخ�صي لأي �شخ�ص ويقوم باتخاذ كافة �أنواع العناية املمكنة ملنع اكت�شاف �أي �شخ�ص لرقم التعريف ال�شخ�صي.
ج -يتحمل العميل امل�س�ؤولية الكاملة جتاه �سيتي بنك عن جميع املعامالت التي جترى برقم التعريف ال�شخ�صي �سواء مبعرفة وموافقة العميل �أم ال.
 )2-5يتخذ العميل كافة االحتياطات املعقولة ملنع فقدان �أو �سرقة بطاقة ال�صراف الآيل/اخل�صم وعدم الك�شف عن رقم التعريف ال�شخ�صي لأي طرف �آخر.

 -6فقدان أو رسقة بطاقة الرصاف اآليل/الخصم أو رقم التعريف الشخيص

 )1-6يتخذ العميل كافة االحتياطات املعقولة ملنع فقدان بطاقة ال�صراف الآيل/اخل�صم ،و�ضعها يف غري مو�ضوعها �أو �سرقتها .يتعهد العميل �أي�ض ًا بعدم �إعطاء البطاقة
لأي �شخ�ص �آخر.
 )2-6يف حالة فقدان �أو �سرقة بطاقة ال�صراف الآيل/اخل�صم �أو الك�شف عن رقم التعريف ال�شخ�صي لأي �شخ�ص �آخر ،يقوم العميل على الفور ،بعد ذلك ،ب�إبالغ �سيتي
بنك عن تلك اخل�سارة ،ال�سرقة �أو الك�شف ،مع تفا�صيل بطاقة ال�صراف الآيل/اخل�صم عرب الهاتف �أو �شخ�صي ًا وكذلك �إبالغ ال�شرطة يف دولة االخت�صا�ص حيث
يحدث الفقدان �أو ال�سرقة .وحتى يتم �إبالغ �سيتي بنك بالفقدان ،ال�سرقة �أو الك�شف (ح�سب احلالة) ،يتحمل العميل امل�س�ؤولية عن جميع املعامالت التي تتم
با�ستخدام بطاقة ال�صراف الآيل/اخل�صم .و�إذا مت �إر�سال �إ�شعار الفقدان ،ال�سرقة �أو الك�شف عن رقم التعريف ال�شخ�صي امل�شار �إليه يف البند (�أ) �أعاله ل�سيتي
بنك �شفوي ًا ،يجب على العميل ت�أكيده خطي ًا يف الفرع املفتوح فيه احل�ساب خالل ثمانية و�أربعون (� )48ساعة من ا�ستالم �سيتي بنك للأ�شعار ال�شفوي.
 )3-6يجوز ل�سيتي بنك ،ح�سبما يرتاءى له� ،إ�صدار بطاقة �صراف �آيل/خ�صم بديله لأي بطاقة �صراف �آيل/خ�صم مفقودة �أو م�سروقة �أو �إ�صدار رقم تعريف �شخ�صي
مع مراعاة هذه ال�شروط والأحكام �أو �أي �شروط و�أحكام �أخرى يطلبها �سيتي بنك (ح�سبما يرتاءى له).
 )4-6يف حالة ا�سرتداد العميل للبطاقة املفقودة �أو امل�سروقة ،يجب عليه �إعادتها مقطوعة ن�صفني ل�سيتي بنك بدون ا�ستخدامها .يجب على العميل عدم ا�ستخدام رقم
التعريف ال�شخ�صي بعد �إبالغ �سيتي بنك بالك�شف عنه.
 )5-6يظل العميل دائم ًا م�سئول عن جميع املعامالت التي تتم با�ستخدام بطاقة ال�صراف الآيل/اخل�صم ويعو�ض �سيتي بنك عن جميع اخل�سائر و�/أو الأ�ضرار مهما
كانت التي حتدث ب�سبب اال�ستخدام الغري م�صرح به لبطاقة ال�صراف الآيل/اخل�صم �أو رقم التعريف ال�شخ�صي ذات ال�صلة .ولغر�ض الت�أكد من املعامالت التي
جترى بهذه الطريقة ،يكون �سجل �سيتي بنك للمعامالت التي تتم ببطاقة ال�صراف الآيل/اخل�صم الكرتونيا �أو خالف ذلك دليل نهائي وملزم.

 -7إنهاء/سحب بطاقة الرصاف اآليل/الخصم والخدمات ذات الصلة

 )1-7يجوز ل�سيتي بنك �إنهاء هذه اخلدمة (ح�سبما يرتاءى له) عن طريق �إر�سال �إ�شعار م�سبق مدته �سبعة (� )7أيام للعميل .وعند هذا الإنهاء ،يجب على العميل التوقف
فور ًا عن ا�ستخدام بطاقات ال�صراف الآيل/اخل�صم ذات ال�صلة و�إعادتها ل�سيتي بنك ،وتكون جميع الر�سوم وامل�صروفات املطبقة م�ستحقة وم�ستوجبة الدفع فور ًا
ل�سيتي بنك .وتظل جميع تعهدات ومهام والتزامات العميل امل�شمولة يف هذه ال�شروط والأحكام �سارية ونافذة بالكامل ب�صرف النظر عن �إنهاء بطاقة ال�صراف
الآيل/اخل�صم.
 )2-7يجوز ل�سيتي بنك ،يف �أي وقت ،ح�سبما يرتاءى له ،بدون �إ�شعار م�سبق وبدون �إبداء �أي �سبب ودون حتمل �أية م�سئولية جتاه العميل رف�ض ال�سماح ب�أية معاملة
بوا�سطة بطاقة ال�صراف الآيل/اخل�صم� ،أو �سحب �أو تقييد �أو تعليق حق العميل يف ا�ستخدام بطاقة ال�صراف الآيل/اخل�صم �أو فر�ض قيود على فئات معينة من
املعامالت التي تتم با�ستخدام بطاقة ال�صراف الآيل/اخل�صم ،ب�صرف النظر عما ،من بني العديد من الأ�شياء الأخرى� ،إذا كان العميل لدية ر�صيد كاف فيما
يتعلق باحل�ساب �أو الت�سهيالت املرتبطة ببطاقة ال�صراف الآيل/اخل�صم.
 )3-7يتم تعليق �أو �إنهاء ا�ستخدام بطاقة ال�صراف الآيل/اخل�صم فور ًا عند تعليق �أو �إنهاء (ح�سب احلالة) احل�ساب �أو ت�سهيالت العميل املرتبطة ببطاقة ال�صراف
الآيل/اخل�صم .و يف هذه احلالة ،يقوم العميل فور ًا ب�إعادة بطاقة ال�صراف الآيل/اخل�صم ل�سيتي بنك.

 -8الحدود اليومية و/أو الحدود األخرى

 )1-8يجوز للعميل ا�ستخدام بطاقة ال�صراف الآيل/اخل�صم يف ال�سحوبات النقدية �أو امل�شرتيات �ضمن حدود يومية و�/أو حدود �أخرى يقررا �سيتي بنك وفق ًا لتقديره
املنفرد.
 )2-8يجوز ل�سيتي بنك ،ح�سبما يرتاءى له ،تغيري احلد/احلدود اليومية لل�سحب النقدي وامل�شرتيات ب�أثر مبا�شر.

 -9التوصيل

 )1-9يقوم �سيتي بنك بتو�صيل بطاقة ال�صراف الآيل/اخل�صم للعميل بالربيد العادي �أو الربيد امل�ستعجل ،ح�سبما يرتاءى له ،على العنوان املحدد بوا�سطة العميل
وامل�سجل يف �سجالت �سيتي بنك .ويكون هذا التو�صيل على ح�ساب وم�سئولية العميل.
 )2-9عند ا�ستالم بطاقة ال�صراف الآيل/اخل�صم ،يقر العميل ويوافق على �أنه يتعني عليه التوقيع على ال�شريط املوجود على ظهر بطاقة ال�صراف الآيل/اخل�صم و �أن
هذا التوقيع و�أي تفعيل و�/أو ا�ستخدام الحق لبطاقة ال�صراف الآيل/اخل�صم ي�شكل دليل ملزم ونهائي على موافقة العميل على هذه ال�شروط والأحكام.
 )3-9يف حالة عدم حت�صيل �أو ا�ستالم بطاقة ال�صراف الآيل/اخل�صم خالل �أربعة (� )4أ�سابيع من تاريخ �إ�صدار بطاقة ال�صرف الآيل/اخل�صم (�أو خالل �أية فرتة
بديلة يحددها �سيتي بنك من وقت لآخر) ،يجوز ل�سيتي بنك �إلغاء بطاقة ال�صراف الآيل/اخل�صم ويتحمل العميل تكاليف و�/أو نفقات �إ�صدار بطاقة ال�صراف
الآيل/اخل�صم ويكون م�سئو ًال �أي�ض ًا عن حتمل �أي ر�سوم بديله وفق ًا مللحق ر�سوم �سيتي بنك.

 -10املسؤولية

ال يكون �سيتي بنك م�سئو ًال عن �أية خ�سائر و�/أو �أ�ضرار تنتج ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر عن �أي ق�صور و�/أو عطل يف بطاقة ال�صراف الآيل/اخل�صم �أو جهاز ال�صراف
�ألآيل �أو عدم توافر مبالغ نقدية كافية ب�شكل م�ؤقت يف الأجهزة �أو �إخفاق �أي بائع بالتجزئة و�/أو مورد يف قبول �أو املوافقة على بطاقة ال�صراف الآيل/اخل�صم و�/أو الطريقة
التي يتم �إبالغ العميل بها بهذا الرف�ض.

ج) قروض تحويل الراتب ،القروض الشخصية وقروض السيارات

بالإ�ضافة �إىل ال�شروط� ،إن وجدت ،الوارد يف ا�ستمارة طلب القر�ض املعب�أة و�/أو خطاب املوافقة تطبق ال�شروط والأحكام التالية على قرو�ض حتويل الراتب والقرو�ض ال�شخ�صية
(ي�شار �إيل كل منها بـ القر�ض) .وما مل ين�ص �أو يتطلب ال�سياق خالف ذلك ،تطبق جميع ال�شروط والأحكام التالية على كل من قرو�ض حتويل الراتب والقرو�ض ال�شخ�صية.
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ولقاء قيام �سيتي بتقدمي قرو�ض حتويل الراتب و�/أو قرو�ض �شخ�صية بناء على طلب املقرت�ض ،يقر املقرت�ض مبوجبه ويوافق على تفهم ما يلي:

 -1أحكام عامة

 )1-1يكون مل�صطلحات املبلغ الأ�سا�سي ،مبلغ القر�ض� ،إجمايل ر�سوم الفائدة ،الق�سط ال�شهري ،عدد الأق�ساط ،تاريخ بدء الق�سط� ،سعر الفائدة املطبق نف�س املعاين
املحددة لها يف ا�ستمارة طلب القر�ض املعب�أة.
 )2-1لقاء موافقة �سيتي بنك على تزويد املقرت�ض باملبلغ الأ�سا�سي ،يوافق املقرت�ض على دفع املبلغ الإجمايل للقر�ض (على �أق�ساط �شهرية يف تواريخ الدفع) .ويكون مبلغ
القر�ض الإجمايل هو �إجمايل ( )1املبلغ �ألأ�سا�سي )2( ،ق�سط حماية الدفعة )3( ،ر�سوم العمولة و ( )4جميع املبالغ ور�سوم الفائدة التي قد تكون م�ستحقة الدفع
بخ�صو�ص �أو فيما يتعلق بهذا القر�ض.
 )3-1يكون �صرف القر�ض م�شروط با�ستالم �أو الت�أكد من جميع امل�ستندات ومتطلبات �سيتي بنك بال�شكل وامل�ضمون املقبول ل�سيتي بنك ودفع جميع الر�سوم وامل�صروفات
املطبقة لدى �سيتي بنك.
 )4-1يجوز ل�سيتي بنك ،عن طريق �إر�سال �إ�شعار للمقرت�ض �إلغاء �أو تخفي�ض تعهده فيما يتعلق بالقر�ض.
 )5-1يفو�ض املقرت�ض مبوجبه �سيتي بنك ب�شكل غري قابل للإلغاء بخ�صم �أي مبلغ م�ستحق وم�ستوجب الدفع ل�سيتي بنك من ح�ساب املقرت�ض ،وذلك بدون �إ�شعار
للمقرت�ض.
 )6-1يكون املقرت�ض خم ًال بالتزاماته (الإخالل �أو حالة الإخالل) يف احلاالت التالية:
�أ�	-إذا �أخفق يف دفع ثالثة �أق�ساط �شهرية متتالية �أو �ستة �أق�ساط �شهرية غري متتالية بدون احل�صول على موافقة خطية م�سبقة من �سيتي بنك.
ب�	-إذا �أخل ب�أي من �شروط القر�ض.
ج�	-إنهاء عمل املقرت�ض ،توقف دفع راتبه ال�شهري �أو �إلغاء ت�صريح عمله �أو ت�أ�شرية �إقامته (�إن وجدت).
د�	-إذا كانت �أو �أ�صبحت �أية معلومات مقدمة يف ا�ستمارة طلب القر�ض مزورة ،غري �صحيحة �أو م�ضلله.
ه�	-إذا مت حتويل الراتب ال�شهري للمقرت�ض (يف حالة قر�ض حتويل الراتب) �أو �أي جزء منه �إىل �أية م�ؤ�س�سة �أخرى بخالف �سيتي بنك بدون موافقة خطية م�سبقة
من �سيتي بنك.
و -يف حالة �إفال�س ،عجز ،ت�صفية ،فقدان الأهلية القانونية للمقرت�ض �أو ال�ضامن/ال�ضامنني له (�إن وجد).
ز�	-إخالل املقرت�ض ب�أية التزامات �أخرى �أو اتفاقيات مع �سيتي بنك.
 )7-1يف حالة حدوث �أي خالل من املقرت�ض ،ي�صبح الر�صيد امل�ستحق الدفع جلميع القرو�ض مع جميع الفوائد والر�سوم وامل�صروفات م�ستحقة وم�ستوجبة الدفع على
الفور من املقرت�ض و�/أو ال�ضمان/ال�ضامنني (�إن وجد) ،ويحق ل�سيتي بنك املطالبة بالت�سديد الفوري جلميع املبالغ .وعند ا�ستالم �أية دفعة من املقرت�ض� ،إذا �أخل
املقرت�ض بالقر�ض ،تُ�ستعمل هذه الدفعة بوا�سطة �سيتي بنك لت�سديد التزامات املقرت�ض ل�سيتي بنك وفق ًا ملا يراه �سيتي بنك مالئم ًا.
 )8-1يقر وي�ؤكد املقرت�ض مبوجبه ب�أن �أي �إخالل فيما يتعلق ب�أي قر�ض ي�شكل �إخالل لعر�ض جميع قرو�ض املقرت�ض من �سيتي بنك.
 )9-1يف حالة �إخالل املقرت�ض ،يحق ل�سيتي بنك ما يلي:
�أ) املطالبة بالدفع الفوري جلميع املبالغ املتعلقة بالقر�ض.
ب) تنفيذ �أي �ضمان مقدم ل�سيتي بنك بخ�صو�ص القرو�ض �أو �أي قرو�ض �أخرى �أو متويل بني املقرت�ض و�سيتي بنك (وهذا ي�شمل املقا�صة و�/أو تنفيذ ال�ضمان،
املقدم لقرو�ض �سيتي بنك الأخرى ،على �أ�صول املقرت�ض).
ج) اتخاذ �أي وجميع الإجراءات وا�ستعمال احلقوق والتعوي�ضات املن�صو�ص عليها يف هذه ال�شروط والأحكام �أو املتاحة بخالف ذلك ل�سيتي بنك مبوجب القوانني
املطبقة؛ و�/أو
د) تقدمي جميع ال�شيكات (وت�سجيل تواريخ لأية �شيكات غري م�ؤرخة) املقدمة ل�سيتي من املقرت�ض للدفع.
 )10-1يف حالة عدم دفع �أي ق�سط �شهري يف تاريخ اال�ستحقاق ،يكون املقرت�ض م�سئو ًال عن دفع ر�سوم الفائدة اجلزائية على الدفعات املت�أخرة بال�سعر املحدد يف ملحق
الر�سوم وامل�صروفات ل�سيتي بنك عن �أي ح�ساب ،قر�ض حتويل راتب ،قر�ض �شخ�صي ،قر�ض �سيارة ،بطاقة ائتمانية �أو �أي منتج �أو خدمة �إ�ضافية ،زائد �أية ر�سوم
وم�صروفات �أخرى حمددة يف ملحق الر�سوم وامل�صروفات.
 )11-1يف حالة رغبة املقرت�ض يف ت�سديد جميع �أو جزء من القر�ض ،يجب عليه �إخطار �سيتي بنك بذلك .يخطر �سيتي بنك املقرت�ض باملبلغ الأ�سا�سي امل�ستحق� ،إجمايل
ر�سوم الفائدة ،الق�سط/الأق�ساط ال�شهرية ،ر�سوم ال�سداد املبكر ،الغرامات واملبالغ الأخرى امل�ستحقة ل�سيتي بنك مبوجب �أو القر�ض �أو ذلك ال�سداد .يقر املقرت�ض
�أنه يف حالة اختياره �سداد القرو�ض ال�شهرية نقد ًا ،يقوم �سيتي باحت�ساب الر�سوم الإدارية املدرجة يف ملحق الر�سوم وامل�صروفات على �أ�سا�س �شهري لهذا
االختيار/اخلدمة.
 )12-1ما مل يقرر �سيتي بنك خالف ذلك ،يجوز ا�ستخدام دفعات املقرت�ض فيما يتعلق ب�أي قر�ض بالرتتيب التايل�( :أ) يف �أو ل�سداد التكاليف والنفقات( ،ب) يف �أو
ل�سداد الر�سوم( ،ج) يف �أو ل�سداد الفوائد و (د) يف �أو ل�سداد املبلغ الأ�سا�سي .و�ضمن هذه الفئات ،يجوز ل�سيتي بنك ا�ستعمال جميع الدفعات ،ما مل يقرر �سيتي
بنك خالف ذلك� ،أو ًال ل�سداد املبالغ امل�ستحقة الغري م�سددة منذ �أطول فرتة زمنية.
		)13-1يجوز ل�سيتي بنك ،ح�سبما يرتاءى له ،ال�سماح للمقرت�ض ب�إعادة اقرتا�ض جميع �أو جزء من املبلغ الأ�سا�سي للقر�ض.
		)14-1ال تعترب موافقة �سيتي بنك على �أي دفع جزئي لأي �أق�ساط تكون م�ستحقة �آنذاك من املقرت�ض كتنازل من �سيتي بنك عن �أي حقوق يف الدفع الكامل.
		)15-1يتحمل املقرت�ضون املت�ضامنون امل�س�ؤولية بالت�ضامن واالنفراد.
		)16-1عند التوقيع على طلب القر�ض ،ي�ضمن ويتعهد املقرت�ض ب�أن املعلومات امل�سجلة فيه �صحيحة ودقيقة ،ويفو�ض املقرت�ض مبوجبه �سيتي بنك ب�إجراء اال�ستعالمات
التي يراها �ضرورية �أو مالئمة للت�أكد من هذه املعلومات.
		)17-1يتعهد املقرت�ض مبوجبه مبراجعة جميع الإ�شعارات وك�شوف احل�سابات التي ير�سلها �سيتي بنك للمقرت�ض .يف حالة عدم ا�ستالم اعرتا�ض من املنقر�ض ،خالل
ثالثني ( )30يوم ًا من تاريخ �إر�سال �أي �إ�شعار �أو ك�شف ح�ساب (ح�سب احلالة) ،تعترب املعاملة �أو الر�صيد املبني فيه �صحيح ًا.
		)18-1يوافق املقرت�ض على �أنه يجوز ل�سيتي بنك احت�ساب ر�سوم ال�شيك املرجتع (املحددة يف ملحق الر�سوم وامل�صروفات) مقابل �أي �شيك مرجتع .بالإ�ضافة �إىل ذلك،
�إذا اختار املقرت�ض ت�سديد �أي ق�سط �شهري مقدم ًا ،يحت�سب �سيتي بنك الر�سوم الإدارية املحددة يف ملحق الر�سوم وامل�صروفات فيما يتعلق بالق�سط ال�شهري
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املدفوع مقدم ًا.
		)19-1ما مل ُيحدد �أو ُيطلب خالف ذلكُ ،ت�سب الفائدة على القرو�ض ال�شخ�صية على �أ�سا�س الر�صيد املتناق�ص ،وفق ًا لقوانني البنك املركزي الإماراتي .تُ�ستحق الفائدة
على �أ�سا�س يومي وحت�سب على �أ�سا�س  365يوم ًا يف ال�سنة ( 366يوم يف ال�سنة يف حالة ال�سنة الكبي�سة).
		)20-1يجوز ل�سيتي بنك ،ح�سبما يرتاءى له ،املوافقة خطي ًا على قرو�ض �إ�ضافية للمقرت�ض ،عرب الهاتف �أو من خالل خدمات �سيتي بنك عرب �شبكة االنرتنت.
		)21-1دون الإخالل ب�أي �شروط �أخرى واردة �ضمن هذه ال�شروط والأحكام وبقدر ما ي�سمح به القانون ،يقر ويوافق املقرت�ض على �أن الق�سط ال�شهري النهائي امل�ستحق
الدفع منه قد يتغري بناء على تاريخ ال�سداد اخلا�ص به فيما يتعلق بالقر�ض ،مبا يف ذلك:
�أ)	�إذا ت�أخر املقرت�ض يف �سداد �أي ق�سط �شهري ،قد تكون هناك فائدة �إ�ضافية ،ر�سوم و�/أو ر�سوم فائدة جزائية على الدفعة املت�أخرة والتي تُ�ضاف �إىل الق�سط
ال�شهري النهائي.
ب)	�إذا اختار املقرت�ض ال�سداد امل�سبق للقر�ض ب�شكل جزئي �أو كامل ،لن يتم احت�ساب فائدة على املقرت�ض عن فرتة ال�سداد امل�سبق.
ج) يوافق املقرت�ض مبوجبه على هذا التغيري.

 -2قروض تحويل الراتب

يطبق ما يلي �إذا كان القر�ض على �شكل قر�ض حتويل راتب:
 )1-2يتعهد املقرت�ض مبا يلي:
�أ)	�إيداع �أي راتب �شهري و�/أو �أي دخل �آخر لدى �سيتي بنك.
ب)	�إيداع ال�شيكات املتعلقة بجميع الأق�ساط ال�شهرية لدى �سيتي بنك.
ج) اتخاذ خطوات للت�أكد على �أنه �صاحب العمل �سيدفع مكاف�أة نهاية اخلدمة اخلا�صة به ل�سيتي بنك.
د) عدم �إن�شاء �أي رهن ،ديون �أو �أعباء �أخرى على الراتب ال�شهري �أو مكاف�أة نهاية اخلدمة.
 )2-2تفادي �أي تغيري يف العمل ي�شكل �إخال ًال وفق ًا للبند ج � 16أعاله ،يخطر املقرت�ض �سيتي بنك بالتغيري املعتزم يف العمل قبل �أي تغيري وبناء على ذلك �سينظر �سيتي
بنك يف ا�ستمرار القر�ض ب�صرف النظر عن تغيري العمل و(بدون �إخالل بحقه يف طلب ال�سداد الفوري) ا�ستمرار القر�ض �إذا قدم املقرت�ض خطاب (يف ال�شكل
املقبول ل�سيتي بنك) باملوافقة الغري قابلة للإلغاء على حتويل راتب املقرت�ض ومكاف�أة نهاية اخلدمة من �صاحب العميل اجلديد ل�سيتي بنك.
�	)3-2إذا كان املقرت�ض ي�ستلم دفعات راتب مقدمة (مبعنى دفعات راتب لأكرث من �شهر  1واحد مقدم ًا) ،يجوز ل�سيتي بنك ،ح�سبما يرتاءى له ،القيد على ح�ساب العميل
لأق�ساط م�ستقبلية (والتي �ست�صبح م�ستحقة فيما يتعلق بالأق�ساط امل�ستقبلية للقر�ض) عند ا�ستالم تلك املبالغ يف ح�ساب العميل.
 )4-2يف حالة توقف املقرت�ض (�أو �إخفاقه) يف حتويل الراتب ل�سيتي بنك ،يجوز ل�سيتي بنك ،وفق ًا لتقديره املنفرد ،مبوجب �إر�سال �إ�شعار للعميل ووفق ًا للقانون املطبق،
زيادة �سعر فائدة القر�ض احلايل ،وفق ًا ملا هو حمدد يف ملحق الر�سوم وامل�صروفات ل�سيتي بنك.

 -3قروض السيارات

يطبق ما يلي �إذا كان القر�ض على �شكل قر�ض �سيارة ومتت املوافقة عليه �أو �صرفه:
 )1-3ي�ؤكد املقرت�ض على �أن �سيتي بنك مل يقدم �أي تعهدات بخ�صو�ص ال�سيارة (املحددة بالتف�صيل يف منوذج طلب القر�ض) و�أنه عاين ال�سيارة وتبني له �أنها تعمل ب�شكل
جيد وحالتها جيدة.
 )2-3قد ي�صرف �سيتي بنك قر�ض ال�سيارة مبا�شرة �إىل تاجر ال�سيارات �أو �أي بائع �آخر لل�سيارة وقيد املبلغ الذي يتم �صرفه على ح�ساب القر�ض للمقرت�ض.
 )3-3قد يطلب العميل ت�أخري �سداد �أي جزء من املبلغ الأ�سا�سي (خيار الدفعة النهائية الكبرية) .يجوز ل�سيتي بنك ال�سماح للمقرت�ض بت�أجيل دفع هذا اجلزء من
املبلغ الأ�سا�سي (املبلغ امل�ؤجل) وفق ًا لتقديره املنفرد .لطلب خيار الدفعة النهائية الكبرية ،يجب على املقرت�ض الإ�شارة �إىل ذلك يف طلبه عن طريق الت�أ�شري على
جزء(خيار الدفعة النهائية الكبرية) يف ا�ستمارة طلب القر�ض .كما يجب �سداد املبلغ امل�ؤجل بوا�سطة املقرت�ض ل�سيتي بنك يف التاريخ الذي يحدده �سيتي بنك.
�سيتم احت�ساب فائدة خالل مدة القر�ض على الر�صيد امل�ستحق (مبا يف ذلك املبلغ امل�ؤجل) من القر�ض .يجب على املقرت�ض �سداد املبلغ الأ�سا�سي ناق�ص املبلغ
امل�ؤجل زائد ر�سوم الدفعة املت�أخرة ،على �أق�ساط �شهرية طوال مدة القر�ض ،با�ستثناء �آخر ق�سط �شهري والذي يجب �أن يكون باملبلغ املحدد يف منوذج طلب القر�ض.
 )4-3يتعهد املقرت�ض من بداية القر�ض مبا يلي:
�أ) ت�سجيل �أول رهن �أموال منقولة على ال�سيارة لدى اجلهة املخت�صة ل�صالح �سيتي بنك.
ب) عدم �إن�شاء ،ت�سجيل �أو ال�سماح ب�إن�شاء �أي دين �أو رهن على املركبة.
ج) االحتفاظ بغطاء ت�أمني �شامل لل�سيارة من �شركة ت�أمني مقبولة ل�سيتي بنك حتى تتم ت�سوية التزامات املقرت�ض جتاه �سيتي بنك فيما يخ�ص قر�ض ال�سيارة
بالكامل.
د) احلفاظ على ال�سيارة يف حالة جيدة.
ه) ا�ستعمال �أي مبلغ يتم ا�ستالمه يف حالة تعر�ض ال�سيارة لأي حادث يف ت�صليحها� ،أو يف حالة فقدانها بالكامل ،دفع �أي مبلغ م�ستحق الدفع مبوجب هذه
ال�شروط والأحكام.
و) احلفاظ على ت�سجيل ال�سيارة با�سمه وعدم تغيري الت�سجيل.
ز) عدم �أخذ ال�سيارة خارج دولة الإمارات بدون احل�صول على موافقة خطية م�سبقة من �سيتي بنك.
ح) عدم نقل �أي حقوق ملكية يف ال�سيارة بدون احل�صول على موافقة خطية م�سبقة من �سيتي بنك.
ط) ا�ستخدام ال�سيارة فقط للغر�ض املحدد لها.
ي)	�إبالغ �سيتي بنك خالل �سبعة �أيام ب�أي تغيري يف العنوان.
 )5-3لغر�ض �أي قر�ض �سيارة ،ي�شمل املبلغ الإجمايل� ،إذا ن�صت ا�ستمارة الطلب املعب�أة على ذلك� ،أق�ساط حماية الدفعات (وفق ًا ملا هو حمدد يف منوذج الطلب املعب�أ).
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،لغر�ض �أي قر�ض �سيارةُ ،يق�صد مب�صطلح املبلغ الأ�سا�سي املبلغ املدرج يف منوذج الطلب املعب�أ حتت عنوان (الر�صيد الذي يجب متويله).
 )6-3ب�صرف النظر عن البند � 6-1أعاله ،يكون املقرت�ض خم ًال ب�أي قر�ض �سيارة يف احلاالت التالية:
�أ)	�إذا مل يعد �أي �ضمان �أو تعهد مقدم من املقرت�ض لقر�ض ال�سيارة �ساري املفعول �أو �إذا ر�أى �سيتي بنك �أو توافرت لدية �أ�سباب لالعتقاد ب�أن �أي �ضمان �أ�صبح
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باطل.
ب)	�إذا تلفت ال�سيارة وهلكت بالكامل �أو خالف ذلك �إذا �أ�صبحت غري �صاحلة للعمل.
ج)	�إذا مت �إنهاء عمل املقرت�ض.
د)	�إذا مل يعد املقرت�ض مقيم ًا يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
ه) بقدر ما ي�سمح به القانون� ،إذا ر�أى �سيتي بنك �أن املقرت�ض و�/أو ال�ضامن/ال�ضامنني له� ،إن وجدوا ،لن ي�ستطيع الوفاء بالتزاماته جتاه �سيتي بنك؛ و�/أو
و) التهديد ب�أي �إجراء لغلق الرهن �أو �أي حجز �آخر على ال�سيارة.
 )7-3يف حالة الإخالل مبوجب �أي قر�ض �سيارة ،ب�صرف النظر عن حقوقه وفق ًا لهذه ال�شروط والأحكام �أو مبوجب القانون ،يحق ل�سيتي بنك �إعادة حيازة ال�سيارة
وبيعها بال�سعر ال�سائد يف ال�سوق ومقا�صة �أي �إيرادات بيع مقابل املبلغ امل�ستحق من املقرت�ض �أو ا�ستعمال �إيرادات البيع ل�سداد قر�ض ال�سيارة �أو �أي قر�ض �آخر �أو
مبلغ م�ستحق (بخالف فيما يتعلق بقر�ض ال�سيارة) من املقرت�ض ل�سيتي بنك وفق ًا ملا يراه �سيتي بنك مالئم ًا .ولتنفذ هذا احلق ،يعني �سيتي بنك مبوجبه املقرت�ض
كوكيله الفعلي مع ال�صالحية ال�صريحة باحلجز على ونقل ملكية وبيع املركبة على ح�ساب ونفقة املقرت�ض واملطالبة ب�أي مبلغ متبقي م�ستحق الدفع مبوجب قر�ض
ال�سيارة وهذه ال�شروط والأحكام بعد ا�ستعمال �إيرادات بيع ال�سيارة .يفو�ض املقرت�ض مبوجبه �سيتي بنك ل�شراء ال�سيارة حل�سابه.
 )8-3عند دفع جميع املبالغ امل�ستحقة مبوجب هذه ال�شروط والأحكام ،و�شريطة عدم �إخالل املقرت�ض ب�أية اتفاقية �أخرى مع �سيتي بنك ،يقوم �سيتي بنك بناء على طلب
املقرت�ض ب�إ�صدار خطاب عدم ممانعة لإلغاء ت�سجيل �أول رهن �أموال منقولة على ال�سيارة.
 )9-3يلتزم املقرت�ض منفرد ًا بت�سجيل واحلفاظ على ال�سيارة ودفع جميع ال�ضرائب والر�سوم والغرامات ور�سوم ت�سجيل وتكاليف ال�صيانة والنفقات الأخرى املتعلقة بها.
 )10-3يقدم املقرت�ض للبنك بولي�صة �أو بوال�ص ت�أمني بحيث ت�سمي �سيتي بنك امل�ستفيد الأول منها .ويف حالة عدم �صيانة ال�سيارة والت�أمني عليها ب�شكل مالئم� ،أو يف حالة
عدم دفع ق�سط الت�أمني ،يحق ل�سيتي بنك دون �أن يكون ملزم ًا بذلك ،بالإ�ضافة �إىل �أية حقوق ممنوحة مبوجب هذه ال�شروط والأحكام �أو مبوجب القانون �صيانة �أو
الت�أمني على املركبة .يوافق العميل على القيام عند الطلب ب�سداد جميع النفقات والر�سوم التي يتكبدها �سيتي بنك فيما يتعلق بهذا اخل�صو�ص وعدم القيام ب�أي
�شيء �أو اتخاذ �أي �إجراء قد يلغي ت�أمني ال�سيارة.
 )11-3يوافق املقرت�ض على �أنه يجوز ل�سيتي بنك ،دون �أن يكون ملزم ًا بذلك ،احل�صول على غطاء ت�أمني على احلياة و�/أو العجز للمقرت�ض .ويتم ا�ستعمال �إيرادات هذا
الغطاء� ،إذا مت احل�صول عليه ،فقط لت�سوية �أية مبالغ م�ستحقة مبوجب قر�ض ال�سيارة ،مبا يف ذلك الفوائد والر�سوم وامل�صرفات الغري مدفوعة .يوافق املقرت�ض
ويتعهد بدفع ق�سط الت�أمني على �أي بولي�صة يح�صل عليها �سيتي بنك.

د -البطاقات االئتامنية واملنتجات والخدمات املتعلقة بالبطاقة االئتامنية:
 -1د  1البطاقات االئتامنية

بالإ�ضافة �إىل ال�شروط� ،إن وجدت ،الواردة يف منوذج طلب البطاقة االئتمانية و�/أو خطاب املوافقة ،تطبق ال�شروط والأحكام التالية على البطاقات (وفق ًا ملا هو حمدد
�أدناه).

 -2تحصيل البطاقة
)1-2
)2-2

)3-2
)4-2
)5-2

يجوز لع�ضو البطاقة حت�صيلها من �سيتي بنك �أو يجوز �إر�سالها ،على م�سئولية �صاحب البطاقة ،بالربيد �أو تو�صيلها على العنوان الذي يخطر به ع�ضو البطاقة �سيتي
بنك.
ي�ستلم ع�ضو البطاقة من �سيتي بنك ،ح�سبما يرتاءى له� ،إما�( :أ) بطاقة غري مفعلة� ،أو (ب) بطاقة مفعلة م�سبق ًا.
�أ -يف حالة تزويد لع�ضو البطاقة ببطاقة غري مفعلة ،يقوم ع�ضو البطاقة عند ا�ستالمها �إما ( )1االت�صال ب�سيتي بنك على الرقم املحدد لتفعيل البطاقة� ،أو ()2
تفعيل البطاقة عرب �شبكة االنرتنت با�ستخدام كلمة ال�سر التي يزود بها �سيتي بنك لهذا التفعيل .يقوم ع�ضو البطاقة بتعريف نف�سه والإبالغ عن رقم ح�سابه
و�أية معلومات �سرية �أخرى لتعريف نف�سه .يعترب تفعيل البطاقة بوا�سطة ع�ضو البطاقة كدليل ملزم ونهائي على ا�ستالمه للبطاقة وموافقته على هذه ال�شروط
والأحكام.
ب) يف حالة ا�ستالمه لبطاقة مفعلة م�سبق ًا ،يجوز لع�ضو البطاقة ا�ستخدامها بدون �أي �إجراء �آخر .ويعترب ا�ستخدام البطاقة بوا�سطة ع�ضو البطاقة كدليل ملزم
ونهائي على موافقته على هذه ال�شروط والأحكام.
عند ا�ستالم البطاقة ،يقوم ع�ضو البطاقة بالتوقيع عليها .يف حالة عدم موافقة ع�ضو البطاقة على هذه ال�شروط والأحكام ،يجب عليه تقطيعها لن�صفني و�إعادة
الن�صفني ل�سيتي بنك (�إما عن طريق الت�سليم �أو الربيد املدفوع الر�سوم مقدم ًا) و ال يكون البند د ( )8( )1من هذه ال�شروط والأحكام واجب التطبيق.
تكون و�ستظل البطاقة ،يف جميع الأوقات ،مملوكة ل�سيتي بنك ويتم ت�سليمها له على الفور عندما يطلب ذلك �سيتي بنك �أو وكيله املفو�ض ح�سب الأ�صول .ويحتفظ
�سيتي بنك باحلق يف �سحب البطاقة ،وفق ًا لتقديره املنفرد و�/أو �إلغائها.
ال تكون البطاقة قابلة للتحويل ويجب ا�ستخدامها فقط بوا�سطة ع�ضو البطاقة التي �صدرت له .ال يجوز رهن البطاقة بوا�سطة ع�ضو البطاقة ك�ضمان لأي غر�ض
مهما يكن.

 -3استخدام البطاقة

 )1-3مت �إ�صدار البطاقة لال�ستخدام فيما يتعلق بالت�سهيالت التي يقدمها �سيتي بنك من وقت لآخر وفق ًا لتقديره املنفرد ،مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر ما يلي:
�أ) دفع ر�سوم �أية م�شرتيات �أو حجوزات للب�ضائع و�/أو اخلدمات التي يجوز احت�ساب دفعات مقابلها على ح�ساب البطاقة.
ب)	�أية معاملة جهاز �صراف �آيل يتم تنفيذها من خالل ح�ساب �آخر لع�ضو البطاقة لدى البنك.
ج) الدفعات املقدمة النقدية ،وفق ًا ملا ورد يف البند د  5 1من هذه ال�شروط والأحكام ،و�/أو
د) الت�سهيالت الأخرى ،مع مراعاة الرتتيبات امل�سبقة مع �سيتي بنك� ،إذا كان ذلك مطبق ًا.
 )2-3عند دمج ت�سهيالت ال�صراف الآيل يف البطاقة ،يكون ع�ضو البطاقة م�سئو ًال عن جميع املعامالت �سواء متت معاجلتها مبعرفة ع�ضو البطاقة �أو مبوافقة �صريحة �أو
�ضمنية منه .يفو�ض ع�ضو البطاقة مبوجبه �سيتي بنك بالتقييد على ح�ساب البطاقة �أية �سحوبات وجميع الر�سوم وامل�صروفات والفوائد املتعلقة بها .ومع مراعاة
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اخلط�أ الظاهر ،يوافق ع�ضو البطاقة على جميع �سجالت �سيتي بنك للمعامالت باعتبارها نهائية وملزمة جلميع الأغرا�ض.
 )3-3يجوز ل�سيتي بنك �إ�صدار رقم تعريف �شخ�صي جلهاز ال�صراف الآيل/الأفراد لع�ضو البطاقة ال�ستخدامه يف �أي جهاز �صراف �آيل يقبل البطاقة ولغر�ض �أية
م�شرتيات بد ًال من التوقيع على �إي�صال املعاملة.
�أ) يجوز �إر�سال �أو �إ�صدار رقم التعريف ال�شخ�صي جلهاز ال�صراف الآيل/الأفراد بالربيد �أو ب�أية و�سيلة �أخرى لع�ضو البطاقة على م�سئوليته/م�سئوليتها.
ب) ُيحظر على ع�ضو البطاقة الك�شف عن رقم التعريف ال�شخ�صي جلهاز ال�صراف الآيل/الأفراد لأي �شخ�ص ويتخذ كافة العناية املمكنة ملنع اكت�شاف رقم
التعريف ال�شخ�صي جلهاز ال�صراف الآيل/الأفراد بوا�سطة �أي �شخ�ص.
ج) يتحمل ع�ضو البطاقة امل�س�ؤولية الكاملة جتاه �سيتي بنك عن جميع معامالت البطاقة التي تتم با�ستخدام رقم التعريف ال�شخ�صي جلهاز ال�صراف الآيل/
الأفراد �سواء مبعرفته �أو بدون معرفته.
 )4-3تخ�ضع جميع �إيداعات جهاز ال�صراف الآيل/مركز دفع الفواتري املثبت بوا�سطة �سيتي بنك� ،سواء ب�شيكات �أو نقد ًا ،للتحقق من قبل ( )2اثنني من موظفي �سيتي
بنك .واملبلغ الذي يتم التحقق منه بهذه الطريقة من قبل اثنني من املوظفني يعترب مبلغ ًا �صحي ًا للإيداع الذي مت تنفيذه بهذه الطريقة .وتكون �إيرادات ال�شيك الذي
يتم �إيداعه يف مركز دفع الفواتري متوفر لال�ستخدام فقط بعد مقا�صة ال�شيك �أو �إمتام عملية التح�صيل.
 )5-3يجوز ل�سيتي بنك ،يف �أي وقت ،وبدون �إ�شعار م�سبق وبدون �إبداء �أ�سباب ودون �أية م�سئولية جتاه ع�ضو البطاقة� ،سحب �أو تقييد حق ع�ضو البطاقة يف ا�ستخدام
البطاقة ورف�ض ال�سماح ب�أية معاملة بالبطاقة.
�	)6-3إذا مت ا�ستخدام البطاقة خارج دولة الإمارات ،يتم حتويل عملة املعاملة �إىل الدرهم الإماراتي ب�سعر ال�صرف ال�سائد يف تاريخ قيد املبلغ على ح�ساب البطاقة بد ًال
من تاريخ ا�ستخدام البطاقة وفق ًا ملا يتم حتديده بوا�سطة بطاقة الفيزا �أو املا�سرتكارد ،وفق ًا ملا هو مطبق .تخ�ضع جميع املعامالت الدولية و�/أو املعامالت بالعمالت
الأجنبية للمعالجات الهامشية يف ملحق الر�سوم وامل�صروفات ،بالإ�ضافة �إىل الر�سوم الأخرى وفق ًا للأ�سعار ال�سائدة يف �سيتي بنك ،وي�سدد ع�ضو البطاقة ل�سيتي
بنك جميع التكاليف والنفقات التي يتكبدها نتيجة لهذه املعامالت.
ً
 )7-3ال يتحمل �سيتي بنك امل�س�ؤولية جتاه ع�ضو البطاقة عن �سكاي واردز �أو الأن�شطة واملزايا التي يعر�ضها .كما ال يكون �سيتي بنك م�سئوال عن �أية مطالبات يقدمها �أو
�أ�ضرار يتكبدها ع�ضو البطاقة فيما يتعلق بالأن�شطة �أو املزايا التي يعر�ضها �سكاي واردز والتي تخ�ضع دائم ًا ل�شروط و�أحكام طريان الإمارات من وقت لآخر.
 )8-3ال يتحمل �سيتي بنك امل�س�ؤولية جتاه ع�ضو البطاقة عن �أية مكاف�آت �أو مزايا معرو�ضة من �أي طرف �آخر .كما ال يكون �سيتي بنك م�سئو ًال عن جميع املطالبات التي
يقدمها �أو الأ�ضرار التي يتحملها ع�ضو البطاقة فيما يتعلق بالأن�شطة واملزايا املقدمة من �أي طرف �آخر والتي تخ�ضع دائم ًا ل�شروط و�أحكام هذا الطرف الآخر من
وقت لآخر.
ً
يرجى العلم ب�أن حكومة الواليات املتحدة تفر�ض عقوبات حاليا �ضد دول معينة والكيانات والبنوك والأفراد ذات ال�صلة بها .ومبوجب هذه العقوباتُ ،يحظر على
�سيتي بنك اال�شرتاك يف �أية معامالت قد تقع �ضمن �إر�شادات العقوبات (مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر مقا�صة ال�شيكات الواردة/ال�صادرة امل�سحوبة
على/املقدمة بجميع البنوك اخلا�ضعة للعقوبات) ،كما �أنه جمرب على رف�ض هذه املعامالت وجتميد املبالغ ذات ال�صلة ،وفق ًا لإر�شادات العقوبات .وللإطالع على
القائمة الكاملة للدول اخلا�ضعة للعقوبات والكيانات والبنوك والأفراد ذات ال�صلة ،يرجى االت�صال بنا مبا�شرة.

 -4الدفعة
)1-4

)2-4

)3-4

)4-4

)5-4

يوافق ع�ضو البطاقة على �أن يدفع ل�سيتي بنك الر�سوم ال�سنوية املدرجة يف جدول الر�سوم وامل�صروفات ،وكل بطاقة �إ�ضافية .وتكون ر�سوم املعاجلة ،املدرجة يف
جدول الر�سوم وامل�صروفات ،م�ستحقة الدفع بوا�سطة ع�ضو البطاقة ل�سيتي بنك على الفور عند الطلب لإ�صدار بطاقة بديلة .وتكون الر�سوم الإ�ضافية ،املدرجة
يف جدول الر�سوم وامل�صروفات� ،أو بخالف ذلك التي يقررها البنك ،م�ستحقة الدفع بوا�سطة ع�ضو البطاقة ل�سيتي بنك على الفور عند الطلب للتزويد بن�سخ من
م�ستندات املبيعات النقدية/الدفعات املقدمة ،الفواتري ،الإي�صاالت �أو ق�سائم املبيعات و�أية خدمات �أخرى قد يزود بها �سيتي بنك من وقت لآخر.
يتعهد ع�ضو البطاقة با�ستخدام البطاقة فقط �ضمن احلد االئتماين ،ما مل يح�صل ع�ضو البطاقة على موافقة خطية م�سبقة من �سيتي بنك لتجاوز احلد االئتماين.
و يحق ل�سيتي بنك ،وفق ًا لتقديره املنفرد ،زيادة �أو تخفي�ض احلد االئتماين و�/أو التنازل عن احلد االئتماين كلي ًا �أو جزئي ًا .كما يتعهد ع�ضو البطاقة �أي�ض ًا بعدم
تنفيذ �أي م�شرتيات �أو معامالت قد ت�سبب يف جتاوز الر�صيد الإجمايل امل�ستحق اللتزامات ع�ضو البطاقة جتاه �سيتي بنك مبوجب جميع هذه امل�شرتيات واملعامالت
لهذا احلد االئتماين .مع عدم الإخالل بهذا ال�شرط� ،إذا جتاوز ع�ضو البطاقة احلد االئتماين ،يكون ع�ضو البطاقة ملزم ًا ،بالإ�ضافة �إىل املبالغ امل�ستحقة الدفع
مبوجب البند د ( )5-4( )1من هذه ال�شروط ،ب�أن يدفع ل�سيتي بنك ( )1املبلغ الكامل الذي جتاوز احلد االئتماين الزائد مبا يف ذلك املبالغ الغري مدفوعة
املتعلقة بخطة التق�سيط ال�سهلة �أو القر�ض على بطاقة االئتمان �أو حتويل الر�صيد زائد ( )2ر�سوم جتاوز احلد .يف حالة ف�شل ع�ضو البطاقة يف دفع املبالغ ل�سيتي
بنك ي�صبح املبلغ الكامل املطلوب كما ذكر �أعاله والر�صيد الكامل امل�ستحق على ح�ساب ع�ضو البطاقة م�ستحق وم�ستوجب الدفع على الفور وتكون �شروط البند د
 )9-8 1من هذه ال�شروط والأحكام واجبة التطبيق.
تكون جميع املبالغ التي يدفعها ع�ضو البطاقة بعملة الفوترة حل�ساب البطاقة .ويف حالة ت�سديد الدفعة ب�أية عملة �أخرى ،يدفع ع�ضو البطاقة ل�سيتي بنك جميع
ر�سوم ال�صرف ،العموالت و الر�سوم واخل�سائر الأخرى املحت�سبة على �أو التي يتكبدها �سيتي بنك لتحويل هذه الدفعة لعملة الفوترة .يتم هذا التحويل ب�سعر
ال�صرف الذي يحدده �سيتي بنك ب�شكل نهائي يف تاريخ ت�سجيل الدفعة يف احل�ساب� .أية دفعة ي�سددها ع�ضو البطاقة ل�سيتي بنك بعملة الفوترة حل�ساب البطاقة
يتم قيدها حل�ساب البطاقة يف تاريخ �إر�سال �سيتي بنك للمبالغ �إىل ح�ساب البطاقة يف دبي ويف حالة ت�سديد الدفعة ب�أية عملة بخالف عملة الفوترة ،يتم تقييد
هذه الدفعة للح�ساب بعد حتويلها �إىل عملة الفوترة �أو عندما يتم ا�ستالم املبالغ ذات ال�صلة للقيمة بوا�سطة �سيتي بنك يف دبي وحتويلها حل�ساب البطاقة .و�سيتم
فر�ض هام�ش معاجلة جلميع املعامالت بالعمالت الأجنبية.
يتم تقييد معامالت البطاقة التالية على ح�ساب البطاقة:
�أ)	�أي ق�سيمة مبيعات� ،سجل معامالت ،ق�سيمة �إيداع ،ق�سيمة �صرف نقدي و�/أو �أي �سجل ر�سوم �أخرى يحمل �أي و�سم �أو ن�سخ للبيانات البارزة املطبوعة على
البطاقة واملكتملة ح�سب الأ�صول ،و�/أو
ب) �سجل �سيتي بنك للدفعات النقدية املقدمة �أو �أي معامالت �أخرى منفذة با�ستخدام البطاقة ،مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر املعامالت املنفذة من
خالل طلبات الربيد �أو الهاتف �أو االنرتنت.
تكون دفعة الر�صيد احلايل املحددة يف ك�شف احل�ساب م�ستحقة بالكامل وم�ستوجبة الدفع يف موقع �أق�صاه تاريخ ا�ستحقاق الدفعة .ومع مراعاة �أي �شرط �أخرى
على النقي�ض من هذه ال�شروط والأحكام ،ال يتحمل ع�ضو البطاقة �أية ر�سوم متويل على �أي م�شرتيات با�ستخدام البطاقة ،ملدة اثنني وخم�سني ( )52يوم ًا من
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تاريخ تلك امل�شرتيات (با�ستثناء فيما يتعلق بالدفعات املقدمة النقدية وخطاب االعتماد) يف حالة ا�ستالم �سيتي بنك لدفعة الر�صيد احلايل بالكامل يف موعد
�أق�صاه تاريخ ا�ستحقاق الدفعة .ويجوز لع�ضو البطاقة اختيار عدم ت�سوية الر�صيد احلايل بالكامل ،ويف هذه احلالة يجب على ع�ضو البطاقة يف موعد �أق�صاه تاريخ
ا�ستحقاق الدفعة دفع ما ال يقل عن احلد الأدنى للدفعة امل�ستحقة .ويف حالة وجود ر�صيد حايل يقل عن درهم ( )1واحد وعدم وجود معاملة بطاقة ملزمة لكي تتم
فوترتها ،لن يتم �إ�صدار ك�شف ح�ساب ولن يتم احت�ساب فائدة.
 )6-4مع مراعاة البند د  8-9 1من هذه ال�شروط والأحكام ،يف حالة عدم ت�سديد دفعة احلد الأدنى امل�ستحقة ال�سابقة املحددة يف ك�شف احل�ساب ال�سابق بالكامل،
يجوز ل�سيتي بنك ،وفق ًا لتقديره املنفرد ودون الإخالل ب�أي من حقوق مبوجب هذه ال�شروط والأحكام ال�سماح لع�ضو البطاقة بدفع مبلغ دفعة احلد الأدنى امل�ستحقة
احلالية ودفعة احلد الأدنى ال�سابقة امل�ستحقة الغري مدفوعة.
 )7-4يف حالة قيام ع�ضو البطاقة بدفع �أي مبلغ ال يقل عن الر�صيد احلايل يف تاريخ ا�ستحقاق الدفعة �أو �إذا مل يتم ت�سديد �أية دفعة �أو يف حالة ت�سديد الدفعة بعد تاريخ
اال�ستحقاق� ،سيتم �إ�ضافة فائدة حم�سوبة على �أ�سا�س يومي �إىل الر�صيد احلايل من تاريخ/تواريخ معاملة/معامالت البطاقة حتى قيد الدفعات حل�ساب البطاقة.
يف حالة قيام العميل بت�سديد دفعة جزئية من الر�صيد احلايل� ،سيتم تخفي�ض �إجمايل الفائدة امل�سحوبة على مبلغ البطاقة يف الك�شف التايل مببلغ حم�سوب وفق ًا
ل�سعر فائدة البطاقة االئتمانية لدى �سيتي بنك �شهري ًا من تاريخ ت�سديد العميل للدفعة اجلزئية �إىل تاريخ ك�شف احل�ساب الالحق .وب�صرف النظر عما �سبق،
ي�ستمر تطبيق الفائدة والر�سوم على الدفعات النقدية و خطابات االعتماد (من تاريخ الدفعة النقدية �أو خطاب االعتماد) ،يف حالة الدفع الكامل للر�صيد احلايل
يف �أو قبل تاريخ ا�ستحقاق الدفعة.
 )8-4يف حالة قيام ع�ضو البطاقة بدفع مبلغ يتجاوز الر�صيد احلايل للبطاقة ،يحتفظ �سيتي بنكب احلق وفق ًا ملا يراه �ضروري ًا للتحقق من �أ�سباب هذه الدفعات الزائدة
وبناء على ذلك معاجلة �أو عدم معاجلة هذه الدفعات و�إعادة الدفعات �إىل ع�ضو البطاقة.
 )9-4دون الإخالل بال�شروط ال�سابقة ،يف حالة �سفر ع�ضو البطاقة �أو وجوده خارج دولة الإمارة يف تاريخ ا�ستحقاق الدفعة �أو يف �أي تاريخ �آخر عندما ت�صبح �أية دفعة
م�ستحقة للبنك ،مبوجب هذه ال�شروط والأحكام �أو ح�ساب البطاقة� ،أو لأي �سبب �آخر يراها �سيتي بنك مالئم ًا وفق ًا لتقديره املطلق ،يحتفظ �سيتي بنك باحلق يف
�أي وقت وبدون �أي �إ�شعار يف �ضم ودمج ومقا�صة �أو حتويل �أي مبلغ يف احل�ساب الدائن وحيثما كان و�سواء بالدرهم الإماراتي �أو ب�أية عملة �أخرى ،مبا يف ذلك �أي
ح�ساب م�شرتك ،مقابل جميع الر�سوم وامل�صروفات و�/أو املبالغ امل�ستحقة ل�سيتي بنك ويفو�ض ع�ضو البطاقة �سيتي بنك مبوجبه بتحويل تلك املبالغ املوجودة يف
ح�سابه وفق ًا لأ�سعار ال�صرف ال�سائدة لدى �سيتي بنك والتي يحددها �سيتي بنك وفق ًا لتقديره املنفرد.
		)10-4دون الإخالل ب�أي حق �أو تعوي�ض �آخر ،يف حالة ف�شل ع�ضو البطاقة يف دفع احلد الأدنى للدفعة امل�ستحقة يف تاريخ ا�ستحقاق الدفعة ،يتم قيد ر�سوم ت�أخري على
ح�ساب البطاقة ،ويحتفظ �سيتي بنك باحلق ،ح�سبما يرتاءى له ،لزيادة ر�سوم التمويل لكي ت�شمل فائدة الت�أخري.
ً
		)11-4يتم قيد جميع معامالت البطاقة وجميع الر�سوم الأخرى على ح�ساب البطاقة بعملة الفوترة وتُدرج يف ك�شف احل�ساب .يحق ل�سيتي بنك ،وفقا لتقديره املنفرد ،من
وقت لآخر ،تغيري �سعر �أو طريقة ح�ساب الر�سوم واحلد الأدنى للدفعة امل�ستحقة.
		)12-4يجوز ا�ستعمال جميع الدفعات امل�ستلمة من ع�ضو البطاقة فيما يتعلق بح�ساب البطاقة لدفع املبالغ امل�ستحقة من ع�ضو البطاقة ل�سيتي بنك ،بالرتتيب التايل� ،أو
ب�أي ترتيب �آخر للأولوية ،وفق ًا ملا يراه �سيتي بنك مالئم ًا ،فيما يتعلق مبا يلي:
�أ) دفعة الفائدة واملبلغ الأ�صلي التي متت فوترتها خلطاب االعتماد/خطاب العر�ض.
ب) الفائدة املحت�سبة على مبلغ حتويل الر�صيد والتي متت فوترتها.
ج) ر�سوم التحويل املتبقية التي متت فوترتها.
د) الفائدة املحت�سبة على الدفعات النقدية املقدمة التي متت فوترتها.
ه) ر�سوم الدفعات النقدية التي متت فوترتها.
و) الفائدة املحت�سبة على امل�شرتيات التي متت فوترتها.
ز) الر�سوم التي متت فوترتها.
ح) ر�سوم الدفعة املت�أخرة ور�سوم جتاوز احلد.
ط) ر�سوم ت�أمني البطاقة (�إن وجدت).
ي) ر�سوم ع�ضوية البطاقة (�إذا متت فوترتها).
ق) املبلغ املتبقي من احلوالة الأ�سا�سية الذي متت فوترته.
ل) الدفعات النقدية املقدمة التي مت �سحبها �أو فوترتها.
م) امل�شرتيات التي مت تنفيذها ومتت فوترتها.
ن) املبلغ املتبقي من احلوالة الأ�سا�سية الذي مل تتم فوترته.
�ش) الدفعات النقدية املقدمة التي مت ت�سديدها ولكن مل تتم فوترتها ،و
ع) امل�شرتيات التي مت تنفيذها ولكن مل تتم فوترتها؛ و
ف) الفوائد والر�سوم وامل�صروفات التي ا�ستحقت ومل تتم فوترتها.
ولغر�ض التو�ضيح ،تطبق �شروط هذا البند د ( )12-4( )1على الدفعات التي ي�ستلمها �سيتي بنك فيما يتعلق بجميع املنتجات واخلدمات املتعلقة بالبطاقة واملدرجة يف
البند د (.)2
ً
� )13-4ضمن الفئات املحددة يف البند د ( ،)12-4( )1يجوز ل�سيتي بنك ا�ستعمال جميع الدفعات واالئتمان ،ما مل يقرر �سيتي بنك خالف ذلك� ،أوال لت�سديد املبالغ
امل�ستحقة التي متت فوترتها حل�ساب البطاقة ملدة زمنية �أطول.
ً
�	)14-4إذا ثبت الحق ًا �أن معاملة البطاقة التي يعرت�ض عليها العميل قد مت تنفيذها بوا�سطته ،يحتفظ �سيتي بنك باحلق الحت�ساب مبلغ معاملة البطاقة ،اعتبارا من تاريخ
تنفيذ معاملة البطاقة ،بالإ�ضافة �إىل ر�سوم التمويل و�أية ر�سوم ونفقات �إ�ضافية يتكبدها �سيتي بنك للتحقق من ذلك.
 )15-4ال تعترب موافقة �سيتي بنك على الدفعات املت�أخرة �أو الدفعات اجلزئية �أو ال�شيكات �أو طلبات الأموال امل�ؤ�شر عليها ب�أنها ت�شكل دفعة كاملة �أو خالف ذلك من ح�ساب
البطاقة �أو املهلة املمنوحة بوا�سطة �سيتي بنك يف حالة الإخفاق يف حت�صيل املبالغ من ع�ضو البطاقة كما وعندما ت�صبح م�ستحقة مبوجب هذه ال�شروط والأحكام
كتنازل من �سيتي بنك وال مبثابة تغيري لهذه ال�شروط والأحكام فيما يتعلق ب�أي خ�صو�ص وال متنع �سيتي بنك الحق ًا من تنفيذ �أي من حقوقه مبوجب هذه ال�شروط
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والأحكام لتح�صيل املبلغ امل�ستحق مبوجبها.
 )16-4يوافق ع�ضو البطاقة مبوجبه �صراحة على �أنه �إذا �أ�صبح �أي مبلغ م�ستحق من ع�ضو البطاقة ل�سيتي بنك يف �أي وقت مبوجب ح�ساب البطاقة �أو �إذا �إذا م�ضى تاريخ
ا�ستحقاق �أية مبالغ �أخرى من ع�ضو البطاقة �أو �سيتي بنك ب�أية طريقة مهما كانت� ،أو �إذا ارتكب ع�ضو البطاقة �أي �إخالل فيما يتعلق بالت�سهيالت امل�صرفية �أو
االئتمانية الأخرى املمنوحة بوا�سطة �سيتي بنك لع�ضو البطاقة ،ت�صبح جميع املبالغ املتعلقة بالبطاقة م�ستحقة على الفور وم�ستوجبة الدفع وتطبق �شروط البند د
( 9-8 )1من هذه ال�شروط والأحكام.
 )17-4ب�صرف النظر عن ا�ستعمال �سيتي بنك لأي من حقوقه مبوجب هذه ال�شروط والأحكام �أو �إنهاء ح�ساب البطاقة مبوجبها ،تظل جميع الر�سوم حمت�سبة على �أي
مبالغ م�ستحقة وغري مدفوعة بعد ا�ستعمال �سيتي بنك حلقوقه ومبا�شرة �إجراءات ق�ضائية ويف حالة احل�صول على حكم يق�ضي بدفع مبلغ مايل ل�سيتي بنك .وتكون
الر�سوم م�ستحقة الدفع �أي�ض ًا على املبلغ املايل الذي يق�ضي احلكم ب�أنه م�ستحقة الدفع ل�سيتي بنك من تاريخ احلكم حتى تاريخ ال�سداد التام.
 )18-4يجوز ل�سيتي بنك ،ح�سبما يرتاءى له� ،أن يطلب ك�شرط للموافقة على �أي طلب للح�صول على بطاقة �أن يقوم مقدم الطلب ب�إيداع �شيك و�/أو رهن �ضمان نقدي
ل�صاح �سيتي بنك لأي مبلغ قد يطلبه �سيتي بنك .ويجوز �أي�ض ًا ل�سيتي بنك ،يف �أي وقت� ،أن يطلب من ع�ضو البطاقة �إيداع �شيك و�/أو رهن �ضمان نقدي ل�صالح
�سيتي بنك باملبلغ الذي قد يطلبه �سيتي بنك حتى لو مل ُيطلب هذا ال�شيك و�/أو رهن املبلغ النقدي عند �إ�صدار البطاقة لع�ضو البطاقة .يفو�ض ع�ضو البطاقة �سيتي
بنك بتقدمي هذا ال�شيك للدفع مقابل �أي مبلغ م�ستحق ل�سيتي بنك.
 )19-4يجوز لع�ضو البطاقة اختيار تنفيذ الدفعة عن طريق �إيداع مبلغ نقدي �أو �شيكات يف �أي مركز لدفع الفواتري/جهاز �صراف �آيل خم�ص�ص بوا�سطة �سيتي بنك .ال
يتحمل �سيتي بنك امل�س�ؤولية عن �أي خ�سارة �أو ت�أخري يحدث ب�سبب ا�ستخدام مركز دفع الفواتري/جهاز ال�صراف الآيل .ويتم قيد املبالغ النقدية التي تودع يف مركز
دفع الفواتري/جهاز ال�صراف الآيل حل�ساب البطاقة بعد التحقق منها بوا�سطة �سيتي بنك (ويكون هذا التحقق نهائي وملزم لع�ضو البطاقة) وميثل �أي ك�شف
ح�ساب �صادر عند الإيداع فقط ما يزعم ع�ضو البطاقة �إيداعه وال يلزم �سيتي بنك يف �أي حال فيما يتعلق ب�صحته.
 )20-4يوافق ع�ضو البطاقة على �أنه مع مراعاة اخلط�أ الظاهر ،تكون �سجالت �سيتي بنك لأية معاملة بطاقة تتم با�ستخدام البطاقة نهائية وملزمة لع�ضو البطاقة فيما
يتعلق بجميع الأغرا�ض.
 )21-4ال ي�سمح لع�ضو البطاقة بتحويل مبالغ من ح�ساب بطاقة معينة حل�ساب �آخر لت�سوية م�ستحقات �أي ح�ساب للبطاقة.
�	)22-4إذا كان ع�ضو البطاقة يتملك بطاقات �أخرى �صادرة من �سيتي بنك ومت �إلغاء �أي منها لأي �سبب مهما يكن ،يجوز ل�سيتي بنك ،ح�سبما يرتاءى له ،وبدون �إ�شعار� ،ضم
�أو دمج ح�ساب البطاقة امللغاة� ،سواء كان بالدرهم �أو ب�أية عملة �أخرى ،مع ح�ساب البطاقة ،ويجوز له القيام بذلك ب�صرف النظر عما �إذا كانت الأر�صدة املتوفرة
يف هذه احل�سابات بنف�س العملة .ويفو�ض ع�ضو البطاقة �سيتي بنك مبوجبة مبقا�صة �أي �ضم �أو دمج مع �إجراء التحويالت ال�ضرورية ب�أ�سعار ال�صرف ال�سائدة
لدى �سيتي بنك والتي يحددها �سيتي بنك وفق ًا لتقديره املنفرد .ويبني ك�شف احل�ساب املر�سل لع�ضو البطاقة الأ�سا�سي بعد ذلك تفا�صيل الر�صيد احلايل حل�ساب
البطاقة املدمج.
 )23-4يتم ت�سديد جميع الدفعات من العميل ل�سيتي بنك فيما يتعلق بح�ساب البطاقة خال�صة من جميع ال�ضرائب ،احلجوزات ،الر�سوم ،ال�ضرائب ،الأعباء واخل�صومات
الأخرى.

 -5الدفعات املقدمة النقدية
)1-5

)2-5
)3-5
)4-5
)5-5

يجوز لع�ضو البطاقة احل�صول على دفعات نقدية مقدمة باملبلغ الذي يوافق عليه �سيتي بنك من وقت لأخر ،ح�سبما يرتاءى له ،وذلك عن طريق:
�أ) تقدمي البطاقة يف �أي من مكاتب �سيتي بنك �أو �أي �أية م�ؤ�س�سة ع�ضو يف ما�سرتكارد/فيزا انرتنا�شيونال تقدم ت�سهيالت ،مع دليل على هويته والتوقيع على
ال�سجل ال�ضروري للمعاملة؛ �أو
ب) ا�ستخدام البطاقة يف �أي من �أجهزة ال�صراف الآيل ل�سيتي بنك �أو �أي بنك �آخر �أو م�ؤ�س�سة يكون ل�سيتي بنك اتفاقية (اتفاقيات) معها ال�ستخدام �أجهزة
ال�صراف الآيل (ويف هذه احلالة �سيخ�ضع مبلغ �أية دفعة نقدية �أي�ض ًا حلد ال�سحب اليومي املطبق لل�صراف الآيل).
يعترب ا�ستخدام البطاقة بوا�سطة ع�ضو البطاقة للح�صول على دفعة مقدمة نقدية كموافقة من ع�ضو البطاقة على دفع فائدة على كل دفعة نقدية مقدمة ور�سوم
الدفعة النقدية ،وفق ًا ملا ذكر بالتف�صيل يف البنود د ( )4-5( )1و د ( )5-5( )1من هذه ال�شروط والأحكام.
تخ�ضع �أية �سحوبات نقدية من احل�ساب الآخر لع�ضو البطاقة تتم من خالل ا�ستخدام البطاقة يف �أي من �أجهزة ال�صراف الآيل املثبتة بوا�سطة �سيتي بنك حلد
ال�سحب اليوم جلهاز ال�صراف الآيل وتخ�ضع للتحقيق بوا�سطة �سيتي بنك .واملبلغ الذي يتحقق منه �سيتي بنك بهذه الطريقة يعترب مبلغ ال�سحب ال�صحيح.
تُ�ستحق الفائدة بال�سعر ال�سائد املطبق بوا�سطة �سيتي بنك على الدفعات النقدية واملح�سوبة على �أ�سا�س يومي على كل دفعة مقدمة نقدية من تاريخ الدفعة النقدية
حتى تاريخ ال�سداد الكامل.
يتم تقييم ر�سوم الدفعة املقدمة على مبلغ كل دفعة مقدمة نقدية و ُيحت�سب على مبلغ البطاقة.

 -6البطاقة اإلضافية/املسؤولية بالتضامن واالنفراد

 )1-6يجوز ل�سيتي بنك ،وفق ًا لتقديره املطلق� ،إ�صدار بطاقة/بطاقات �إ�ضافية �أو �أكرث لل�شخ�ص/الأ�شخا�ص املعينني بوا�سطة ع�ضو البطاقة والذين يوافق عليهم �سيتي
بنك .ويخ�ضع �إ�صدار البطاقة الإ�ضافية لل�شروط والأحكام التي يراها �سيتي بنك �ضرورية .يكون ع�ضو البطاقة وع�ضو البطاقة الإ�ضايف م�سئولية بالت�ضامن
واالنفراد عن جميع املبالغ امل�ستحقة والنفقات املتكبدة ب�سبب ا�ستخدام البطاقة الإ�ضافية.
 )2-6تطبق جميع ال�شروط والأحكام الواجبة التطبيق والواردة يف هذا امل�ستند على ع�ضو البطاقة مع ما يلزم من التغيريات والتبديالت (وهي التغيريات ال�ضرورية
لع�ضو البطاقة الإ�ضايف ،ولهذا الغر�ض ت�شتمل م�صطلحات ع�ضو البطاقة و البطاقة على م�صطلح ع�ضو البطاقة الإ�ضايف و البطاقة الإ�ضافية) .عند حدوث حالة
�إخالل بالبطاقة ،يجوز ل�سيتي بنك ،وفق ًا لتقديره املطلق ،مبا�شرة �أي دعوى �أو �إجراءات قانونية �ضد ع�ضو البطاقة الأ�سا�سي �أو ع�ضو البطاقة الإ�ضايف �أو كالهما.
 )3-6ال تت�أثر تعهدات ،التزامات وم�سئوليات ع�ضو البطاقة الأ�سا�سية وع�ضو البطاقة الإ�ضايف جتاه �سيتي بنك وحقوق �سيتي بنك ب�أي �شكل ب�سبب �أي نزاع �أو دعوى
متقابلة �أو حق مقا�صة يكون لعو�ض البطاقة الأ�سا�سي وع�ضو البطاقة الإ�ضايف �ضد بع�ضهم البع�ض .وبالإ�ضافة �إىل ما �سبق ،وكتعهد منف�صل ،يتحمل ع�ضو
البطاقة الأ�سا�سي امل�س�ؤولية الكاملة جتاه �سيتي بنك عن جميع الر�سوم وااللتزامات الأخرى التي يتكبدها ع�ضو البطاقة الأ�سا�سي وع�ضو البطاقة الإ�ضايف ب�صرف
النظر عن �أي عدم �صالحية قانونية �أو عدم �أهلية لع�ضو البطاقة الإ�ضايف .ويعو�ض ع�ضو البطاقة الأ�سا�سي �سيتي بنك عن جميع اخل�سائر ،الأ�ضرار ،االلتزامات،
التكاليف ،النفقات� ،سواء كانت قانونية �أو خالف ذلك ،التي يتكبدها �أو يتحملها �سيتي بنك ب�سبب �أي �إخالل بهذه ال�شروط والأحكام من قبل ع�ضو البطاقة
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الإ�ضايف.
 )4-6يكون احلد االئتماين املحدد لع�ضو البطاقة �شامل للحد االئتماين لع�ضو البطاقة الإ�ضايف .ال ي�سمح ع�ضو البطاقة الأ�سا�سي وع�ضو البطاقة الإ�ضايف بزيادة �إجمايل
الر�سوم مبوجب �أو من خالل البطاقات اخلا�صة بهم عن احلد االئتماين املذكور .ويجوز حتديد حد معني لع�ضو البطاقة الإ�ضايف والذي ي�شكل احلد الأق�صى للحد
االئتماين على البطاقة الإ�ضافية .على الرغم من ذلك ،ف�إن هذا ال يعفي ع�ضو البطاقة الأ�سا�سي ،على �أي حال ،من حتمل امل�س�ؤولية الكاملة جتاه �سيتي بنك عن
الديون التي يتكبدها ع�ضو البطاقة الإ�ضايف مبا يزيد عن احلد الأق�صى للحد االئتماين املخ�ص�ص لع�ضو البطاقة الإ�ضايف.
 )5-6يتوقف �سريان البطاقة الإ�ضافية على �سريان البطاقة الأ�سا�سية .عند �إنهاء البطاقة الأ�سا�سية �أو ح�ساب البطاقة لع�ضو البطاقة الأ�سا�سي لدى �سيتي بنك ،لأي
�سبب مهما يكن ،يتم �إنهاء البطاقة/البطاقات الإ�ضافية �أي�ض ًا .وال ي�ؤدي �إنهاء البطاقة الإ�ضافية نف�سها �إىل �إنهاء البطاقة الأ�سا�سية �أو ح�ساب البطاقة.
 )6-6على الرغم من �أن معاملة التي تتم بوا�سطة ع�ضو البطاقة الإ�ضايف �سوف تقيد حل�ساب ع�ضو البطاقة الأ�سا�سي ،ال يحق لع�ضو البطاقة الإ�ضايف اال�ستفادة من �أو
�أية مزايا �أو مكاف�آت ناجتة عن الع�ضوية يف �سكاي واردز.

 -7فقدان البطاقة/الكشف عن رقم التعريف الشخيص
)1-7
)2-7
)3-7
)4-7
)5-7
)6-7

)7-7
)8-7

يجوز ل�سيتي بنك �إ�صدار رقم تعريف �شخ�صي جلهاز ال�صراف الآيل/الأفراد لع�ضو البطاقة ال�ستخدامه يف �أي جهاز �صراف �آيل يقبل البطاقة ولغر�ض �أية
م�شرتيات بد ًال من التوقيع على �إي�صال املعاملة.
يوافق ع�ضو البطاقة على �أنه يجوز �إر�سال �أو �إ�صدار رقم التعريف ال�شخ�صي جلهاز ال�صراف الآيل/الأفراد بالربيد �أو ب�أية و�سيلة �أخرى له على م�سئوليته.
يتحمل ع�ضو البطاقة امل�س�ؤولية الكاملة جتاه �سيتي بنك عن جميع معامالت البطاقة التي تتم با�ستخدام رقم التعريف ال�شخ�صي جلهاز ال�صراف الآيل/الأفراد
�سواء مبعرفته �أو بدون معرفته.
يتخذ ع�ضو البطاقة االحتياطات املعقولة ملنع فقدان �أو �سرقة البطاقة وميتنع عن الك�شف عن رقم التعريف ال�شخ�صي جلهاز ال�صراف الآيل/الأفراد لأي �شخ�ص
�آخر.
يف حالة فقدان �أو �سرقة البطاقة �أو الك�شف عن رقم التعريف ال�شخ�صي جلهاز ال�صراف الآيل/الأفراد لأي طرف �آخر ،يقوم ع�ضو البطاقة بعد ذلك ،على الفور
ب�إبالغ �سيتي بنك و�شرطة الدولة التي حدث فيها هذا الفقدان �أو ال�سرقة �أو الك�شف بهذا الفقدان �أو ال�سرقة �أو الك�شف ،مع بيانات البطاقة.
تفادي ًا لل�شك ،يتحمل ع�ضو البطاقة امل�س�ؤولية عن جميع الر�سوم واملعامالت على �أو من خالل البطاقة قبل �إخطار �سيتي بنك بفقدان�/سرقة البطاقة .يكون ويظل
ع�ضو البطاقة م�سئو ًال بالكامل عن �أن يدفع ل�سيتي بنك �أي ر�صيد مدين على ح�ساب البطاقة ين�ش�أ عن �أية معاملة بالبطاقة ،ب�ضائع �أو خدمات يوردها التاجر،
الدفعات املقدمة النقدية �أو معامالت ال�صراف الآيل املنفذة من خالل ا�ستخدام البطاقة بوا�سطة �أي �شخ�ص �سواء كان ذلك مبعرفة �أو بدون معرفة ع�ضو
البطاقة ،وب�صرف النظر عما �إذا كان ع�ضو البطاقة قد �سمح بها �أم ال.
يجوز ل�سيتي بنك ،وفق ًا لتقديره املطلق� ،إ�صدار بطاقة بديلة لأية بطاقة مفقودة �أو م�سروقة �أو جتديد رقم التعريف ال�شخ�صي جلهاز ال�صراف الآيل/الأفراد،
مبوجب هذه ال�شروط والأحكام �أو ال�شروط والأحكام الأخرى التي يراها �سيتي بنك مالئمة.
ً
يف حالة ا�سرتداد ع�ضو البطاقة للبطاقة املفقودة �أو امل�سروقة ،يقوم ب�إعادتها مقطعة ن�صفني على الفور �إىل �سيتي بنك (بالت�سليم �أو الربيد املدفوع مقدما) بدون
ا�ستخدامها .يتمنع ع�ضو البطاقة عن ا�ستخدام رقم التعريف ال�شخ�صي جلهاز ال�صراف الآيل/الأفراد بعد �إبالغ �سيتي بنك بالك�شف عنه.

 -8اإلنهاء/التحويل

 )1-8يجوز لع�ضو البطاقة يف �أي وقت �إخطار �سيتي بنك خطي ًا بنتيه لتحويل بطاقته لأي بطاقة فيزا/ما�سرتكارد .يخ�ضع طلب ع�ضو البطاقة ملوافقة �سيتي بنك ،دفع
ر�سوم حتويل البطاقة وال�شروط والأحكام املتعلقة ببطاقة معينة.
 )2-8يف حالة موافقة �سيتي بنك على طلب ع�ضو البطاقة لتحويل بطاقته ،يتم حتويل جميع الر�سوم وااللتزامات الأخرى على ح�ساب البطاقة �إىل ح�ساب البطاقة
اجلديدة .ومن املتفاهم عليه �أي�ض ًا �أنه يف حالة موافقة �سيتي بنك على التحويل ،لن يتم حتويل الأميال �أو املزايا الأخرى املكت�سبة على البطاقة من �سكاي واردز �أو
�أي خطة �أخرى لوالء العميل �أو �أية خطة مماثلة �أو مزايا �إىل ح�ساب �سيتي دوالرز ،وهي نقاط مكت�سبة بوا�سطة �أع�ضاء بطاقة الفيزا/املا�سرتكارد� ،أو �أية برامج �أو
مميزات �أخرى.
 )3-8يجوز لع�ضو البطاقة �إخطار �سيتي بنك يف �أي وقت عن نيته لغلق ح�ساب البطاقة و�إنهاء ا�ستخدام جميع البطاقات عن طريق �إر�سال �إ�شعار خطي و�إعادة جميع
البطاقات مقطعة ن�صفني �إىل �سيتي بنك .يتم غلق ح�ساب البطاقة بعد ا�ستالم الدفعة الكاملة جلميع الر�سوم وااللتزامات الأخرى على ح�ساب البطاقة.
 )4-8يجوز لع�ضو البطاقة الأ�سا�سي �أو �أي ع�ضو بطاقة �إ�ضايف ،يف �أي وقت� ،إنهاء ا�ستخدام البطاقة الإ�ضافية عن طريق �إر�سال �إ�شعار خطي ،و�إعادة البطاقة الإ�ضافية،
مقطعة ن�صفني ل�سيتي بنك .ويف هذه احلالة ،يكون ويظل جميع �أع�ضاء البطاقة ،مبا يف ذلك ع�ضو البطاقة الإ�ضايف الذي مت �إنهاء ا�ستخدامه للبطاقة ،م�سئولني
بالت�ضامن واالنفراد جتاه �سيتي بنك عن جميع الر�سوم وااللتزامات الأخرى وفق ًا لهذه ال�شروط والأحكام ،با�ستثناء �أنه ال يتحمل ع�ضو البطاقة الإ�ضايف الذي مت
�إنهاء ا�ستخدامه له امل�س�ؤولية عن الر�سوم وااللتزامات الأخرى التي يتكبدها ع�ضو البطاقة الأ�سا�سي و �أي ع�ضو بطاقة �إ�ضايف �آخر (�إن وجد) بعد ا�ستالم �سيتي
بنك للبطاقة الإ�ضافية امللغاة.
ً
 )5-8يجوز ل�سيتي بنك ،يف �أي وقت ،ولأي �سبب� ،إبطال� ،إلغاء ،تعليق �أو رف�ض جتديد �أية بطاقة (بطاقات) وفقا للقانون املطبق وعندما يطلب من القانون ذلك ،مبوجب
�إر�سال �إ�شعار خطي م�سبق .يقوم ع�ضو البطاقة على الفور بعد الإلغاء �أو عدم التجديد ب�إعادة البطاقة (البطاقات) مقطعة ن�صفني �إىل �سيتي بنك وت�سديد جميع
املبالغ والر�سوم وااللتزامات الأخرى امل�ستحقة بالكامل ل�سيتي بنك.
 )6-8يتم �إنهاء ا�ستخدام البطاقة وح�ساب البطاقة على الفور يف حالة وفاة ،عدم �أهلية� ،إفال�س �أو عجز ع�ضو البطاقة �أو عندما ي�صبح مكان وجود ع�ضو البطاقة
غري معروف ل�سيتي بنك ل�سبب ال يرجع ل�سيتي بنك .ويف هذه احلالة ،يتوقف �صاحب�/أ�صحاب البطاقة/البطاقات الإ�ضافية على الفور عن ا�ستخدام البطاقة/
البطاقات و�إعادتها ل�سيتي بنك.
 )7-8ي�صبح الر�صيد احلايل بالكامل على ح�ساب البطاقة لع�ضو البطاقة ،بالإ�ضافة �إىل �أي مبلغ م�ستحق وناجت عن ا�ستخدام البطاقة ولكن غري حمت�سب على ح�ساب
البطاقة ،م�ستحق وم�ستوجب الدفع ل�سيتي بنك عند �إنهاء البطاقة �إما بوا�سطة �سيتي بنك �أو ع�ضو البطاقة �أو عند وفاة �أو عدم �أهلية �أو �إفال�س �أو عجز ع�ضو
البطاقة ،بناء على طلب خطي من �سيتي بنك �أو وفق ًا لتقدير �سيتي بنك بدون �إ�شعار ،يف حالة �إخالل ع�ضو البطاقة بهذه ال�شروط والأحكام .يتحمل ع�ضو البطاقة
وتركته واملدير واملنفذ و�/أو الو�صي امل�س�ؤولية عن ت�سوية الأر�صدة امل�ستحقة على ح�ساب البطاقة وتعوي�ض �سيتي بنك عن جميع التكاليف (مبا يف ذلك التكاليف
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القانونية) والنفقات التي يتحملها ال�سرتداد هذه الأر�صدة امل�ستحقة.
 )8-8ال يتحمل �سيتي بنك امل�س�ؤولية عن �إعادة الر�سوم ال�سنوية �أو �أي جزء منها يف حالة �إلغاء �أو �إنهاء البطاقة/البطاقات.
 )9-8ب�صرف النظر عن تاريخ ا�ستحقاق الدفعة املحدد يف ك�شف ح�ساب ع�ضو البطاقة ،ي�صبح �إجمايل الر�صيد امل�ستحق على ح�ساب ع�ضو البطاقة م�ستحق وم�ستوجب
الدفع عند �إلغاء �أو �إنهاء البطاقة .وعند �إلغاء �أو �إنهاء البطاقة ،ت�صبح جميع الر�سوم ،ر�سوم التمويل وجميع الدفعات املت�أخرة وجميع الر�سوم الأخرى م�ستحقة
وم�ستوجبة الدفع ل�سيتي بنك .ومن املتفق عليه �صراحة بني ع�ضو البطاقة و�سيتي بنك مبوجب هذه ال�شروط والأحكام �أن جميع تعهدات ،واجبات والتزامات ع�ضو
البطاقة امل�شمولة يف هذه ال�شروط والأحكام �ستظل �سارية ونافذة ب�صرف النظر عن �إلغاء �أو �إنهاء البطاقة .ت�صبح جميع الأموال الأخرى املقيدة على ح�ساب
البطاقة بعد �إلغاء �أو �إنهاء البطاقة م�ستحقة وم�ستوجبة الدفع على الفور.
 )10-8يف حالة احتفاظ �سيتي بنك ب�أي ت�أمني ك�ضمان لإ�صدار البطاقة ،يحتفظ �سيتي بنك باحلق يف احتجاز هذا ال�ضمان ملدة خم�سة و�سبعني يوم ًا على الأقل بعد �إلغاء
�أو �إنهاء البطاقة و�إعادتها �إىل �سيتي بنك.

 -9اإلعفاءات واالستثناءات
)1-9
)2-9
)3-9
)4-9
)5-9
)6-9
)7-9

ال يكون �سيتي بنك م�سئو ًال عن �أية خ�سائر �أو �أ�ضرار مهما كانت يتحملها �أو يتكبدها ع�ضو البطاقة ب�سبب رف�ض �سيتي بنك �أو �أي تاجر �أو بنك �آخر �أو م�ؤ�س�سة مالية
�أو جهاز �صراف �آيل �أو �أي طرف �آخر ال�سماح ب�أية معاملة للبطاقة �أو قبول البطاقة �أو رقم البطاقة �أو رقم التعريف ال�شخ�صي جلهاز ال�صراف الآيل/الأفراد �أو
تقدمي �أو التزويد بدفعات نقدية مقدمة حتى احلد االئتماين �أو من �أي نوع.
ال يتحمل �سيتي بنك امل�س�ؤولية عن رف�ض �أي تاجر �أو م�ؤ�س�سة ع�ضو يف بطاقة الفيزا/املا�سرتكارد انرتنا�شيونال قبول �أو املوافقة على البطاقة �أو �أي عيب �أو خلل يف
الب�ضائع �أو اخلدمات املقدمة لع�ضو البطاقة من التاجر �أو ،حيثما كان ذلك مطبق ًا ،ب�سبب �أي �إخالل �أو عدم �أداء بوا�سطة �أي تاجر.
يف حالة حدوث �أن نزاع بني ع�ضو البطاقة و�أي تاجر �أو بنك �أو م�ؤ�س�سة مالية �أو �أي �شخ�ص �آخر ،ال تت�أثر م�سئولية ع�ضو البطاقة جتاه �سيتي بن بهذا النزاع �أو �أي
دعوى متقابلة �أو حق مقا�صة قد يكون لع�ضو البطاقة �ضد التاجر �أو امل�ؤ�س�سة املالية �أو ال�شخ�ص.
يقوم �سيتي بنك بتقييد �أي مبلغ م�سرتد ل�سحاب البطاقة فقط عند ا�ستالم ق�سيمة �إيداع �صادرة ب�شكل مالئم من التاجر �أو امل�ؤ�س�سة الأخرى.
ال يتحمل �سيتي بنك امل�س�ؤولية ،على �أي حال ،جتاه ع�ضو البطاقة عن �أي خ�سائر �أو �أ�ضرار مهما كانت ب�سبب �أو ناجتة عن �أي عطل �أو خلل �أو عيب يف �أي جهاز
�صراف �آخر �أو �أي جهاز �آخر �أو نظام ات�صاالت �أو مرافق �أو جهاز معاجلة بيانات �أو رابط نقل �أو �أي نزاع �صناعي �أو نزاع �آخر �أو لأي �سبب� ،سواء كان خارج عن
�إرادة �سيتي بنك �أو خالف ذلك.
يقر ع�ضو البطاقة بخطر �إمكانية و�صول�/إطالع �أي طرف ثالث على البيانات امل�ستلمة/املقدمة من خالل االنرتنت/الربيد الإلكرتوين ،مبا يف ذلك �أية معلومات
�سرية .ولهذا ،يف حالة �إر�سال ك�شف احل�ساب �أو �أية ر�سالة عرب االنرتنت/الربيد الإلكرتوين ،يوافق العميل على حتمل امل�س�ؤولية الكاملة وال يتحمل �سيتي بنك
امل�س�ؤولية عن �أي خ�سائر ،نفقات �أو مطالبات ناجتة عن ا�ستخدام االنرتنت/الربيد الإلكرتوين لأغرا�ض �إر�سال ك�شوف احل�سابات �أو الر�سائل الأخرى.
يجوز ل�سيتي بنك ،وفق ًا لتقديره املنفرد ،تطبيق برامج �سقف �سعر فائدة و�/أو مكاف�آت خمف�ضة� ،أو ال�شيء� ،أميال �سكاي واردز�/سيتي دوالرز�/أو �أي برنامج
مكاف�آت مماثل على �إنفاق معني.

د ( )2املنتجات والخدمات املتعلقة بالبطاقة االئتامنية

تكون �شروط و�أحكام البند د ( )2بدون الإخالل بال�شروط والأحكام الواردة يف البند (د) منها الذي ينظم �إ�صدار وا�ستخدام بطاقات �سيتي بنك و ُيطبق �أي�ض ًا على كل من
املنتجات واخلدمات امل�شمولة يف هذا البند د (.)2

د (( )2أ) رشوط واألحكام البطاقة اإللكرتونية

بالإ�ضافة �إىل ال�شروط� ،إن وجدت ،الواردة يف منوذج الطلب املعب�أ ،تطبق ال�شروط والأحكام التالية على البطاقة الإلكرتوين:

 -1األهلية

 )1-1تكون البطاقة متوفرة فقط لأع�ضاء البطاقة الأ�سا�سيني� ،شريطة وفائهم مبعيار �سيتي بنك لإ�صدار البطاقة الإلكرتونية.
 )2-1يتوقف �سريان البطاقة الإلكرتونية على �سريان البطاقة .عند غلق ح�ساب البطاقة و�/أو �إنهاء ا�ستخدام البطاقة ،لأي �سبب ،يتم �إنهاء البطاقة الإلكرتونية
ال�صادرة مبوجبها .ي�ؤدي �إنهاء ا�ستخدام البطاقة الإلكرتونية ،لأي �سبب مهما كان� ،إىل �إنهاء ا�ستخدام البطاقة الإلكرتونية وال ي�ؤدي �إىل �إنهاء البطاقة �أو �إغالق
ح�ساب البطاقة.

 -2تحصيل البطاقة اإللكرتونية

 )1-2يجوز لع�ضو البطاقة حت�صيل البطاقة الإلكرتونية �أو يتم �إر�سالها على م�سئولية ع�ضو البطاقة بالربيد على العنوان الذي يخطر به ع�ضو البطاقة �سيتي بنك.
 )2-2عند ا�ستالم البطاقة الإلكرتونية ،يقوم ع�ضو البطاقة �إما (�أ) باالت�صال ب�سيتي بنك على رقم الهاتف املحدد لتفعيل البطاقة الإلكرتونية� ،أو (ب) تفعيل البطاقة
على �شبكة االنرتنت ،با�ستخدام كلمة ال�سر التي يزود بها �سيتي بنك .يف حالة قيام ع�ضو البطاقة باالت�صال ب�سيتي بنك ،يجب على ع�ضو البطاقة تعريف نف�سه
والإبالغ عن رقم ح�سابه و�أية معلومات �سرية �أخرى قد يطلبها �سيتي بنك .يوافق ع�ضو البطاقة على ت�سجيل االت�صاالت الهاتفية للعميل لدى البنك ويوافق على �أنه
يجوز ا�ستخدام هذه الت�سجيالت بوا�سطة �سيتي بنك كدليل �أمام �أية حمكمة �أو �أية هيئة �أخرى �أو يف �أي دعاوى ق�ضائية .يكون توقيع ع�ضو البطاقة على البطاقة
الإلكرتونية دليل على اال�ستالم ويعترب ا�ستالم كا�ستالم للبطاقة االلكرتونية.
 )3-2عند ا�ستالم البطاقة الإلكرتونية ،يقوم ع�ضو البطاقة بالتوقيع على البطاقة فور ًا ويعترب هذا التوقيع و�/أو اال�ستخدام للبطاقة الإلكرتونية دليل ملزم ونهائي على
ت�أكيد ع�ضو البطاقة على االلتزام بهذه ال�شروط والأحكام ،ب�صرف النظر عن عدم �إخطار �سيتي بنك با�ستالم ع�ضو البطاقة للبطاقة االلكرتونية .يف حالة عدم
رغبة ع�ضو البطاقة على االلتزام بهذه ال�شروط والأحكام ،يقوم ع�ضو البطاقة بتقطيع البطاقة الإلكرتونية �إىل ن�صفني و�إعادة كال الن�صفني �إىل �سيتي بنك قبل
تفعيل البطاقة الإلكرتونية وفق ًا ملا هو حمدد يف البند د (�( )2أ) ( )2-2من هذه ال�شروط والأحكام.

 -3استخدام البطاقة اإللكرتونية

 )1-3يتم �إ�صدار البطاقة الإلكرتونية لدفع قيمة م�شرتيات �أي ب�ضائع و�/أو خدمات على االنرتنت والتي يتم احت�سبها على ح�ساب البطاقة.
 )2-3ال ميكن ا�ستخدام البطاقة الإلكرتونية ل�شراء ب�ضائع و�/أو خدمات بخالف تلك املحددة يف البند د (�( )2أ) ( )1-3من هذه ال�شروط والأحكام ،مبا يف ذلك بدون
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 -4الدفعة
)1-4

)2-4
)3-4
)4-4

حتديد ،يف املنافذ واملتاجر واملحالت التي ت�ستخدم نقاط البيع �أو التي تتطلب ح�ضور �شخ�صي لع�ضو البطاقة �أو البطاقة الإلكرتونية يف املنفذ ،املتجر �أو املحل .ال
ميكن ا�ستخدام البطاقة الإلكرتونية لأية معاملة يف ال�صراف الآيل يتم تنفيذها من خالل �أي ح�ساب �آخر لع�ضو البطاقة.
يوافق ع�ضو البطاقة على �أن يدفع ل�سيتي بنك الر�سوم ال�سنوية التي يحددها للبطاقة الإلكرتونية .يجوز ل�سيتي بنك ،من وقت لآخر ،تغري مبلغ الر�سوم �أو
امل�صروفات امل�ستحقة من ع�ضو البطاقة فيما يتعلق بالبطاقة الإلكرتونية والفرتة الزمنية التي تكون هذه الر�سوم وامل�صروفات م�ستحقة خاللها .تطبق هذه
التغيريات من تاريخ ال�سريان الذي يحدده �سيتي بنك �أو على الفور يف حالة عدم حتديد تاريخ �سريان.
يحق ل�سيتي بنك اعتبار �أي ق�سيمة مبيعات� ،سجل معامالت� ،سجل ر�سوم �آخر يحمل ا�سم ع�ضو البطاقة ،رقم البطاقة الإلكرتونية و�/أو تاريخ االنتهاء للبطاقة
الإلكرتونية كدليل على الدين الذي يتحمله ع�ضو البطاقة ب�شكل مالئم �أو الذي يتم تقييده على ح�ساب البطاقة.
يكون احلد االئتماين املحدد لبطاقة ع�ضو البطاقة م�شتم ًال على احلد االئتماين للبطاقة االلكرتونية لع�ضو البطاقة ويجب �أال يتجاوز �إجمايل الر�سوم املتكبدة
مبوجب �أو ومن خالل البطاقة والبطاقة الإلكرتونية عن هذا احلد االئتماين.
يتم تقييد جميع معامالت البطاقة الإلكرتونية على ح�ساب البطاقة وتكون م�شمولة يف ك�شف ح�ساب البطاقة.

 -5أحكام متفرقة

 )1-5يجوز ل�سيتي بنك يف �أي وقت ا�سرتداد �أو �إلغاء البطاقة الإلكرتونية .يقوم ع�ضو البطاقة على الفور بعد ا�ستالم �إ�شعار اال�سرتداد �أو الإلغاء ب�إعادة البطاقة/
البطاقات الإلكرتونية مقطعة ن�صفني وت�سديد كافة الر�سوم وااللتزامات ل�سيتي بنك.
 )2-5يتخذ ع�ضو البطاقة كافة االحتياطات ال�ضرورية ملنع فقدان �أو �سرقة البطاقة الإلكرتونية �أو الك�شف عن رقمها �أو تاريخ االنتهاء ،ويتحمل ع�ضو البطاقة امل�س�ؤولية
كافة امل�سئوليات وااللتزامات الناجتة عن فقدان �أو �سرقة البطاقة الإلكرتونية �أو الك�شف عن رقمها �أو تاريخ انتهائها.

د(( )2ب) كشف الحساب بالربيد اإللكرتوين

ب�صرف النظر عما ورد �أعاله ،يجوز ل�سيتي بنك ،وفق ًا لتقديره املنفرد� ،إر�سال ك�شف ح�ساب �إلكرتوين (ك�شف احل�ساب الإلكرتوين) لأع�ضاء البطاقة الأ�سا�سيني� ،شريطة
قيام �أع�ضاء البطاقة الأ�سا�سيني بتزويد �سيتي بنك بعناوين بريدهم الإلكرتوين� .إذا اختار ع�ضو البطاقة الأ�سا�سي عدم ا�ستالم ك�شف ح�ساب الكرتوين يجب عليه �إخطار
�سيتي بنك من خالل اخلدمة امل�صرفية عرب الهاتف ل�سيتي بنك ،ويتوقف �سيتي بنك عن �إر�سال ك�شف احل�ساب الإلكرتوين لع�ضو البطاقة الأ�سا�سي� .إذا طلب ع�ضو البطاقة
الأ�سا�سي ك�شف ح�ساب ،ميكن تزويده بهذا الك�شف مع مراعاة الر�سوم املحددة يف ملحق الر�سوم وامل�صروفات.
ال�شروط املتعلقة بك�شوف احل�ساب الإلكرتونية مذكورة بالتف�صيل يف البند ز (�7أ).

د (( )2ج) القرض والبطاقة االئتامنية

تطبق ال�شروط والأحكام التالية على القر�ض على منتج البطاقة االئتمانية.

 -1األهلية

ُ )1-1يعر�ض خطاب االعتماد ح�صري ًا على �أع�ضاء البطاقة الذي يوفون باملعيار الذي يحدده �سيتي بنك من وقت لآخر لهذا املنتج والذين مت �إر�سال العر�ض للم�شاركة
يف هذا املنتج لهم بوا�سطة �سيتي بنك .وقد يكون �أع�ضاء البطاقة الأ�سا�سيون فقط هم امل�ؤهلون للح�صول على خطاب اعتماد.
 )2-1يكون ع�ضو البطاقة م�ؤهل للح�صول على خطاب اعتماد فقط �إذا �أوفى مبعيار �سيتي بنك املحدد وفق ًا للبند د (( )2ج) (� )1-1أعاله.
 )3-1مينح �سيتي بنك خطاب االعتماد الذي يطلبه ع�ضو البطاقة ،وفق ًا لتقديره املطلق ،ويحتفظ باحلق يف رف�ض �أو منح خطاب االعتماد لأي ع�ضو بطاقة بدون الك�شف
عن �أ�سباب هذا الرف�ض .ويجوز ل�سيتي بنك مبوجب �إر�سال �إ�شعار لع�ضو البطاقة �إلغاء تعهد �سيتي بنك بالتزويد بخطاب اعتماد �أو تخفي�ض مبلغ خطاب االعتماد.

 -2مبلغ خطاب االعتامد

 )1-2يحدد �سيتي بنك مبلغ خطاب االعتماد وفق ًا لتقديره املنفرد ،وبالن�سبة خلطاب العر�ض ،فيجب �أال يتجاوز حتت �أي ظروف احلد االئتماين الغري م�ستخدم.
 )٢-2يجوز لع�ضو البطاقة طلب خطاب اعتماد �ضمن احلد الوارد يف البند د (( )2ج) (� )1-2أعاله.
 )3-2يحق ل�سيتي بنك حتديد خطاب االعتماد الذي �سيمنحه وفق ًا لتقديره املنفرد.

 -3فوترة وسداد خطاب االعتامد
)1-3

)2-3
)3-3
)4-3
)5-3
)6-3
)7-3

)8-3

لقاء موافقة �سيتي بك على منح خطاب االعتماد لع�ضو البطاقة ،يوافق ع�ضو البطاقة على �سداد املبلغ الأ�سا�سي خلطاب االعتماد زائد الفائدة والر�سوم و
امل�صروفات املتعلقة بخطاب االعتماد.
ي�سدد ع�ضو البطاقة قيمة خطاب االعتماد ل�سيتي بنك على �أق�ساط �شهرية طوال مدة خطاب االعتماد.
يتم ح�ساب مبلغ الق�سط ال�شهري خلطاب االعتماد بتق�سيم املبلغ الإجمايل خلطاب االعتماد (وفق ًا ملا هو حمدد يف البند د 2ج� 4-3أدناه) على عدد �شهور مدة
خطاب االعتماد.
يتم ح�ساب �إجمايل مبلغ خطاب االعتماد ب�إ�ضافية املبلغ الأ�سا�سي خلطاب االعتماد والفائدة امل�ستحقة عليه خالل مدة خطاب االعتماد.
يتم احت�ساب فائدة بال�سعر الذي يحدده �سيتي بنك على خطاب االعتماد .وي�شتمل كل ق�سط �شهري خلطاب االعتماد على مبالغ �سداد املبلغ الأ�سا�سي والفائدة.
تتم فوترة الأق�ساط ال�شهرية خلطاب االعتماد لع�ضو البطاقة يف ك�شف ح�ساب البطاقة .وتبد�أ الفوترة من تاريخ �أول ك�شف ح�ساب للبطاقة يتم �إر�ساله لع�ضو
البطاقة بعد �صرف خطاب االعتماد.
يكون ع�ضو البطاقة م�سئو ًال عن دفع الأق�ساط ال�شهرية خلطاب االعتماد املفوترة على ك�شف ح�ساب البطاقة ،ب�صرف النظر عن ا�ستخدام �أو عدم ا�ستخدام ع�ضو
البطاقة خلطاب االعتماد .يف حالة قيام ع�ضو البطاقة ب�إعادة �شيك املدير الأ�صلي �أو �إعادة املبلغ الكامل خلطاب االعتماد ل�سيتي بنك وعدم ا�ستخدام خطاب
االعتماد ،يتم قيد جميع الت�سديدات املحت�سبة على ح�ساب البطاقة حل�ساب البطاقة .ولن يتم رد �أية دفعات فائدة �أو ر�سوم حمت�سبة على ح�ساب البطاقة لع�ضو
البطاقة وتعترب كر�سوم لإلغاء خطاب االعتماد.
يف حالة قيام ع�ضو البطاقة بدفع �أقل من احلد الأدنى للدفعة امل�ستحقة يف تاريخ ا�ستحقاق الدفعة املحدد يف ك�شف ح�ساب البطاقة ،تُطبق الر�سوم وفائدة الدفعة
املت�أخرة وفق ًا لهذه ال�شروط والأحكام و�شروط و�أحكام بطاقات االئتمان الواردة يف البند (د) من هذه ال�شروط والأحكام وملحق الر�سوم وامل�صروفات.
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 )9-3يجوز �أن يدفع ع�ضو البطاقة �إجمايل مبلغ خطاب االعتماد ل�سيتي بنك على دفعة واحدة .ويتم احت�ساب ر�سوم �إنهاء على ع�ضو البطاقة يف هذه احلالة.
		)10-3يف حالة ف�شل ع�ضو البطاقة يف ت�سديد الدفعة الكاملة لق�سط �شهرين متتاليني خلطاب االعتماد ،ي�صبح الر�صيد امل�ستحق بالكامل من �إجمايل مبلغ خطاب
االعتماد م�ستحق على الفور وم�ستوجب الدفع من ع�ضو البطاقة ،ويحق ل�سيتي بنك املطالبة بالدفع الفوري لهذا الر�صيد.

 -4املوافقة عىل التعليامت عرب االنرتنت والهاتف
)1-4

)2-4
)3-4

)4-4

يفو�ض ع�ضو البطاقة �سيتي بنك باملوافقة على التعليمات عرب الهاتف والو�سائل االلكرتونية ،مبا يف ذلك االنرتنت والفاك�س والر�سائل الن�صية الق�صرية ،ال�صادرة
من ع�ضو البطاقة ل�سيتي بنك ملنح خطاب اعتماد وفيما يتعلق ب�شروط خطاب االعتماد.
يوافق ع�ضو البطاقة على �أن الت�أكيد على هوية ع�ضو البطاقة ،عن طريق قيام ع�ضو البطاقة بتقدمي البيانات ال�شخ�صية التي يطلبها �سيتي بنك� ،سيكون دليل كاف
على تعريف ع�ضو البطاقة والت�صرف بناء على تعليمات ع�ضو البطاقة.
يوافق ع�ضو البطاقة مبوجبه على ت�سجيل �سيتي بنك جلميع االت�صاالت الإلكرتونية وتخزين الو�سائل الإلكرتونية ،ويوافق على �أن هذا الت�سجيل والو�سائل الإلكرتونية
قد يتم تقدميها وا�ستخدامها بوا�سطة �سيتي بنك �أمام �أية حمكمة ،هيئة حتكيم �أو �أية جهة �أخرى خمت�صة يف الدعاوى (مبا يف ذلك �أية حمكمة �إماراتية ،هيئة
ق�ضائية ،حتكيمية �أو �أية جهة �أخرى) فيما يتعلق ب�شروط خطاب االعتماد ،مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر منح خطاب االعتماد ومبلغ خطاب االعتماد و
عدد الأق�ساط .يوافق ع�ضو البطاقة على هذه الت�سجيالت وا�ستخدامها بوا�سطة �سيتي بك).
يوافق ع�ضو البطاقة على �أن �سجالت �سيتي بنك (�سواء كانت الكرتونية ،خطية �أو خالف ذلك فيما يتعلق بخطاب االعتماد �ستكون نهائية وملزمة ،وال ينكر ع�ضو
البطاقة �صحة املعامالت التي تتم فيما يتعلق بخطاب االعتماد.

 -5أحكام متفرقة
)1-5
)2-5
)3-5
)4-5

يجوز ل�سيتي بنك ،ح�سبما يرتاءى له ،ال�سماح لع�ضو البطاقة ب�إعادة اقرتا�ض �أي جزء من املبلغ الأ�سا�سي لأي خطاب اعتماد مت �سداده.
ي�شهد ع�ضو البطاقة �أن املعلومات املقدمة ل�سيتي بنك فيما يتعلق بخطاب االعتماد �صحيحة ودقيقة وغري م�ضللة.
يوافق ع�ضو البطاقة على �أن ا�ستخدام خدمات خطاب االعتماد تثبت موافقة ع�ضو البطاقة على هذه ال�شروط والأحكام.
يحتفظ �سيتي بنك باحلق يف �إنهاء خدمات خطبا االعتماد بدون �إ�شعار م�سبق.

د(( )2د) رشوط وأحكام خطة القسط امليرس

تُطبق ال�شروط والأحكام التالية على خطة الق�سط املي�سر.

 -1أحكام عامة

 )1-1خطة الق�سط املي�سر متوفرة لع�ضو بطاقة �سيتي بنك .وي�شار �إليها الحق ًا بـ خطة الق�سط املي�سر.
 )2-1الغر�ض من خطة الق�سط املي�سر هو متكني ع�ضو البطاقة من �شراء الب�ضائع واخلدمات املختارة املعرو�ضة بوا�سطة جتار معينني يحددهم �سيتي بنك من وقت
لآخر با�ستخدام احلد االئتماين املتوفر على ح�ساب بطاقة ع�ضو البطاقة وت�سديد مبلغ امل�شرتيات على �أق�ساط �شهرية م�ستوية وفق ًا ل�شروط والأحكام خطة الق�سط
املي�سر.

 -2األهلية

خطة الق�سط املي�سر معرو�ضة ح�ضري ًا لع�ضو البطاقة ،طاملا كان ح�ساب البطاقة لع�ضو البطاقة يف حالة جيدة ومطابق لل�شروط والأحكام .يكون كل ع�ضو بطاقة م�ؤهل
تلقائي ًا للم�شاركة يف خطة الق�سط املي�سر .وتكون خطة الق�سط املي�سر متوفرة لكل من للبطاقات الأ�سا�سية والبطاقات الإ�ضافية.

 -3تنفيذ معاملة خطة قسط
)1-3
)2-3
)3-3
)4-3
)5-3
)6-3

تكون خطة الق�سط املي�سر متوفرة لب�ضائع وخدمات خمتارة معرو�ضة من جتار معينني يحددهم �سيتي بنك من وقت لآخر.
عند االنتفاع من خطة الق�سط املي�سر لب�ضائع وخدمات خمتارةُ ،يطلب من ع�ضو البطاقة دفع ر�سوم الدفعة املت�أخرة ال�ستخدام خطة الق�سط املي�سر .يكون املبلغ
الإجمايل امل�ستحق الدفع ل�سيتي بنك (�إجمايل �سعر خطة الق�سط املي�سر) هو مبلغ �سعر �شراء الب�ضائع واخلدمات بالإ�ضافة �إىل ر�سوم الدفعة امل�ؤجلة.
يحدد �سيتي بنك من وقت لآخر الب�ضائع واخلدمات املختارة واملعرو�ضة من جتار معينني ور�سوم الدفعة امل�ؤجلة وعدد الأق�ساط ال�شهرية التي يجب دفعها (مدة
خطة الق�سط امل�سري) ،فيما يتعلق بكل من الب�ضائع واخلدمات ،ويقوم ب�إبالغ ع�ضو البطاقة بها (ي�شار �إليها الحق ًا بـ العر�ض).
قد تختلف ر�سوم الدفعة امل�ؤجلة و �شروط ومدة خطة الق�سط املي�سر من عر�ض لآخر.
ي�سمح �سيتي بنك مبعاملة خطة الق�سط املي�سر �شريطة �أن يكون مبلغ معاملة خطة الق�سط املي�سر �ضمن احلد االئتماين املتوفر لع�ضو البطاقة ويكون ح�ساب البطاقة
يف حالة جيدة.
يف حالة رغبة ع�ضو البطاقة يف اال�ستفادة من �أي عر�ض وفق ًا خلطة الق�سط املي�سر ،يجب على ع�ضو البطاقة ال�شراء من تاجر معني .يجب على ع�ضو البطاقة الحق ًا
االت�صال ب�سيتي بنك وطلب حتويل املعاملة �إىل معاملة خطة الق�سط املي�سر .يقوم �سيتي بنك مبعاجلة طلب ع�ضو البطاقة وفق ًا ل�شروط و�أحكام خطة الق�سط املي�سر
وال�شروط املطبقة على عر�ض معني فيما يتعلق بر�سوم الدفعة امل�ؤجلة و مد خطة الق�سط املي�سر .يقبل �سيتي بنك �أي�ض ًا �أي طلب موقع ُمر�سل من ع�ضو البطاقة عرب
الفاك�س للمطالبة بتحويل �أية معاملة �إىل معاملة خطة الق�سط املي�سر .ويف حالة موافقة �سيتي بنك على التحويل �أية معاملة �إىل معاملة خطة الق�سط املي�سر� ،سيتم
�إخطار ع�ضو البطاقة فيما يتعلق بر�سوم الدفعة امل�ؤجلة ،مدة خطة الق�سط املي�سر والق�سط ال�شهري خلطة الق�سط املي�سر يف ك�شف احل�ساب التايل.

 -4فوترة و دفع أقساط خطة القسط امليسر
ُ )1-4يح�سب املبلغ الذي يجب دفعه �شهري ًا الق�سط ال�شهري خلطة الق�سط املي�سر عن طريق تق�سيم ال�سعر الإجمايل خلطة الق�سط املي�سر على مدة خطة الق�سط املي�سر.
ُ )2-4
	تت�سب الأق�ساط ال�شهرية خلطة الق�سط املي�سر على ح�ساب البطاقة ابتدا ًء من ك�شف ح�ساب البطاقة التايل مبا�شرة لتاريخ ال�شراء وكل �شهر بعد ذلك حتى يتم
احت�ساب �إجمايل �سعر خطة الدفع املي�سر بالكامل.
 )3-4عندما يقوم ع�ضو البطاقة بتنفيذ معاملة/معامالت �شراء مبوجب خطة الق�سط املي�سر ،يكون احلد الأدنى للدفعة امل�ستحقة حل�ساب البطاقة هو مبلغ الق�سط/
الأق�ساط ال�شهرية خلطة الق�سط املي�سر زائد جميع املعامالت الأخرى امل�ستحقة م�ضروب يف ن�سبة الدفعة املطلوبة التي يحددها �سيتي بنك ،زائد �أي مبالغ زائدة
عن احلد االئتماين وجميع املبالغ التي م�ضى تاريخ ا�ستحقاقها� ،إن وجدت.
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 )4-4يف حالة قيام ع�ضو البطاقة بدفع �أقل من احلد الأدنى للدفعة امل�ستحق يف تاريخ ا�ستحقاق الدفعة املحدد يف ك�شف ح�ساب البطاقة ،تُطبق جميع الر�سوم وفائدة
الدفعة املت�أخرة وفق ًا لهذه ال�شروط والأحكام و �شروط و�أحكام البطاقات االئتمانية الواردة يف البند د من هذه ال�شروط والأحكام وملحق الر�سوم وامل�صروفات.
 )5-4يجوز لع�ضو البطاقة طلب تخفي�ض مدة خطة الق�سط املي�سر ،مبعنى عدد الأق�ساط ال�شهرية خلطة الق�سط املي�سر .و�سيقوم �سيتي بنك مبراجعة الطلب ويجوز له،
وفق ًا لتقديره ،املوافقة على طلب ع�ضو البطاقة واحت�ساب الر�سوم التي يحددها �سيتي بنك وفق ًا لتقديره على ح�ساب البطاقة مقابل ر�سوم املعاجلة.
ً
 )6-4يجوز لع�ضو البطاقة �سداد �إجمايل �سعر خطة الق�سط املي�سر على دفعة ( )1واحدة مقدمة� .ستكون هناك ر�سوم ملعاجلة الطلب ويحددها �سيتي بنك وفقا لتقديره.
 )7-4يف حالة ف�شل ع�ضو البطاقة يف ت�سديد دفعة  2ق�سطني متتاليني بالكامل خلطة الق�سط املي�سر ،ي�صبح الر�صيد امل�ستحق بالكامل م�ستوجب الدفع على الفور من
ع�ضو البطاقة ،ويحق ل�سيتي بنك املطالبة بالدفع الفوري له وفق ًا لتقديره.
�	)8-4إذا مت �إلغاء البطاقة قبل دفع �إجمايل �سعر خطة الق�سط املي�سر بالكامل� ،ستتم فوترة املبلغ الغري مفوتر من �إجمايل �سعر خطة الق�سط املي�سر على الفور لع�ضو
البطاقة .وي�صبح الر�صيد امل�ستحق بالكامل من ح�ساب البطاقة م�ستوجب الدفع فور ًا من ع�ضو البطاقة ،ويحق ل�سيتي بنك املطالبة بالدفع الفوري له وفق ًا لتقديره.

 -5املسؤولية عن املنتج

ال يتحمل �سيتي بنك امل�س�ؤولية عن �أي �أ�ضرار �أو خ�سائر يتكبدها ع�ضو البطاقة فيما يتعلق بالب�ضاعة/الب�ضائع و�/أو اخلدمة/اخلدمات ،مبا يف ذلك ،بدون ح�صر،
االلتزامات النا�شئة عن �شراء� ،أق�ساط ،ا�ستخدام الب�ضاعة/الب�ضائع و�/أو اخلدمة/اخلدمات مبوجب خطة الق�سط املي�سر .وال يكون �سيتي بنك م�سئو ًال ،على �أي حال،
عن جودة الب�ضائع و�/أو اخلدمات التي يتم �شرا�ؤها وفق ًا خلطة الق�سط املي�سرُ .تال �أية �شكوى فيما يتعلق بجودة الب�ضائع امل�شرتاة �أو اخلدمات املقدمة من خالل خطة
الق�سط املي�سر �إىل املورد �أو التاجر ذات ال�صلة وال ت�ؤثر على التزامات ع�ضو البطاقة لال�ستمرار يف دفع الأق�ساط ال�شهرية خلطة الدفع املي�سر ل�سيتي بنك .ويخ�ضع �شراء
الب�ضائع و�/أو اخلدمات وفق ًا خطة الق�سط املي�سر ل�شروط و�أحكام البائع �أو املزود بالب�ضائع و�/أو اخلدمات ،والغري متعلقة ب�سيتي بنك �أو بالتزامات ع�ضو البطاقة يف دفع
الأق�ساط ال�شهرية خلطة الق�سط املي�سر ل�سيتي بنك.

 -6التغيريات ،التعديالت واإللغاء

 )1-6يحق ل�سيتي بنك ،يف �أي وقت ،بدون �إ�شعار م�سبق �أو التزامات لع�ضو البطاقة ،ب�أية طريقة مهما كانت� ،إنهاء خطة الدفع املي�سر �أو �إلغاء �أو تغيري املزايا واخل�صائ�ص،
�أو تغيري �أو الإ�ضافة �إىل �أو حذف �أي من �شروط و�أحكام خطة الق�سط املي�سر .على الرغم من ذلك ،ال ي�ؤثر هذا الإنهاء �أو الإلغاء �أو التغيري على املعامالت التي
نفذها ع�ضو البطاقة وقبلها �سيتي بنك وفق ًا خلطة الق�سط املي�سر قبل هذا القرار وال على التزامات ع�ضو البطاقة لدفع الأق�ساط ال�شهرية خلطة الق�سط املي�سر
فيما يتعلق بهذه املعامالت .كما يحق ل�سيتي بنك حتديد احلد الأدنى ل�سعر �شراء الب�ضائع واخلدمات وفق ًا خلطة الدفع املي�سر .
 )2-6يحتفظ �سيتي بنك احلق يف ا�ستبعاد �أي ع�ضو بطاقة من اال�ستمرار يف امل�شاركة يف خطة الق�سط املي�سر� ،إذا ر�أى �أن ع�ضو البطاقة خمل ب�أية طريقة بهذه ال�شروط
والأحكام .ال ي�ؤدي التعليق والإبعاد �إنهاء املعامالت التي نفذها ع�ضو البطاقة بالفعل وقبلها �سيتي بنك قبل هذا القرار وال التزامات ع�ضو البطاقة بدفع الأق�ساط
ال�شهرية خلطة الق�سط املي�سر فيما يتعلق بهذه املعامالت.
 )3-6يحق ل�سيتي بنك عدم ال�سماح �أو رف�ض �أية معاملة مقدمة بوا�سطة ع�ضو البطاقة له وفق ًا خلطة الق�سط املي�سر بدون �إبداء �أية �أ�سباب مهما كانت.

 -7أحكام متفرقة

 )1-7ال يتحمل �سيتي بنك امل�س�ؤولية عن �أي ت�أخري من �أي تاجر معني �أو �أي طرف ثالث يف نقل �أي دليل على �أية معاملة وفق ًا خلطة الق�سط املي�سر ل�سيتي بنك.
 )2-7يحتفظ �سيتي بنك باحلق يف �إنهاء خطة الق�سط املي�سر بدون �إ�شعار م�سبق.

د(( )2ه) �شروط و�أحكام خدمة دفع الفواتري
بالإ�ضافة �إىل ال�شروط� ،إن وجدت ،الواردة يف منوذج الطلب املعب�أ ،تُطبق ال�شروط والأحكام التالية على خدمة دفع الفواتري من �سيتي بنك.

 )1الرشوط واألحكام

 )1-1يجوز لع�ضو البطاقة تفوي�ض �سيتي بنك باملوافقة على تعليمات خدمة دفع الفواتري ال�صادرة للتقييد على ح�ساب بطاقة ع�ضو البطاقة ودفعة فاتورة الهيئة كلما
ا�ستلم تعليمات خدمة دفع الفواتري من ع�ضو البطاقة .يوافق ع�ضو البطاقة على �أن الت�أكيد على هويته عن طريق التزويد بالبيانات ال�شخ�صية التي يطلبها �سيتي
بنك �سيكون دليل كاف ل�سيتي بنك على هوية ع�ضو البطاقة وميكن ل�سيتي بنك بعد ذلك التقييد على ح�ساب البطاقة لع�ضو البطاقة وفق ًا للتفا�صيل التي يحددها
ع�ضو البطاقة ودفع فاتورة الهيئة خالل ثالثة (� )3أيام عمل �أو �أكرث من تاريخ ا�ستالم هذه التعليمات.
 )2-1يوافق ع�ضو البطاقة على �أن ا�ستخدام ع�ضو البطاقة خلدمة دفعة الفواتري يعترب دليل ملزم ونهائي على ت�أكيده ب�أن يكون ملزم ًا بهذه ال�شروط والأحكام.
 )3-1يوافق ع�ضو البطاقة على �أن �سجل �سيتي بنك للمعامالت التي متت معاجلتها من خالل خدمة دفع الفواتري يكون نهائي وملزم.
 )4-1يوافق ع�ضو البطاقة مبوجبه على ت�سجيل �سيتي بنك لتعليمات خدمة دفع الفواتري و�أن هذه الت�سجيالت قد يتم ا�ستخدامها بوا�سطة �سيتي بنك كدليل �أمام �أية
حمكمة �أو يف �أي �إجراءات حتكيمية �أو ق�ضائية.
 )5-1عند �سرد �سيتي بنك لرقم موافقة كت�أكيد على ا�ستالم تعليمات خدمة دفع الفواتري ،يوافق ع�ضو البطاقة على �أنه ال ميكنه بعد ذلك النزاع يف املعاملة �أو �إلغاءها.
 )6-1يوافق ع�ضو البطاقة على �أن الدفعة امل�سددة با�ستخدام خدمة دفع الفواتري قد ت�ستغرق ثالثة (� )3أيام عمل �أو �أكرث من تاريخ ا�ستالم �سيتي بنك لتعليمات خدمة
دفع الفواتري لقيدها حل�ساب ع�ضو البطاقة لدى الهيئة ،و�أن �أي قطع للخدمة �أو �أي �إجراء �آخر تتخذه الهيئة خالل هذه الفرتة ب�سبب عدم الدفع �أو الت�أخر يف
الدفع يكون على م�سئولية ع�ضو البطاقة .ال يتحمل �سيتي بنك امل�س�ؤولية عن �أية خ�سائر� ،أ�ضرار �أو عواقب ت�شن�أ عن عدم الدفع �أو الت�أخر يف الدفع (ح�سب احلالة).
يقر ع�ضو البطاقة مبا يلي (وفق ًا لل�سيا�سة احلالية):
�أ) يتم قطع خطوط الكهرباء واملياه ل�شركة �أبوظبي للتوزيع بعد ثالثة (� )3أ�شهر من عدم الدفع ،وحتت�سب �شركة �أبوظبي للتوزيع ر�سوم �إعادة تو�صيل (ح�سبما
تقررها �شركة �أبوظبي للتوزيع ووفق ًا ملا هو مطبق من وقت لآخر).
ب) يتم قطع خطوط الكهرباء واملياه لهيئة كهرباء ومياه دبي بعد ثالثة (� )3أ�شهر من عدم الدفع ،وحتت�سب هيئة كهرباء ومياه دبي ر�سوم �إعادة تو�صيل (ح�سبما
تقررها هيئة كهرباء ومياه دبي ووفق ًا ملا هو مطبق من وقت لآخر).
ج) يتم قطع خطوط الكهرباء واملياه لهيئة كهرباء ومياه ال�شارقة بعد (� )2شهرين من عدم الدفع ،وحتت�سب هيئة كهرباء ومياه ال�شارقة ر�سوم �إعادة تو�صيل
(ح�سبما تقررها هيئة كهرباء ومياه ال�شارقة ووفق ًا ملا هو مطبق من وقت لآخر).
د) يكون هناك �إنهاء �شامل للخطوط بوا�سطة ات�صاالت يف بداية كل �شهر ،وحتت�سب ات�صاالت ر�سوم �إعادة تو�صيل (ح�سبما تقرراها ات�صاالت ووفق ًا ملا هو مطبق
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من وقت لآخر) ،يف حالة عدم ا�ستالم الدفعة خالل �سبعة (� )7أيام عمل من تاريخ قطع اخلدمة.
 )7-1يوافق ع�ضو البطاقة على �أن �سيتي بنك يحتفظ باحلق وفق ًا لتقديره املطلق يف عدم تنفيذ �أية تعليمات خلدمة دفع الفواتري لأي �سبب مهما يكن وال يحمل ع�ضو
البطاقة �سيتي بنك امل�س�ؤولية ب�أية طريقة مهما تكن عن �أي �إخفاق يف تنفيذ �أية تعليمات خلدمة دفع الفواتري .يقبل ويوافق ع�ضو البطاقة على �أن �سيتي بنك يزود
بخدمة دفع الفواتري على م�سئولية ع�ضو البطاقة وال يتحمل �سيتي بنك امل�سئولة ،على �أي حال مهما يكن ،عن الإخفاق يف التزويد بهذه اخلدمة �أو الإخفاق يف تنفيذ
�أي من تعليمات خدمة دفع الفواتري ب�شكل كلي �أو جزئ .يوافق ع�ضو البطاقة على عدم حتمل �سيتي بنك لأية م�سئولية عن �أي ت�أخري يف تنفيذ �أو عدم تنفيذ تعليمات
خدمة دفع الفواتري التي يراها �سيتي بنك غري وا�ضحة �أو تعليمات خدمة دفع الفواتري التي يرها �سيتي بنك غري قابلة للتنفيذ.
 )8-1يوافق ع�ضو البطاقة على �أن �سيتي بنك غري ملزم بتزويد ع�ضو البطاقة بدليل على التحويل �أو اال�ستالم لإثبات دفع فاتورة الهيئة و�أنه �سيتم منح رقم املوافقة فقط
كت�أكيد على ا�ستالم تعليمات خدمة دفع الفواتري.
 )9-1يوافق ع�ضو البطاقة على �أن خدمة دفع الفواتري تكون متوفرة فقط لأع�ضاء البطاقة الأ�سا�سيني و�أع�ضاء البطاقة الإ�ضافيني الذين لديهم رقم تعريف �شخ�صي
هاتفي للخدمات امل�صرفية الهاتفية وال ميكن ا�ستخدام خدمة دفع الفواتري بوا�سطة ع�ضو البطاقة الذي يت�صل من خارج دولة الإمارات .
 )10-1يوافق ع�ضو البطاقة على اتخاذ كافة االحتياطات ال�ضرورية ملنع اال�ستخدام الغري م�صرح به خلدمة دفع الفواتري ،ميتنع ع�ضو البطاقة عن الك�شف عن بياناته
ال�شخ�صية للغري ويتحمل امل�س�ؤولية الكاملة يف حالة ف�شله يف االلتزام بهذه ال�شروط الأحكام .يتعهد ع�ضو البطاقة ب�إخطار �سيتي بنك على الفور عند �أي ا�ستخدام
غري م�صرح به خلدمة دفع الفواتري �أو الك�شف عن �أي من بياناتها للغري ،ويتعهد بالت�أكيد على ذلك خطي ًا.
 )11-1يفو�ض ع�ضو البطاقة �سيتي بنك بتكليف الهيئة بالقيد على �أو حل�ساب ع�ضو البطاقة لدى الهيئة �إذا ر�أى �سيتي بنك وفق ًا حلرية ر�أيه �أن الدفعة قد مت قيدها على
�أو حل�ساب ع�ضو البطاقة باخلط�أ من خالل ا�ستخدام خدمة دفع الفواتري.
 )12-1يوافق ع�ضو البطاقة مبوجبه على �أن �سيتي بنك لن يتحمل امل�س�ؤولية عن �أي �إخفاق من جانب الهيئة ،مبا يف ذلك ،بدون حتديد� ،أي �إخفاق ،ت�أخري �أو خط�أ فيما
يتعلق بت�سجيل �أو تنفيذ �أية دفعة ي�صدر ع�ضو البطاقة تعليمات ل�سيتي بنك بت�سديدها با�ستخدام خدمة دفع الفواتري.
�	)13-1إذا حكمت �أية حمكمة �أو �إذا �صدر حكم يف �أي دعوى ق�ضائية ب�إخفاق �سيتي بنك يف تقدمي �أو اخلط�أ �أو الت�أخر يف تقدمي خدمة دفع الفواتري �أو لأي �سبب �آخر
ذات �صلة ،يوافق ع�ضو البطاقة مبوجبه على �أن الأحد الأق�صى مل�سئولية �سيتي بنك يقت�صر على الأحد الأدنى للمبلغ املطلوب لتو�صيل خطة/خطوط الهيئة للع�ضو
البطاقة .ويوافق ع�ضو البطاقة �صراحة على �أن �سيتي بنك ال يتحمل امل�س�ؤولية عن �أي خ�سائر مبا�شرة �أو تبعية تنتج عن �أي انقطاع للخط/اخلطوط �أو �أي �إخفاق
من جانب �سيتي بنك يف تنفيذ �أي من تعليمات خدمة دفع الفواتري ب�شكل كلي �أو جزئي.
 )14-1يوافق ع�ضو البطاقة مبوجبة على االلتزام ب�شروط و�أحكام الهيئة ح�سب تغرياتها من وقت لآخر.

د (( )2و) رشوط وأحكام املكافآت

)1

)2
)3
)4

)5
)6
)7
)8
)9

يكون جميع عمالء �سيتي بنك ان ايه الذين لديهم بطاقات فيزا و�/أو ما�سرتكارد االئتمانية (�أ�صحاب البطاقات) م�ؤهلني امل�شاركة يف برنامج مكاف�آت �سيتي بنك� ،شريطة
�أن تنتمي البطاقة االئتمانية فيزا و�/أو ما�سرتكارد لفئة البطاقات التي تعر�ض مكاف�آت لأ�صحابها با�ستخدام البطاقات االئتمانية فيزا و�/أو ما�سرتكارد (مكاف�آت �سيتي
بنك) .وتفادي ًا لل�شك ،ال تطبق مكاف�آت �سيتي بنك على جميع بطاقات الفيزا و�/أو ما�سرتكارد .وتخ�ضع اال�ستفادة من مكاف�آت �سيتي بنك يف جميع الأوقات لل�شروط
والأحكام الواردة �أدناه.
ً
لكي ي�ستفيد �صاحب البطاقة من مكاف�آت �سيتي بنك ،يجب �أن تكون بطاقات الفيزا و�/أو ما�سرتكارد االئتمانية ،ح�سبما هو مطبق� ،سارية ويف حالة جيدة وفقا للمعايري التي
يحددها �سيتي بنك من وقت لآخر .ويعترب �صاحب البطاقة قد وافق على ال�شروط والأحكام املحددة �أدناه عند ا�سرتداد �سيتي دوالرز.
يحتفظ �سيتي بنك باحلق يف تغيري الن�سبة بني (�أ) �سيتي دوالرز التي �سيتم منحها كمكاف�أة ،و (ب) املبلغ املحدد املحت�سب على البطاقات االئتمانية فيزا/ما�سرتكارد
ل�صاحب البطاقة.
ما مل يرد ن�ص بخالف ذلك ،تكون جميع املعامالت املحت�سبة على البطاقات االئتمانية فيزا �أو ما�سرتكارد لع�ضو البطاقة م�ؤهلة للح�صول على �سيتي دوالرز ،با�ستثناء ما
يلي�( :أ) دفعة/دفعات الر�سوم ال�سنوية املتعلقة بالبطاقات االئتمانية فيزا و�/أو ما�سرتكارد لع�ضو البطاقة واال�سرتداد ال�سريع( ،ب) الدفعات النقدية املقدمة( ،ج) ر�سوم
التمويل( ،د) ر�سوم الدفعة املت�أخرة( ،ه) �شيكات امل�سافر ،حتويل الر�صيد� ،سداد القرو�ض/الر�سوم ،امل�صروفات و�/أو الر�سوم الغري م�صرح بها الأخرى؛ (و) �شراء العملة
الأجنبية( ،ز) امل�ساهمات ،الأق�ساط �أو الدفعات الأخرى املتعلقة مبنتجات/برامج انف�ست بل�س ،كريدت �شيلد/كريدت �شيلد بل�س و�أي برامج �أو منتجات ت�أمني �أخرى قد
يختارها �سيتي بنك لعر�ضها/توزيعها( ،ح) دفعات فواتري اخلدمات من خالل �سيتي بنك على �شبكة االنرتنت و�/أو با�ستخدام �أي طريقة دفعة �أخرى يزودها �سيتي بنك،
(ط) املعامالت املنفذة يف غرفة/غرف ال�صرف( ،ي) �شراء �شهادات التوفري ،ال�سندات و �سندات الدين الأخرى� ،أو (ك) املعامالت املنفذة يف غرفة/غرف ال�صرف،
(ل) �شراء �شهادات التوفري ،ال�سندات و�/أو �سندات الدين الأخرى( ،م) املعامالت التي يقرر �سيتي بنك �أنها متنازع عليها ،خاطئة ،غري م�صرح بها ،غري قانونية و�/أو
احتيالية( ،ن) �أية معاملة تتم من خالل �أو با�ستخدام نظام اخل�صم املبا�شر الإماراتي ،و(�ش) املعامالت التي تتحول �إىل فوترة ودفع الكرتوين مع �إهالك تنازيل ب�سعر
�صفر يف املئة �سنوي ًا .عالوة عل ذلك ،ال يكون �سوء ا�ستعمال البطاقة لتنفيذ معامالت مزيفة من خالل �أجهزة نقاط البيع يف منافذ التجار �أو من خالل الو�سائل الأخرى
م�ؤهل للح�صول على �سيتي دوالرز.
يجوز ل�سيتي بنك ،وفق ًا لتقديره املنفرد ،وبدون �إ�شعار ل�صاحب البطاقة ،الإ�ضافة �إىل �أو احلذف من قائمة الر�سوم واملعامالت امل�ؤهلة الواردة �أعاله .ويكون قرار �سيتي
بنك بخ�صو�ص ما ي�شكل ر�سوم م�ؤهلة نهائي وحا�سم وملزم.
�ستظهر �سيتي دوالرز املمنوحة ل�صاحب البطاقة يف الك�شف ال�شهري وتكون قابلة لال�سرتداد بالطريقة املحددة يف قائمة مكاف�آت �سيتي بنك للب�ضائع واخلدمات التي �سيتم
تزويد �صاحب البطاقة بها بناء على طلبه.
يجوز ل�صاحب البطاقة فقط ا�سرتداد �سيتي دوالزر امل�سجلة واملقيدة حل�ساب بطاقة الفيزا و�/أو ما�سرتكارد ل�صاحب البطاقة يف وقت اال�سرتداد .وتكون دفاتر و�سجالت
�سيتي بنك دليل نهائي بخ�صو�ص عدد �سيتي دوالرز امل�سجلة واملقيدة حل�ساب بطاقة الفيزا و�/أو ما�سرتكارد ل�صاحب البطاقة.
بالإ�ضافة �إىل �أي �شروط �أخرى واردة �ضمن هذه ال�شروط والأحكام ،تكون �سيتي دوالرز املرتاكمة حتت ح�ساب البطاقات االئتمانية الفيزا �أو املا�سرتكارد ل�صاحب البطاقة
قابلة لال�سرتداد فقط بوا�سطة �صاحب البطاقة �إذا كان ح�ساب بطاقة الفيزا �أو املا�سرتكارد ل�صاحب البطاقة قائم (مل يتم �إلغا�ؤه �أو �إنها�ؤه بوا�سطة �صاحب البطاقة �أو
�سيتي بنك).
ً
يتم �إلغاء �أي �سيتي دوالرز� ،سكاي واردز مايلز� ،سيتي مايلز و�/أو �أية مزايا مماثلة (�إذا كان ذلك مطبقا) مرتاكمة �إذا كان ح�ساب بطاقة الفيزا �أو املا�سرتكارد ل�صاحب
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البطاقة كما يلي�( :أ) مغلق( ،ب) لي�س يف حالة جيدة من وجهة نظر �سيتي بنك( ،ج) �إذا انتهت البطاقة االئتمانية/ما�سرتكارد حلامل البطاقة( ،د) الإخالل باتفاقية
بطاقة الفيزا �أو املا�سرتكارد� ،أو (ه) �أية حالة �أخرى ،يراها �سيتي بنك وفق ًا لتقديره املنفرد يجب �أن ت�ؤدي �إىل �إلغاء �أي �سيتي دوالرز� ،سكاي واردز مايلز� ،سيتي مايلز و /
�أو �أية مزايا مماثلة (وفق ًا ملا هو مطبق) .وتفادي ًا لل�شك ،يتم �إلغاء �سيتي دوالرز و�/أو �سكاي واردز مايلز و�/أو �سيتي مايلز و�/أو �أية مزايا مماثلة ل�صاحب البطاقة ب�صرف
النظر عن �أي �سداد جزئي �أو كلي لأي ر�سوم م�ستحقة وم�ستوجبة الدفع ل�سيتي بنك �أخفق �صاحب البطاقة يف ت�سديدها يف تاريخ اال�ستحقاق �أو يف �أي تاريخ �آخر عندما
كانت �أية دفعة مهما كانت م�ستحقة ل�سيتي بنك� ،سواء مبوجب هذه ال�شروط �أو حتت ح�ساب البطاقة.
 )10دون الإخالل مبا �سبق ،يحتفظ �سيتي بنك باحلق ،الذي يتم ا�ستخدامه يف �أي وقت بدون �إ�شعار م�سبق ل�صاحب البطاقة ،يف تطبيق حدود زمنية على �سريان �سيتي دوالرز
التي يك�سبها �صاحب البطاقة وتقيدها حل�ساب بطاقة الفيزا و�/أو ما�سرتكارد اخلا�صة بة� .أي طلب ا�سرتداد غري معالج فيما يتعلق ب�سيتي دوالرز الذي مت �إلغا�ؤه ،لن تتم
معاجلته بوا�سطة �سيتي بنك على الرغم من �أن طلب اال�سرتداد قد مت ا�ستالمه قبل �إلغاء �سيتي دوالرز ل�صاحب البطاقة.
�	)11أي طلب مقدم ال�سرتداد �سيتي دوالرز لأي من مكاف�آت �سيتي بنك املحددة يف قائمة مكاف�آت �سيتي بنك يخ�ضع ملوافقة �سيتي بنك وتوافر مكاف�أة �سيتي بنك يف وقت تقدمي
طلب اال�سرتداد بوا�سطة �صاحب البطاقة ،بالإ�ضافة �إىل �أي قيود مطبقة بوا�سطة املوردين ملكاف�أة �سيتي بنك امل�سرتدة .ويجوز ل�سيتي بنك ،بدون �إ�شعار ل�صاحب البطاقة،
�سحب �أي من مكاف�آت �سيتي بنك �أو ا�ستبدالها مبكاف�آت �أخرى بنف�س القيمة �أو النوع .ويجوز تقدمي طلبات اال�سرتداد من خالل اخلدمات امل�صرفية عرب الهاتف ل�سيتي
بنك �أو من خالل اخلدمات امل�صرفية ل�سيتي بنك على �شبكة االنرتنت بالدخول على املوقع www.citibank.ae
 )12يتحمل �سيتي بنك امل�س�ؤولية فقط عن �إر�سال طلب �صاحب البطاقة ملكاف�آت �سيتي بنك �إىل مورد مكاف�أة �سيتي بنك التي يطلبها �صاحب البطاقة .ال يعترب �سيتي بنك يف �أي
وقت كمورد ملكاف�آت �سيتي بنك املتوفرة وفق ًا لربنامج مكاف�آت �سيتي بنك.
 )13ال يكون �سيتي بنك م�سئو ًال عن �أي خ�سائر للأرباح ،مدخرات ،عقود� ،إيرادات فوائد �أو �شهرة جتارية �أو �أية توابع ،خ�سائر �أو �أ�ضرار �أو نفقات غري مبا�شرة ،طارئة ،خا�صة،
عقابية� ،أو فقدان للبيانات يتكبدها �صاحب البطاقة نتيجة ال�سرتداد مكاف�أة /مكاف�آت �سيتي بنك و�/أو معاجلة و�/أو ا�ستخدام مكاف�أة /مكاف�آت �سيتي بنك امل�سرتدة ،وال
يتحمل �سيتي بنك امل�س�ؤولية عن �أي مبلغ م�ستحق الدفع من �صاحب البطاقة لأي طرف �آخر ين�ش�أ عن ال�شراء ،التوريد ،اجلودة ،تركيب �أو ا�ستخدام مكاف�آت �سيتي بنك� ،أو
�أي �إغفال �أو �إخالل �آخر باملهام القانونية �أو املهام الأخرى من جانب �سيتي بنك و�/أو املورد.
 )14ال مينح �سيتي بنك �أي �ضمانات مهما كانت (�سواء كانت �صريحة �أم �ضمنية) وال يتعهد ب�أية م�سئولية فيما يتعلق بجودة مكاف�آت �سيتي بنك �أو مالءمتها للغر�ض.
�	)15إذا و�صلت مكاف�أة �سيتي بنك تالفة �أو معطلة ،يجوز للعميل �إبالغ اخلدمات امل�صرفية �سيتي فون يف موعد �أق�صاه ( )2يومني عمل من ا�ستالم مكاف�أة �سيتي بنك ،مع حتديد
كافة التفا�صيل .يبذل �سيتي بنك ق�صارى جهده لنقل �شكوى �صاحب البطاقة ملورد مكاف�أة �سيتي بنك واتخاذ الرتتيبات الالزمة ال�ستبدالها� ،إن �أمكن .ب�صرف النظر عما
�سبق ،ال يتحمل �سيتي بنك امل�س�ؤولية ،على �أي حال ،مهما كانت عن �أي من مكاف�آت �سيتي بنك التالفة �أو املتعطلة.
 )16يتم ت�سليم مكاف�آت �سيتي بنك املخزونة بوا�سطة �سيتي بنك خالل �سبعة (� )7أيام عمل من تاريخ موافقة �سيتي بنك على طلب اال�سرتداد .و�سيتم �إر�سال خطاب ت�أكيد
اال�سرتداد ملكاف�آت �سيتي بنك ،الذي يجب احل�صول عليه من التجار� ،إىل �صاحب البطاقة خالل ع�شرة (� )10أيام عمل من تاريخ موافقة �سيتي بنك على طلب اال�سرتداد.
يفو�ض هذا اخلطاب العميل باحل�صول على مكاف�آت �سيتي بنك من التاجر ذات ال�صلة.
 )17ال ميكن للعميل �إلغاء �أو تغيري طلبات اال�سرتداد بعد تقدميها ل�سيتي بنك.
 )18يحتفظ �سيتي بنك باحلق يف ا�ستبعاد �أي �صاحب بطاقة من امل�شاركة يف برنامج مكاف�آت �سيتي بنك� ،إذا ر�أى �سيتي بنك وفق ًا لتقديره املنفرد �أن �صاحب البطاقة قد �أخل
ب�أية طريقة بهذه ال�شروط والأحكام و�/أو �شروط و�أحكام اتفاقية بطاقة الفيزا و�/أو ما�سرتكارد ل�سيتي بنك .قد ي�ؤدي التعليق �أو اال�ستبعاد ،وفق ًا لتقدير �سيتي بنك املنفرد،
�إىل �إلغاء جميع �سيتي دوالرز التي ك�سبها �صاحب البطاقة.
 )19يحق ل�سيتي بنك ،يف �أي وقت ،بدون �أي �إ�شعار �أو التزام م�سبق حلامل البطاقة ب�أية طريقة مهما كانت� ،إنهاء برنامج مكاف�آت �سيتي بنك و�/أو �إلغاء و�/أو تغيري مزاياه �أو
خ�صائ�صه ،و�/أو تغيري ،الإ�ضافة �إىل �أو حذف �أي من ال�شروط والأحكام املحددة يف هذا امل�ستند ،و�/أو �سحب �أو تغيري امل�شاركني يف برنامج مكاف�آت �سيتي بنك ،و�/أو
تغيري �أو حتديد قيمة �سيتي دوالرز و�/أو طريقة ا�سرتدادها حتى على الرغم من �أي من هذه الأعمال قد ت�ؤدي �إىل تخفي�ض قيمة �سيتي دوالرز املرتاكمة بالفعل .وتكون �آخر
ال�شروط املتعلقة بهذا اخل�صو�ص متوفرة على املوقع الإلكرتوين ل�سيتي بنك .ويتحمل �صاحب البطاقة امل�س�ؤولية عن �ضمان �أنه ُمبلغ بال�شروط و �أي تغيري فيها بخ�صو�ص
البطاقة يف جميع الأوقات .يكون قرار �سيتي بنك ب�ش�أن جميع امل�سائل املتعلقة بربنامج �سيتي دوالرز نهائي وملزم لع�ضو البطاقة.
 )20تكون الق�سائم النقدية ،املعرو�ضة وفق ًا لربنامج مكاف�آت �سيتي بنك ،غري قابلة للتغيري وغري م�سرتدة �أو م�سرتدة نقد ًا �أو ائتمان حتت �أي ظروف .وال تكون هذه الق�سائم
النقدية قابلة لال�ستبدال يف حالة الفقدان �أو التلف بعد �إ�صدارها وتخ�ضع لل�شروط والأحكام التي يقررها من يقوم ب�إ�صدارها.
 )21تكون تفا�صيل مكاف�آت معينة واردة يف قائمة مكاف�آت �سيتي بنك والتي تخ�ضع للتغيري من وقت لآخر وفق ًا ملا يحدده �سيتي بنك بدون �إ�شعار م�سبق ل�صاحب البطاقة .جميع
اختيارات مكاف�آت �سيتي بنك غري قابلة للإعادة .وعندما يرى �سيتي بنك و�/أو ال�شركاء التجار ملكاف�آت �سيتي بنك �أن ذلك �ضروري ًا ،يجوز �أن يقدموا بديل مماثل بدون
�إ�شعار م�سبق ل�صاحب البطاقة .تكون عرو�ض مكاف�آت �سيتي بنك باطلة �إذا كانت حمظورة مبوجب القانون.
 )22تفادي ًا لل�شك ،يقر �صاحب البطاقة ويوافق على �أنه ( )1يف حالة وفاة �أو عدم �أهلية �صاحب البطاقة و�/أو (� )2إنهاء ح�ساب البطاقة ل�صاحب البطاقة� ،ستتم م�صادرة جميع
�سيتي دوالرز� ،سكاي واردز مايلز� ،سيتي مايلز و�/أو �أية مزايا /مكاف�آت مماثلة (�إذا كان ذلك مطبق ًا) مرتاكمة يف ح�ساب البطاقة ل�صاحب البطاقة تلقائي ًا ،وال ت�ستحق
�أية �سيتي دوالرز �إ�ضافية يف ح�ساب البطاقة ل�صاحب البطاقة ،و�سيتم �إلغاء �أية طلبات ا�سرتداد ملكاف�آت �سيتي بنك غري معاجلة على الفور.
 )23تفادي ًا لل�شك ،يقر ويوافق �صاحب البطاقة على �أن مكاف�آت �سيتي بنك غري قابلة للتحويل.
 )24مت بذل ق�صارى اجلهد ل�ضمان �صحة املعلومات امل�شمولة يف قائمة مكاف�آت �سيتي بنك والتي قد يتم �إر�سالها �إىل �صاحب البطاقة ،من وقت لآخر .ال يكون �سيتي بنك م�سئو ًال
عن �أي �أخطاء �أو �إغفال قد تظهر يف قائمة مكاف�آت �سيتي بنك.

ه -برنامج سيتي اليف

تطبق ال�شرط والأحكام التالية على برنامج �سيتي اليف:
ً
 -1يحق لع�ضو البطاقة الذي يكون ح�ساب بطاقته �ساري ويف حالة جيدة ،وفقا ملا يحدده �سيتي بنك بناء على تقديره املنفرد ،امل�شاركة يف برنامج �سيتي اليف وك�سب �سيتي
دوالرز التي ميكن ا�سرتدادها الحق ًا مقابل مكاف�آت /مزايا معرو�ضة من خالل �سيتي برنامج دوالرز .تخ�ضع �سيتي دوالرز املكت�سبة وفق ًا لربنامج �سيتي اليف لل�شروط
الواردة يف البند د (( )2و) من هذه ال�شروط والأحكام.
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يحق لع�ضو البطاقة ا�ستالم ،على �أ�سا�س �شهري� ،سيتي دوالرز التي يتم تقيدها حل�ساب البطاقة اخلا�صة به بال�سعر الذي يحدده �سيتي بنك لكل درهم/ما يعادله بالدوالر
(�سعر املك�سب) املقيد على ح�ساب البطاقة مل�شرتيات التجزئة .يحتفظ �سيتي بنك باحلق ،الذي يتم ا�ستخدامه يف �أي وقت ،وبدون �إ�شعار م�سبق �إىل ع�ضو البطاقة ،يف تغيري
الن�سبة بني (�أ) �سيتي دوالرز التي يتم ك�سبها ،و (ب) املبلغ املحدد املحت�سب على بطاقة ع�ضو البطاقة .كما يحق ل�سيتي بنك حتديد رقم احلد الأق�صى ل�سيتي دوالرز التي
ميكن لع�ضو البطاقة ك�سبها ،بالإ�ضافة �إىل املعامالت التي يتم ا�ستثنا�ؤها من اكت�ساب �سيتي دوالرز وفق ًا لل�شروط املحددة يف البند ي ( )6البند  ،10-6البند �( 10-6أ) و
البند ( 10-6ب) من هذه ال�شروط والأحكام� .سيتم جتميع م�شرتيات التجزئة امل�ؤهلة املحت�سبة بوا�سطة �أي ع�ضو بطاقة �إ�ضايف مع م�شرتيات التجزئة املحت�سبة بوا�سطة
ع�ضو البطاقة الأ�سا�سي لغر�ض ح�ساب مبلغ �سيتي دوالرز املكت�سبة .تُ�سجل �سيتي دوالرز املجمعة يف ح�ساب البطاقة لع�ضو البطاقة الأ�سا�سي.
ال تُعتمد �أية م�شرتيات جتزئة مرجتعة ل�سيتي دوالرز� .إذا متت �إ�ضافة �سيتي دوالرز حل�ساب بطاقة ع�ضو البطاقة و�/أو مت ا�ستخدامها قبل �إعادة م�شرتيات التجزئة ،يقوم
�سيتي بنك بالتقييد على ح�ساب البطاقة مقابل �سيتي دوالرز املقيدة للح�ساب .يحق ل�سيتي بنك خ�صم �سيتي دوالرز هذه حتى لو كان هذا اخل�صم �سيت�سبب يف ر�صيد �سيتي
دوالرز �سالب يف ح�ساب البطاقة.
مع مراعاة �شروط هذا امل�ستند ،تكون كل �سيتي دوالرز املكت�سبة �سارية لال�سرتداد ملدة ثالث (� )3سنوات بحد �أق�صى .يحتفظ �سيتي بنك باحلق يف تغيري ،ح�سبما يرتاءى
له ،فرتة �سريان �سيتي دوالرز التي يك�سبها ع�ضو البطاقة يف �أي وقت وبدون �إر�سال �إ�شعار م�سبق لع�ضو البطاقة فيما يتعلق بهذا اخل�صو�ص.
يجوز فقط لع�ضو البطاقة حتويل/ا�سرتداد �سيتي دوالرز امل�سجلة واملقيدة حل�ساب البطاقة لع�ضو البطاقة الأ�سا�سي يف وقت التحويل/اال�سرتداد .تكون دفاتر و�سجالت
�سيتي بنك دليل نهائي ب�ش�أن عدد �سيتي دوالرز امل�سجلة واملقيدة حل�ساب ع�ضو البطاقة.
�شريطة �أن يكون ح�ساب البطاقة يف حالة جيدة وفق ًا ملا يحدده �سيتي بنك ووجود �سيتي دوالرز كافية ،يجوز لع�ضو البطاقة اختيار وا�سرتداد واحدة �أو �أكرث من مكاف�آت �سيتي
دوالرز ،بناء على مبلغ �سيتي دوالرز امل�ؤهل ،من خالل قنوات اال�سرتداد التي ُيخطر بها �سيتي بنك ع�ضو البطاقة من وقت لآخر .يوافق ع�ضو البطاقة على �أن ا�ستخدام �أية
قناة يخ�ضع لل�شروط والأحكام املطبقة اخلا�صة بها .ما مل يرد خالف ذلك �صراحة يف هذه ال�شروط والأحكام ،ال تكون �سيتي دوالرز قابلة للتحويل وال قابلة للتغيري مببلغ
نقدي �أو ائتمان .ال يجوز لع�ضو البطاقة �إلغاء �أو تغيري تعليمات اال�سرتداد املتعلقة ب�سيتي دوالرز بعد تقدميها ل�سيتي بنك .
ال يتحمل �سيتي بنك امل�س�ؤولية ،على �أي حال ،جتاه ع�ضو البطاقة �أو الغري عن �أي ب�ضائع �أو خدمات �أو جودة �أو �أداء تلك الب�ضائع �أو اخلدمات امل�سرتدة من/املوردة بوا�سطة
�أي �شريك ،مزود خدمات ،تاجر �أو �أي طرف ثالث مبوجب �أو وفق ًا لربنامج �سيتي دوالرز .يطلب ع�ضو البطاقة الت�صليح من ويوجه �أية �شكاوى �أو تعليقات تتعلق بالب�ضائع
واخلدمات لل�شريك ،مزود اخلدمات �أو التاجر �أو الطرف الثالث ذات ال�صلة.
برنامج ا�سرتداد قائمة �سيتي دوالرز متوفر لال�ستخدام فقط بوا�سطة �أع�ضاء البطاقات االئتمانية �سيتي اليف انفينيت� ،سيتي اليف بالتينيوم� ،سيتي اليف تيتانيوم� ،سيتي
اليف الذهبية و�/أو �سيتي اليف الف�ضية.
تفادي ًا لل�شك ،يقر ويوافق �صاحب البطاقة �أنه يف حالة وفاة �أو فقدان �أهلية ع�ضو البطاقة� ،ستتم م�صادرة جميع �سيتي دوالرز املرتاكمة يف ح�ساب البطاقة لع�ضو البطاقة
تلقائي ًا ،وال ت�ستحق �أية �سيتي دوالرز �إ�ضافية يف ح�ساب البطاقة لع�ضو البطاقة ،و�سيتم �إلغاء �أية طلبات ا�سرتداد ملكاف�آت �سيتي بنك غري معاجلة على الفور.

"برنامج موفيز فور دوالرز" من سيتي بنك
 -10يجوز لع�ضو البطاقة ا�ستخدام �سيتي دوالرز ال�سرتداد خ�صومات على تذاكر ال�سينما ،والتي �سيمنحها �سيتي بنك على �شكل ك�شف يقيد على تذاكر ال�سينما امل�شرتاة
با�ستخدام ح�ساب بطاقة �سيتي اليف تيتانيوم .يتم حتديد �سعر ا�سرتداد اخل�صم بوا�سطة �سيتي بنك ،من وقت لآخر ،وم�شرتيات التجزئة امل�ؤهلة ،مبا يف ذلك تذاكر
ال�سينما امل�شرتاة يف الإمارات عرب االنرتنت �أو يف قاعات ال�سينما ،املقيدة على ح�ساب بطاقة �سيتي اليف تيتانيوم .وتفادي ًا لل�شك ،يحق ل�سيتي بنك ،ح�سبما يرتاءى له ،يف
�أي وقت ومن وقت لآخر ،وبدون �إ�شعار ودون �إبداء �أي �سبب ،احت�ساب �أو ا�ستبعاد �أية م�شرتيات جتزئة تتعلق ب�أية تذكرة �سينما ميكن منح ائتمان خ�صم لها.
 -11يجب تقدمي طلبات اال�سرتداد خالل �ستني ( )60يوم ًا من تاريخ ظهور م�شرتيات التجزئة امل�ؤهلة يف ك�شف احل�ساب التايل لع�ضو البطاقة الالحق للطلب.
 -12ال ميكن اال�ستفادة من هذه امليزة �إال لأع�ضاء بطاقة �سيتي اليف تيتانيوم.
برنامج حتويل �سيتي دوالرز
 -13يقوم �سيتي بنك من وقت لآخر بتمكني ع�ضو البطاقة من اال�ستفادة من ت�سهيالت حتويل �سيتي دوالرز من برنامج الوالء امل�شاركة "برنامج الوالء" ،حتى ميكن لع�ضو
البطاقة ا�ستخدام �سيتي دوالرز ال�سرتداد نقاط برنامج الوالء .ويحدد �سيتي بنك �سعر التحويل لال�سرتداد ويجوز تعديله من وقت لآخر ح�سبما يرتاءى ل�سيتي بنك .يتحمل
ع�ضو البطاقة امل�س�ؤولية عن فح�ص �أ�سعار التحويل املطبقة يف وقت اال�سرتداد .قد يفر�ض �سيتي بنك ر�سوم �إدارة على ع�ضو البطاقة مقابل كل طلب ال�ستخدام �سيتي دوالرز
ال�سرتداد نقاط برنامج الوالء .ويجوز لع�ضو البطاقة ا�ستخدام �سيتي دوالرز ال�سرتداد نقاط برنامج الوالء من خالل م�ؤ�س�سات�/شركاء يحددها �سيتي بنك من وقت لآخر.
وتفادي ًا لل�شك ،يكون ل�سيتي بنك مطلق احلرية يف اختيار ال�شركاء امل�شاركني فيما يتعلق بربنامج الوالء.
 -14يوافق ع�ضو البطاقة �أنه يجب عليه �أن يكون ع�ضو يف برنامج الوالء قبل �أن يتمكن من حتويل �سيتي دوالرز �إىل برنامج الوالء .يجب على ع�ضو البطاقة �أن يطلب حتويل
�سيتي دوالرز �إىل برامج الوالء قبل �شهر واحد على الأقل من التاريخ املطلوب الذي يرغب فيه يف حتويل النقاط �إىل ح�ساب برنامج الوالء .ال يتحمل �سيتي بنك امل�س�ؤولية
عن تعوي�ض ع�ضو البطاقة مقابل التغيريات التي ي�ستهلها ال�شريك امل�شارك يف قيم ا�سرتداد نقاط برامج الوالء املطلوبة ملكاف�أة معينة خالل عملية التحويل �أو ب�سبب �أية
ت�أخريات حتمية يف التحويل من �سيتي بنك .كما يقر ع�ضو البطاقة ويوافق على �أن ا�ستخدام �سيتي دوالرز ال�سرتداد نقاط برنامج الوالء يخ�ضع لل�شروط والأحكام التي
يفر�ضها �سيتي بنك و�/أو برنامج الوالء ذات ال�صلة.
 -15ال ُي�سمح ب�إلغاء �أي طلب حتويل .ال ميكن تقييد �سيتي دوالرز للح�ساب مرة �أخرى عند �إمتام التحويل من �سيتي بنك �إىل برنامج الوالء امل�شارك.
 -16للتمكني من حتويل �سيتي دوالرز �إىل برامج والء ،يجب �أن يكون ر�صيد �سيتي دوالر احلايل لع�ضو البطاقة م�ساوي على الأقل لـ (�أ) احلد الأدنى ل�سيتي دوالرز املطلوب للتمكني
من التحويل ،و (ب) �إجمايل �سيتي دوالرز املطلوب من ع�ضو البطاقة لتحقيق معادل نقاط برنامج الوالء املطلوب يف القيمة.
 -17يتحمل ع�ضو البطاقة امل�س�ؤولية الكاملة عن التزويد مبعلومات �صحيحة ودقيقة فيما يتعلق برقم ع�ضوية برنامج الوالء و�/أو بيانات ح�سابات الع�ضوية الأخرى املطلوبة
للتحويل الناجح ل�سيتي دوالرز �إىل �شريك برنامج الوالء ذات ال�صلة .ال يتحمل �سيتي بنك امل�س�ؤولية عن �أي �سيتي دوالرز يتم حتويلها بناء على �أية معلومات غري �صحيحة
مقدمة من ع�ضو البطاقة.
 -18يكون اختيار برنامج الوالء امل�شارك وال�شركاء الآخرين يف برنامج �سيتي دوالرز بناء على حرية ر�أي �سيتي بنك ويخ�ضع للتغري بدون �إ�شعار م�سبق.
 -19ميكن فقط لأع�ضاء البطاقات االئتمانية �سيتي اليف انفينيت� ،سيتي اليف بالتينيوم� ،سيتي اليف تيتانيوم� ،سيتي اليف الذهبية و�/أو �سيتي اليف الف�ضية اال�ستفادة من هذه
امليزة.
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يحق لع�ضو البطاقة الذي يكون ح�ساب بطاقته �ساري ويف حالة جيدة ،وفق ًا ملا يحدده �سيتي بنك بناء على تقديره املنفرد ،امل�شاركة يف برنامج �سيتي برميري مايلز وك�سب
�سيتي مايلز والتي ميكن ا�سرتدادها الحق ًا مقابل مكاف�آت /مزايا معرو�ضة من خالل برنامج �سيتي مايلز (برنامج �سيتي مايلز).
يحق ل�سيتي بنك ،يف �أي وقت ،وبدون �إ�شعار م�سبق �أو م�سئولية جتاه ع�ضو البطاقة ب�أية طريقة مهما كانت� ،إنهاء برنامج �سيتي مايلز و�/أو �إلغاء و�/أو تغيري مزاياه �أو
خ�صائ�صه ،و�/أو تغيري ،الإ�ضافة �إىل �أو حذف �أي من ال�شروط والأحكام املحددة يف هذا امل�ستند ،و�/أو �سحب �أو تغيري امل�شاركني يف برنامج مكاف�آت �سيتي مايلز ،و�/أو
تغيري �أو حتديد قيمة �سيتي مايلز و�/أو طريقة ا�سرتدادها حتى على الرغم من �أي من هذه الأعمال قد ت�ؤدي �إىل تخفي�ض قيمة �سيتي مايلز املرتاكمة بالفعل ،ويكون ع�ضو
البطاقة ملزم بهذه التغيريات والتعديالت .وتكون �آخر ال�شروط املتعلقة بهذا اخل�صو�ص متوفرة على املوقع الإلكرتوين ل�سيتي بنك .ويتحمل �صاحب البطاقة امل�س�ؤولية عن
�ضمان �أنه ُمبلغ بال�شروط و �أي تغيري فيها بخ�صو�ص البطاقة يف جميع الأوقات .يكون قرار �سيتي بنك ب�ش�أن جميع امل�سائل املتعلقة بربنامج �سيتي دوالرز نهائي وملزم لع�ضو
البطاقة.
يحق لع�ضو البطاقة ا�ستالم ،على �أ�سا�س �شهري� ،سيتي مايلز التي يتم تقيدها حل�ساب البطاقة اخلا�صة به بال�سعر الذي يحدده �سيتي بنك لكل درهم/ما يعادله بالدوالر
(�سعر املك�سب) املقيد على ح�ساب بطاقته مل�شرتيات التجزئة .يحتفظ �سيتي بنك باحلق ،الذي يتم ا�ستخدامه يف �أي وقت ،وبدون �إ�شعار م�سبق �إىل ع�ضو البطاقة ،يف تغيري
الن�سبة بني (�أ) �سيتي مايلز التي يتم ك�سبها ،و (ب) املبلغ املحدد املحت�سب على بطاقة ع�ضو البطاقة .كما يحق ل�سيتي بنك حتديد رقم احلد الأق�صى ل�سيتي مايلز التي
ميكن لع�ضو البطاقة �أن يك�سبها ،بالإ�ضافة �إىل املعامالت التي يتم ا�ستثنا�ؤها من اكت�ساب �سيتي مايلز وفق ًا لل�شروط املحددة يف البند (ي) البند  10-6من هذه ال�شروط
والأحكام.
يتم احت�ساب �سيتي مايلز على مبلغ م�شرتيات التجزئة امل�ؤهلة املرتاكمة على �أ�سا�س يومي ،مقربة �إىل �أقرب �سيتي مايل� .سيتم جتميع م�شرتيات التجزئة امل�ؤهلة املحت�سبة
بوا�سطة �أي ع�ضو بطاقة �إ�ضايف مع م�شرتيات التجزئة املحت�سبة بوا�سطة ع�ضو البطاقة الأ�سا�سي لغر�ض ح�ساب مبلغ �سيتي مايلز املكت�سبة .تُ�سجل �سيتي مالز املجمعة يف
ح�ساب البطاقة لع�ضو البطاقة الأ�سا�سي.
ال تُعتمد �أية م�شرتيات جتزئة مرجتعة ل�سيتي مايلز� .إذا متت �إ�ضافة �سيتي مايلز حل�ساب بطاقة ع�ضو البطاقة و�/أو مت ا�ستخدامها قبل �إعادة م�شرتيات التجزئة ،يقوم
�سيتي بنك بالتقييد على ح�ساب البطاقة مقابل �سيتي مايلز املقيدة للح�ساب .يحق ل�سيتي بنك خ�صم �سيتي مايلز هذه حتى لو كان هذا اخل�صم �سيت�سبب يف ر�صيد �سيتي
مايلز �سالب يف ح�ساب البطاقة.
مع مراعاة �شروط هذا امل�ستند ،ال يكون ل�سيتي مايلز تاريخ انتهاء .يحتفظ �سيتي بنك باحلق يف تغيري ،ح�سبما يرتاءى له ،فرتة �سريان �سيتي مايلز التي يك�سبها ع�ضو
البطاقة يف �أي وقت وبدون �إر�سال �إ�شعار م�سبق لع�ضو البطاقة فيما يتعلق بهذا اخل�صو�ص.
يجوز فقط لع�ضو البطاقة حتويل/ا�سرتداد �سيتي مايلز امل�سجلة واملقيدة حل�ساب البطاقة لع�ضو البطاقة الأ�سا�سي يف وقت التحويل/اال�سرتداد .تكون دفاتر و�سجالت �سيتي
بنك دليل نهائي ب�ش�أن عدد �سيتي مايلز امل�سجلة واملقيدة حل�ساب ع�ضو البطاقة.
�شريطة �أن يكون ح�ساب البطاقة يف حالة جيدة وفق ًا ملا يحدده �سيتي بنك ووجود �سيتي مايلز كافية ،يجوز لع�ضو البطاقة اختيار وا�سرتداد واحدة �أو �أكرث من مكاف�آت �سيتي
مايلز ،بناء على مبلغ �سيتي مايلز امل�ؤهل ،من خالل قنوات اال�سرتداد التي ُيخطر بها �سيتي بنك ع�ضو البطاقة من وقت لآخر .يوافق ع�ضو البطاقة على �أن ا�ستخدام �أية
قناة يخ�ضع لل�شروط والأحكام املطبقة اخلا�صة بها .ما مل يرد خالف ذلك �صراحة يف هذه ال�شروط والأحكام ،ال تكون �سيتي مايلز قابلة للتغيري (التحويل) مببلغ نقدي �أو
ائتمان .ال يجوز لع�ضو البطاقة �إلغاء �أو تغيري تعليمات اال�سرتداد املتعلقة ب�سيتي مايلز بعد تقدميها ل�سيتي بنك .
ال يتحمل �سيتي بنك امل�س�ؤولية ،على �أي حال ،جتاه ع�ضو البطاقة �أو الغري عن �أي ب�ضائع �أو خدمات �أو جودة �أو �أداء تلك الب�ضائع �أو اخلدمات امل�سرتدة من/املوردة بوا�سطة
�أي �شريك ،مزود خدمات ،تاجر �أو �أي طرف ثالث مبوجب �أو وفق ًا لربنامج �سيتي مايلز .يطلب ع�ضو البطاقة الت�صليح من ويوجه �أية �شكاوى �أو تعليقات تتعلق بالب�ضائع
واخلدمات لل�شريك ،مزود اخلدمات �أو التاجر �أو الطرف الثالث ذات ال�صلة.
تفادي ًا لل�شك ،يقر ويوافق �صاحب البطاقة �أنه يف حالة وفاة �أو فقدان �أهلية ع�ضو البطاقة� ،ستتم م�صادرة جميع �سيتي مايلز املرتاكمة يف ح�ساب البطاقة لع�ضو البطاقة
تلقائي ًا ،وال ت�ستحق �أية �سيتي مايلز �إ�ضافية يف ح�ساب البطاقة لع�ضو البطاقة ،و�سيتم �إلغاء �أية طلبات ا�سرتداد ملكاف�آت �سيتي بنك غري معاجلة على الفور.
يفو�ض ع�ضو البطاقة مبوجبه �سيتي بنك بالك�شف عن املعلومات املتعلقة به وبح�ساب البطاقة لأي طرف ثالث وفق ًا ملا يراه �سيتي بنك �ضروري ًا لأغرا�ض برنامج �سيتي مايلز.
يدخل �سيتي بنك من وقت لآخر يف �شراكة مع اخلطوط اجلوية والفنادق وامل�ؤ�س�سات الأخرى حتى يتمكن ع�ضو البطاقة من ا�ستخدام �سيتي مايلز ال�سرتداد �أميال برنامج
امل�سافر الدائم/نقاط برنامج الوالء .ويتم حتديد �سعر التحويل املطبق لال�سرتداد بوا�سطة �سيتي بنك ،ويجوز تعديله من وقت لآخر وفق ًا لتقدير �سيتي بنك .يتحمل ع�ضو
البطاقة امل�س�ؤولية عن فح�ص �أ�سعار التحويل املطبقة لال�سرتداد يف وقت اال�سرتداد .يجوز ل�سيتي بنك فر�ض ر�سوم �إدارية وفق ًا لتقديره املنفرد بدون �إ�شعار لع�ضو البطاقة
مقابل كل طلب ال�ستخدام �سيتي مايلز ال�سرتداد �أميال برنامج امل�سافر الدائم/نقاط برنامج الوالء .ميكن لع�ضو البطاقة ا�ستخدام �سيتي مايلز ال�سرتداد �أميال برنامج
امل�سافر الدائم �أو نقاط برنامج الوالء الأخرى من خالل م�ؤ�س�سات�/شركاء يحددها �سيتي بنك من وقت لآخر .وتفادي ًا لل�شك ،يحق �سيتي بنك وفق ًا لتقديره املطلق اختيار
ال�شركاء امل�شاركني يف برنامج �سيتي مايلز.
ً
يوافق ع�ضو البطاقة على �أنه يجب عليه �أن يكون �أي�ضا ع�ضو يف برنامج امل�سافر الدائم/برنامج الوالء قبل �أن يتمكن من حتويل �سيتي مايلز �إىل برنامج امل�سافر الدائم/
الوالء .ويجب على ع�ضو البطاقة �أي�ض ًا طلب حتويل �سيتي مايلز �إىل برنامج امل�سافر الدائم/الوالء قبل �شهر واحد على الأقل من التاريخ املطلوب الذي يرغب فيه يف حتويل
الأميال/النقاط (وفق ًا ملا هو مطبق) يف ح�ساب برنامج امل�سافر الدائم/الوالء .ال يتحمل �سيتي بنك امل�س�ؤولية عن تعوي�ض ع�ضو البطاقة مقابل التغيريات التي ي�ستهلها
ال�شريك امل�شارك لأميال برنامج امل�سافر الدائم/نقاط برنامج الوالء ،مبا يف ذلك �أية تغيريات تتعلق بقيمة اال�سرتداد ملكاف�أة معينة خالل عملية التحويل �أو ب�سبب الت�أخري
يف التحويل من �سيتي بنك .كما يقر ع�ضو البطاقة ويوافق على �أن ا�ستخدام �سيتي مايلز ال�سرتداد �أميال برنامج امل�سافر الدائم/نقاط برنامج الوالء يخ�ضع لل�شروط
والأحكام التي يفر�ضها �سيتي بنك و�/أو برنامج امل�سافر الدائم/برنامج الوالء ذات ال�صلة.
ال ُي�سمح ب�إلغاء �أي طلب حتويل .ال ميكن تقييد �سيتي مايلز للح�ساب مرة �أخرى عند �إمتام التحويل من �سيتي بنك �إىل برنامج امل�سافر الدائم/الوالء امل�شارك.
للتمكني من حتويل �سيتي مايلز �إىل برنامج امل�سافر الدائم/الوالء ،يجب �أن يكون ر�صيد �سيتي مايلز احلايل لع�ضو البطاقة م�ساوي على الأقل لـ (�أ) احلد الأدنى ل�سيتي
مايلز املطلوب للتمكني من التحويل ،و (ب) �إجمايل �سيتي مايلز املطلوب من ع�ضو البطاقة لتحقيق معادل �أميال برنامج امل�سافر الدائم /نقاط الوالء املطلوب يف القيمة.
يتحمل ع�ضو البطاقة امل�س�ؤولية الكاملة عن التزويد مبعلومات �صحيحة ودقيقة فيما يتعلق برقم ع�ضوية برنامج �أميال امل�سافر الدائم/الوالء و�/أو بيانات ح�سابات الع�ضوية
الأخرى املطلوبة للتحويل الناجح ل�سيتي مايلز �إىل �شريك برنامج امل�سافر الدائم/الوالء ذات ال�صلة .ال يتحمل �سيتي بنك امل�س�ؤولية عن �أي �سيتي مايلز يتم حتويلها بناء
على املعلومات املزيفة ،الغري �صحيحة �أو امل�ضللة املقدمة من ع�ضو البطاقة.
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 -17يكون اختيار برنامج �أميال امل�سافر الدائم/الوالء امل�شارك وال�شركاء الآخرين يف برنامج �سيتي مايلز بناء على حرية ر�أي �سيتي بنك ويخ�ضع للتغري بدون �إ�شعار م�سبق.
 -18يحق لع�ضو البطاقة ا�سرتداد �سيتي مايلز التي يك�سبها مقابل مكاف�آت/مزايا متوفرة مدرجة يف قائمة برنامج �سيتي مايلز (القائمة)� .أي طلب مقدم ال�سرتداد �سيتي مايلز
لأي مكاف�آت/مزايا متوفرة لربنامج �سيتي مايلز يخ�ضع ملوافقة �سيتي بنك وتوافر املكاف�أة /امليزة يف وقت تقدمي طلب اال�سرتداد بوا�سطة ع�ضو البطاقة ،بالإ�ضافة �إىل �أي
قيود مطبقة بوا�سطة املوردين ملكاف�أة /ميزة �سيتي مايلز امل�سرتدة .يتم حتديد �سعر اال�سرتداد بوا�سطة �سيتي بنك من وقت لآخر .ويجوز ل�سيتي بنك ،بدون �إ�شعار ل�صاحب
البطاقة� ،سحب �أو ا�ستبدال �أي من املكاف�آت/املزايا املدرجة يف القائمة مبكاف�آت /مزايا �أخرى بنف�س القيمة (يف حالة اال�ستبدال) .ويجوز تقدمي طلبات اال�سرتداد من
خالل املوقع � www.citibank.aeأو �أية و�سيلة �أخرى قد يبلغ بها �سيتي بنك ع�ضو البطاقة من وقت لآخر.
 -19يتحمل �سيتي بنك امل�س�ؤولية فقط عن �إر�سال طلب ع�ضو البطاقة بخ�صو�ص املكاف�آت /املزايا �إىل مورد املكاف�آت /املزايا التي يطلبها �صاحب البطاقة .ال يعترب �سيتي بنك
يف �أي وقت كمورد للمكاف�آت /املزايا املتوفرة وفق ًا للقائمة .جميع املكاف�آت /املزايا متوفرة على �أ�سا�س �أف�ضل اجلهود وفق ًا لتقدير �سيتي بنك املنفرد .ال يقدم �سيتي بنك
�أي تعهدات �أو �ضمانات و ال يتحمل �أية م�سئولية عن املنتجات واخلدمات املقدمة من املورد/التاجر/ال�شريك املعني .تطبق �شروط و�أحكام املورد/التاجر/ال�شريك ذات
ال�صلة .ال يتحمل �سيتي بنك امل�س�ؤولية ،ب�أية طريقة مهما تكن ،عن جودة/مالئمة /كفاءة املكاف�آت /املزايا �أو عن املكاف�آت /املزايا التالفة �أو املعطلة �أو الغري مر�ضية التي
ي�ستلمها ع�ضو البطاقة يف �أي وقت.
 -20ال ميكن ا�ستبدال ،حتويل الق�سائم النقدية املعرو�ضة من خالل برنامج �سيتي مايلز �أو ا�سرتدادها نقد ًا �أو ائتمان حتت �أي ظروف .وعند �إ�صدار هذه الق�سائم النقدية ،تكون
غري قابلة لال�ستبدال يف حالة الفقدان �أو التلف ،وتخ�ضع لل�شروط والأحكام املقررة من وقت لآخر بوا�سطة م�صدر الق�سيمة.
 )21تفا�صيل مكاف�آت معينة واردة يف القائمة (وتخ�ضع للتغيري من وقت لآخر وفق ًا ملا يحدده �سيتي بنك ،بدون �إ�شعار م�سبق لع�ضو البطاقة) .جميع مكاف�آت/مزايا �سيتي مايلز
غري قابلة لال�سرتجاع/للرد .وعندما يرى �سيتي بنك و�/أو ال�شركاء التجار �أن ذلك �ضروري ًا ،يجوز �أن يقدموا بديل مماثل بدون �إ�شعار م�سبق لع�ضو البطاقة.
 )22يجوز لع�ضو البطاقة ا�ستخدام �سيتي مايلز ال�سرتداد خ�صومات  ،والتي �سيمنحها �سيتي بنك على �شكل ك�شف يقيد ح�ساب م�شرتيات التجزئة امل�ؤهلة املتعلقة بال�سفريات.
يتم حتديد �سعر ا�سرتداد اخل�صم بوا�سطة �سيتي بنك ،من وقت لآخر .وقد ت�شمل م�شرتيات التجزئة املتعلقة بال�سفريات على نفقات ال�سفر مثل م�شرتيات تذاكر اخلطوط
اجلوية/الرحالت/القطارات ،ر�سوم ال�سكن املتعلقة بال�ضيافة ،ر�سوم ت�أجري ال�سيارات ور�سوم وكاالت ال�سفر/الرحالت حل�ساب البطاقة .وتفادي ًا لل�شك ،يحق ل�سيتي بنك،
ح�سبما يرتاءى له ،يف �أي وقت ،وبدون �إ�شعار ودون �إبداء �أي �سبب ،احت�ساب �أو ا�ستبعاد �أية م�شرتيات جتزئة ميكن منح ائتمان خ�صم لها.
 -23يجب تقدمي طلبات اال�سرتداد خالل �ستني ( )60يوم ًا من تاريخ ظهور م�شرتيات التجزئة امل�ؤهلة يف ك�شف احل�ساب التايل لع�ضو البطاقة الالحق للطلب.

ز -خدمات سيتي بنك عرب شبكة االنرتنت

بالإ�ضافة �إىل ال�شروط والأحكام� ،إن وجدت ،الواردة على املوقع ذات ال�صلة ،تطبق ال�شروط والأحكام التالية على خدمات �سيتي بنك عرب �شبكة االنرتنت واملنتجات املقدمة من
خالل موقعه/مواقعه الإلكرتوين من وقت لآخر (خدمات �سيتي بنك عرب �شبكة االنرتنت).
لقاء قيام �سيتي بنك بالتزويد بخدمات �سيتي بنك عرب �شبكة االنرتنت ،يقر العميل مبوجبه ويوافق ويفتهم ما يلي:
 -1يعترب العميل عند ا�ستخدامه خلدمات �سيتي بنك عرب �شبكة االنرتنت ب�أنه قد وافق على االلتزام بهذه ال�شروط والأحكام ،وتعديالتها من وقت لآخر .يوافق العميل على
دفع الر�سوم والنفقات وامل�صروفات املطبقة على خدمات �سيتي بنك عرب �شبكة االنرتنت ،والتي يجوز ل�سيتي بنك (�أ) تغيريها من وقت لآخر وفق ًا لتقديره ،و(ب) تقيدها
مبا�شرة على ح�ساب العميل.
 -2يوافق العميل ب�شكل نهائي وغري م�شروط ك�إلزام ب�أن تكون �أية معاملة و�/أو تعليمات �صادرة فيما يتعلق ب�أي من خدمات �سيتي بنك عرب �شبكة االنرتنت على م�سئولية العميل
اخلا�صة .تعترب �سجالت �سيتي بنك لأية معاملة �أو تعليمات تتم معاجلتها فيما يتعلق بخدمات �سيتي بنك عرب �شبكة االنرتنت دلي ًال نهائي ًا وملزم ًا لهذه املعاملة �أو التعليمات
جلميع الأغرا�ض.
 -3يوافق العميل على �أن جميع الإجراءات الأمنية امل�ستخدمة �أو املنفذة بوا�سطة �سيتي بنك معقولة وكافية .يحمي العميل ويحافظ على �سرية رقم التعريف ال�شخ�صي اخلا�صة
بهُ ،معرف امل�ستخدم ،كلمة ال�سر واملواد الأخرى امل�شمولة يف الإجراءات الأمنية� ،أو �أية طريقة�/أداة للت�صديق ،يقدمها �سيتي بنك من وقت لآخر ،ويحميها بعناية من
الك�شف عنها و�/أو ا�ستخدامها بوا�سطة �أي �شخ�ص�/أ�شخا�ص �آخرين ،وعدم الك�شف عنها للغري �أو للأ�شخا�ص الغري م�صرح لهم .كما يوافق العميل على ما يلي:
�أ) �سيتي بنك غري مطالب بعمل حتقيقات بخ�صو�ص حتديد العميل الذي يدخل �إىل اخلدمة ،بخالف رقم التعريف ال�شخ�صيُ ،معرف امل�ستخدم و�/أو كلمة ال�سر خالل
الإجراءات الأمنية ،و�أية طرق/و�سائل �أمنية �أخرى مطبقة بوا�سطة �سيتي بنك وفق ًا لتقديره.
ب) يتحمل العميل امل�س�ؤولية عن ا�ستخدام رقم التعريف ال�شخ�صي و ُمعرف امل�ستخدم وكلمة ال�سر و�أية طريقة/و�سيلة ت�صديق �أخرى م�ستخدمة للدخول �إىل اخلدمة
بوا�سطة الأ�شخا�ص الغري م�صرح لهم �أو �أي طرف ثالث؛ و
ج) ميكن ل�سيتي بنك ب�شكل معقول التعويل على �صحة املعامالت التي يقوم بها امل�ستخدم عند الدخول �إىل هذه اخلدمة با�ستخدام الإجراءات الأمنية .و�إذا توافر �أي
�سبب لدى �سيتي بنك لل�شك يف �صحة �أي تعليمات �أو معامالت ،يجوز ل�سيتي بنك ،وفق ًا لتقديره ،اختيار عدم معاجلة التعليمات و�/أو املعاملة املقدمة من خالل هذه
اخلدمة.
 -4يتملك �سيتي بنك جميع املعلومات املخزنة �أو املحولة من خالل خدمات �سيتي بنك عرب �شبكة االنرتنت ،ويحق له مراجعة ،مراقبة ،تغيري �أو حذف هذه املعلومات لأي غر�ض
�أمني �أو �إداري �أو لأي غر�ض �آخر .يقر العميل ب�أن �سيتي بنك ال يكون ملزم ًا بتزويد العميل ب�أي نوع من الأجهزة و�/أو الربامج لتمكينه من ا�ستخدام خدمات �سيتي بنك
عرب �شبكة االنرتنت.
 )5يوافق العميل �أنه يجوز ل�سيتي بنك ،وفق ًا لتقديره املنفرد ،القيام مبا يلي:
�أ) ت�ضمني منتجات �أو خدمات م�صرفية �إ�ضافية فيما يتعلق بهذه اخلدمة �أو وقف بع�ض املنتجات واخلدمات امل�صرفية املتعلقة بهذه اخلدمة.
ب) تقييد ا�ستخدام رقم التعريف ال�شخ�صي ،معرف امل�ستخدم وكلمة ال�سر و�/أو �أية طريقة/و�سيلة ت�صديق �أخرى؛ و
ج) تقييد �أو �إنهاء ا�ستخدام العميل لهذه اخلدمة.
 -6يقر العميل ب�أن الدخول �إىل بع�ض املنتجات �أو اخلدمات امل�صرفية املتوفرة من خالل خدمات �سيتي بنك عرب �شبكة االنرتنت قد يتطلب معاجلة �إ�ضافية داخل �سيتي بنك
وقد ت�ستغرق وقت ب�سبب االختالفات يف التوقيت� ،ساعات العمل و�أيام العمل بني الأماكن حيث يتم ا�ستالم التعليمات �أو املعاملة ،وكذلك مكان احل�ساب الذي يجب التقييد
عليه �أو له.
 -7يوافق العميل على �أن خدمات �سيتي بنك عرب �شبكة االنرتنت يتم التزويد بها ح�صري ًا مل�صلحة العميل .ال يتحمل �سيتي بنك امل�س�ؤولية ،ب�أية طريقة �أو �شكل ،عن التزويد
بخدمات �سيتي بنك عرب �شبكة االنرتنت ،مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر ،ما يلي:
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�أ)	�إذا مل يتمكن العميل من الدخول �إىل و�/أو ا�ستخدام خدمات �سيتي بنك عرب �شبكة االنرتنت لأي �سبب خارج عن �إرادة �سيتي بنك ،مبا يف ذلك �أي عطل فني �أو خلل
يف االت�صاالت �أو ال�شبكة.
ب) عن �أية خ�سائر �أو �أ�ضرار قد تن�ش�أ �أو يتم تكبدها ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر نتيجة لقيام �سيتي بنك بتنفيذ معامالت �أو تعليمات العميل �أو ب�سبب �أي عطل �أو انقطاع
خلدمات �سيتي بنك عرب �شبكة االنرتنت.
ج) عن �أي تغيري ،تبديل� ،إ�ضافة �أو حذف يف هذه ال�شروط والأحكام ،خدمات �سيتي بنك عرب �شبكة االنرتنت� ،أنظمة ت�شغيل خدمات �سيتي بنك عرب �شبكة االنرتنت �أو
�أوقات التوقف اليومية؛ �أو
د)	�أي حتويل �أو دفعة فاتورة جزئية ،غري مكتملة ،مت�أخرة �أو فا�شلة لأي م�ستفيد حمدد وفق ًا خلدمات �سيتي بنك عرب �شبكة االنرتنت لأ�سباب خارجة عن الإرادة املعقولة
ل�سيتي بنك.
 -8ال ي�ضمن �سيتي بنك �صحة ،اكتمال �أو الإطار الزمني للمعلومات الواردة �أو امل�شمولة يف خدمات �سيتي بنك عرب �شبكة االنرتنت� .أية معلومات واردة �أو م�شمولة يف خدمات
�سيتي بنك عرب �شبكة االنرتنت تخ�ضع للتعديل والتغيري والتبديل من وقت لآخر.
 -9ال يتحمل �سيتي بنك امل�س�ؤولية عن �أي �أ�ضرار حتدث باالنتقال من خالل خدمات �سيتي بنك عرب �شبكة االنرتنت لأي فريو�س �أو �أي كود كمبيوتر �أو جهاز برجمة �آخر قد يتم
ا�ستخدامه للدخول �إىل ،تعديل ،حذف� ،إتالف� ،إف�ساد  ،تعطيل� ،إعاقة ،حتطيم� ،أو خالف ذلك تعطيل ب�أية طريقة عمليات خدمات �سيتي بنك عرب �شبكة االنرتنت �أو �أي
من برامج� ،أجهزة ،بيانات �أو ممتلكات العميل.
 -10م�ستندات احل�ساب
لن يتم فتح ح�ساب العميل �إال بعد ا�ستالم جميع امل�ستندات التي يطلبها �سيتي بنك .ويقوم �سيتي بنك ب�إخطار العميل �إذا كانت هناك م�ستندات ناق�صة يف الطلب.

ح -خدمات التنبيه من سيتي بنك

بالإ�ضافة �إىل اخلدمات� ،إن وجدت ،الواردة يف ا�ستمارة الطلب املعب�أة و�/أو خطاب املوافقة ،تطبق ال�شروط والأحكام التالية على خدمات التنبيه من �سيتي بنك .ولقاء قيام �سيتي
بنك بالتزويد بخدمات التنبيه ،يقر ويوافق ويتفهم العميل ما يلي:

 -1أحكام عامة

 )1-1يفتهم العميل �أنه وفق ًا خلدمات التنبيه من �سيتي بنك� ،سيقوم �سيتي بنك ب�إر�سال ر�سائل تنبيه معدلة للعميل فيما يتعلق بالأحداث/املعامالت املتعلقة بح�ساب
العميل لدى �سيتي بنك (والذي قد يكون ح�ساب توفري/جاري/وديعة ثابتة/الدفعة املقدمة حلقوق امللكية�/أي ح�ساب �آخر) .يتفهم العميل �أنه لكي ي�ستلم ر�سائل
التنبيه ،ف�إنه �سيحتاج �إىل تزويد �سيتي بنك بر�سالة احلدث �سواء (�أ) على املوقع الإلكرتوين ل�سيتي بنك من خالل خدمات �سيتي بنك عرب �شبكة االنرتنت( ،ب)
من خالل خدمات �سيتي بنك عرب الهاتف( ،ج) من خالل تعليمات خطة� .سيتم �إر�سال ر�سالة التنبيه للعميل عرب الر�سائل الن�صية الق�صرية على الهاتف املتحرك
للعميل �أو عرب الربيد الإلكرتوين .يجوز �أن ي�ستلم العميل �أي�ض ًا ر�سالة تنبيه كربيد الكرتوين على الكمبيوتر ال�شخ�صي �أو كر�سالة عرب الفاك�س على جهاز الفاك�س
اخلا�ص بالعميل� ،أو �أي جهاز �آخر ،من وقت لآخر ،وعندما يعر�ض �سيتي بنك هذه اخلدمة.
 )2-1يتفهم العميل �أن الت�سجيل يف خدمات التنبيه من �سيتي بنك �سيعترب كت�سجيل خلدمات �سيتي بنك عرب �شبكة االنرتنت ودليل موافقة العميل على االلتزام بهذه
ال�شروط والأحكام .يحتفظ �سيتي بنك باحلق يف املوافقة على �أو رف�ض ت�سجيل طلب العميل بدون �إبداء �أي �سبب مهما يكن .يتفهم العميل �أنه يجوز ل�سيتي بنك،
من وقت لآخر � ،إر�سال خدمات تنبيه �إ�ضافية من �سيتي بنك للعميل تتعلق بح�ساب العميل �أو منتجات �سيتي بنك ،والتي قد تكون مل�صلحة العميل .يجوز �أن يطلب
العميل من �سيتي بنك عدم �إر�سال بيانات العميل الغري مرتبطة بح�سابه يف �أي وقت وفق ًا لرغبة العميل .مينح العميل موافقته ل�سيتي بنك ال�ستالم هذه املعلومات.
 )3-1يخطر العميل �سيتي بنك فور ًا يف حالة �أي تغيري يف �أية معلومات يزود بها �سيتي بنك فيما يتعلق بخدمات التنبيه من �سيتي بنك ،مبعنى رقم الهاتف املتحرك
للعميل ،ح�ساب بريده الإلكرتوين ورقم الفاك�س .ال يتم �سيتي بنك ،على �أي حال ،امل�س�ؤولية عن عدم ا�ستالم العميل لأية ر�سالة تنبيه يف حالة �إخفاق العميل يف
تزويد �سيتي بنك مبعلومات حمدثة .يوافق العميل على التزويد ب�أية معلومات �إ�ضافية يطلبها �سيتي بنك ،من وقت لآخر ،لغر�ض تزويد العميل بهذه اخلدمة .ي�شهد
العميل ب�أن البيانات امل�سجلة يف �سجل عالقة العميل مع �سيتي بنك �صحيحة .يخطر العميل �سيتي بنك فور ًا يف حالة حدوث �أية تغيريات يف بيانات �سجل عالقة
العميل .يوافق العميل على اال�ستفادة من هذه اخلدمة مبوجب ال�شروط والأحكام الواردة �أدناه ويقبل ويوافق على االلتزام بهذه ال�شروط والأحكام.

 -2توفر الخدمة

 )1-2يتم توفري هذه اخلدمة للعميل بناء على طلبه .ويجوز �إيقاف هذه اخلدمة وفق ًا حلرية ر�أي �سيتي بنك يف �أي وقت وبدون �إ�شعار.
� )2-2سيتم �إر�سال التنبيهات �إىل العميل فقط �إذا كان العميل �ضمن الدوائر اخللوية ملزودي اخلدمات اخللوية �أو يف الدوائر التي ت�شكل جزء من �شبكة التجول ملزودي
اخلدمات اخللوية.
 )3-2يجوز ل�سيتي بنك� ،إذا ر�أى ذلك منا�سب ًا ،تو�سيع هذه اخلدمة لأية دوائر خلوية �أخرى ،بالإ�ضافة �إىل امل�شرتكني يف مزودي خدمات الهاتف اخللوي الآخرين ،وفق ًا
ملا ُيخطر به �سيتي بنك من وقت لآخر.

 -3املعالجة

 )1-3حتى يتم ا�ستالم ر�سائل التنبيه ،يجوز للعميل اختيار �أو حتديد جميع �أو �أي من ر�سائل احلدث املتوفرة على املوقع االلكرتوين ل�سيتي بنك يف الإمارات
 www.citibank.aeويجوز للعميل �أي�ض ًا حتديد �أي من ر�سائل احلدث من خالل اخلدمات الهاتفية ل�سيتي بنك عرب الهاتف �أو مبوجب تعليمات خطية
اعتيادية ل�سيتي بنك.
 )2-3يتحمل العميل امل�س�ؤولية عن الإطالع على املعاجلة املتعلقة با�ستخدام خدمات ر�سائل التنبيه ل�سيتي بنك ،و ال يتحمل �سيتي بنك امل�س�ؤولية عن �أي خط�أ بوا�سطة
العميل يف حتديد ر�سائل احلدث.
 )3-3لتحديد ر�سائل احلدث من خالل املوقع الإلكرتوين ل�سيتي بنك ،قد يطلب من العميل ا�ستخدام خدمات �سيتي بنك عرب �شبكة االنرتنت ،و تطبق ال�شروط والأحكام
املرتبطة بها .ولتحديد ر�سائل احلدث من خالل اخلدمات امل�صرفية ل�سيتي بنك عرب الهاتفُ ،يطلب من العميل ا�ستخدام رقم التعريف الهاتفي وتطبق ال�شروط
والأحكام املرتبطة به .يجب قراءة ال�شروط و الأحكام املتعلقة باخلدمات امل�صرفية ل�سيتي بنك عرب �شبكة االنرتنت واخلدمات امل�صرفية ل�سيتي بنك عرب الهاتف
مع وبالإ�ضافة �إىل هذه ال�شروط .ولتحديد ر�سائل احلدث با�ستخدام تعليمات خطية اعتيادية ،يقوم العميل بتعبئة منوذج الطلب املقرر وتوقعيه وت�سليمه ل�سيتي
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بنك بالفاك�س/الربيد ال�سريع حتى يقوم �سيتي بنك ب�ضبط ر�سائل التنبيه للعميل بعد معاجلة التحق من هذا الطلب داخلي ًا بوا�سطة �سيتي بنك.
 )4-3يقر العميل ب�أن خدمات التنبيه من �سيتي بنك �سيتم تنفيذها على مراحل ،ويجوز ل�سيتي بنك ،يف وقت الحق ،عندما يرى ذلك منا�سب ًا� ،إر�سال ر�سائل تنبيه من
خال و�سائل ات�صال �إ�ضافية .ويف البداية �سيتم �إر�سال ر�سائل التنبيه عرب الربيد الإلكرتوين و من خالل الر�سائل الن�صية الق�صرية على الهاتف املتحرك للعميل.
يجوز ل�سيتي بنك ،من وقت لآخر ،تغيري خ�صائ�ص �أي ر�سالة حدث �أو تنبيه .يتحمل العميل امل�س�ؤولية عن الإطالع با�ستمرار على ر�سائل احلدث والتنبيه املتوفرة
التي �سيتم �إخطار العميل بها عرب موقعه الإلكرتوين يف الإمارات .يجوز للعميل ،من وقت لآخر ،تغيري و �إ�ضافة ر�سائل احلدث التي يختارها بدون احلاجة �إىل �أي
ت�سجيل جديد.

 -4الحسابات املشرتكة

�ستكون هذه اخلدمة متوفرة للح�ساب املفتوح با�سم �شخ�ص واحد� ،أو يف حالة احل�ساب امل�شرتك� ،ستكون متوفرة للمفو�ض بالتوقيع على احل�ساب الوارد �أ�سمه �أو ًال فقط.
 -5حتديد ر�سائل احلدث وا�ستالم ر�سائل التنبيه
 )1-5ال يقر �سيتي بنك يف �أي وقت با�ستالم �أية تعليمات �أو ر�سائل تنبيه مر�سله من العميل ،و ال يتحمل �سيتي بنك امل�س�ؤولية عن �أي تغيري يف التعليمات �أو ر�سائل احلدث
�أو رقم التعريف الهاتفي �أو رقم الهاتف املتحرك .يبذل �سيتي بنك ق�صارى جهده لتنفيذ التعليمات ور�سائل احلدث يف �أ�سرع وقت ممكن من الناحية العملية.
 )2-5يجوز ل�سيتي بنك ،وفق ًا لتقديره املنفرد ،عدم تنفيذ �أية ر�سائل حدث �إذا توفر لدى �سيتي بنك �سبب لالعتقاد (يكون قرار �سيتي بك ملزم للعميل) ب�أن ر�سائل احلدث
غري حقيقية �أو خالف ذلك غري مالئمة �أو غري وا�ضحة �أو تثري ال�شك �أو يف حالة عدم �إمكانية تنفيذ �أي ر�سائل حدث لأية �أ�سباب مهما تكن .و ال يكون �سيتي بنك
ملزم ًا ب�إخطار العميل يف هذه احلالة.
 )3-5يكون العمل م�سئول عن �إخطار �سيتي بنك ب�أي تغيري يف رقم هاتفه �أو عنوان بريده الإلكرتوين �أو بيانات ح�ساب التنبيه من �سيتي بنك ،وال يكون �سيتي بنك م�سئو ًال
عن ا�ستالم العميل (�أو �إخفاقه يف ا�ستالم) ر�سائل التنبيه �أو املعلومات الأخرى على رقم الهاتف املتحرك/عنوان الربيد الإلكرتوين/رقم الفاك�س امل�سجل لدى
�سيتي بنك.
 )4-5يقر العميل ب�أنه يجب �أن يكون هاتفه املتحرك يف و�ضع الت�شغيل حتى يتمكن من ا�ستالم ر�سائل التنبيه .ويف حالة �إغالق الهاتف املتحرك للعميل ملدة ثمانية و�أربعني
(� )48ساعة متوا�صلة من وقت الت�سليم �أية ر�سالة تنبيه من �سيتي بنك ،لن ي�ستلم العميل هذه الر�سالة.
ً
� )5-5ستتم معاجلة ر�سائل احلدث بوا�سطة �سيتي بنك بعد ا�ستالمها� .سيقرر �سيتي بنك وقت معاجلة ر�سائل احلدث وفقا لتقديره .يقر العميل ب�أنه �سيكون هناك تفاوت
زمني معني بني معاجلة ر�سائل احلدث بوا�سطة �سيتي بنك و�إر�سال ر�سالة التنبيه.
 )6-5يقر العميل ب�أن هذه اخلدمة تعتمد على البنية التحتية ،االت�صال واخلدمات التي يقدمها مزودي اخلدمات اخللوية ومزودي اخلدمات الآخرين املعينني بوا�سطة
�سيتي بنك والعميل .يوافق العميل على �أن الأطر الزمنية ،دقة وقابلية قراءة ر�سائل التنبيه املر�سلة بوا�سطة �سيتي بنك �سوف تعتمد على العوامل التي ت�ؤثر على
مزودي اخلدمات اخللوية ومزودي اخلدمات الآخرين .ال يتحمل �سيتي بنك امل�س�ؤولية عن عدم ت�سليم �أو الت�أخر يف ت�سليم ر�سائل التنبيه ،الأخطاء ،الفقدان �أو
االنحراف يف نقل ر�سائل التنبيه للعميل .ال يتحمل �سيتي بنك امل�س�ؤولية عن عدم ا�ستالم العميل لر�سائل التنبيه ب�سبب عيوب فنية يف هاتف العميل �أو �أي �أ�ضرار
�أو خ�سائر يتكبدها العميل نتيجة ال�ستخدام هذه اخلدمة (مبا يف ذلك االعتماد على ر�سائل التنبيه ال�ستثمارات العميل �أو لأغرا�ض جتارية) لأ�سباب غري من�سوبة
مبا�شرة ل�سيتي بنك .ال يتحمل �سيتي بنك امل�س�ؤولية ب�أية طريقة جتاه العميل فيما يتعلق با�ستخدام هذه اخلدمة.
 )7-5يوافق العميل على �أن كل ر�سالة تنبيه قد حتتوي على معلومات متعلقة باحل�ساب للعميل .يفو�ض العميل �سيتي بنك ب�إر�سال املعلومات املتعلقة باحل�ساب ،على الرغم
من عدم طلبها على وجه اخل�صو�ص� ،إذا ر�أى �سيتي بنك مالئم ًا .يقر العميل ب�أن ر�سائل التنبيه واملعلومات الأخرى املر�سلة له حتتوي على معلومات �سرية ويف حالة
�إر�سال هذه املعلومات ال�سرية ل�شخ�ص �آخر بدون خط�أ من �سيتي بنك ،لن يتحمل �سيتي بنك امل�س�ؤولية عن ذلك يف �أي حال من الأحوال.
 )8-5باملوافقة على هذه ال�شروط والأحكام ،يقبل العميل خيار ا�ستخدام اخليارات املعززة كما وعندما يتم توفريها والتي قد ت�شمل على �سبيل املثال ال احل�صر حتويل
الأموال ،ت�سديد دفعات الفواتري و حتويل الأموال من عملة لأخرى .وعندما يعر�ض �سيتي بنك اخليارات املعززة ،يتم �إخطار العميل بالر�سوم املحت�سبة على
اخليارات املعززة املختلفة املتوفرة .ويتم احت�ساب ر�سوم ر�سائل التنبيه هذه على �أ�سا�س كل معاملة.

 -6السحب واإلنهاء

يجوز ل�سيتي بنك ،وفق ًا لتقديره وبدون �إ�شعار م�سبق ،تعليق هذه اخلدمة م�ؤقتا �أو �إنها�ؤها بالكامل.

 -7الرسوم

يحتفظ �سيتي بنك باحلق يف باحت�ساب الر�سوم املحددة يف هذه ال�شروط والأحكام على العميل مقابل هذه اخلدمة ،ويتم تقييد هذه الر�سوم� ،إذا كان ذلك مطبق ًا ،على
ح�ساب التنبيه من �سيتي بنك .يجوز للعميل يف �أي وقت �إيقاف �أو �إلغاء اال�شرتاك يف هذه اخلدمة .ويتم احت�ساب الر�سوم على العميل عن �شهر كامل حتى لو �أوقف العميل
هذه اخلدمة يف �أي وقت خالل ال�شهر .ويكون العميل م�سئو ًال عن دفع ر�سوم ا�ستخدام الهاتف املتحرك �أو الر�سوم الأخرى التي قد يفر�ضها مزود اخلدمة اخللوية فيما يتعلق
با�ستالم ر�سائل التنبيه وفق ًا ل�شروط و�أحكام مزود اخلدمة اخللوية ،و ال يكون �سيتي بنك معني ،ب�أي حال ،بذلك �أو بال�شروط والأحكام بني �أي طرف �آخر والعميل.

 -8إخالء املسؤولية

يتحمل العميل امل�س�ؤولية الفردية عن حماية رقم التعريف الهاتفي ورقم التعريف ال�شخ�صي جلهاز ال�صراف الآيل/الأفراد ورقم هاتفه املتحرك.
 )2-8ال يتحمل �سيتي بنك امل�س�ؤولية عن �أي (�أ) ا�ستخدام غري م�صرح به لرقم التعريف الهاتفي �أو ورقم التعريف ال�شخ�صي جلهاز ال�صراف الآيل/الأفراد �أو رقم
الهاتف املتحرك لأية تعليمات/ر�سائل حدث احتيالية ،مزدوجة �أو خاطئة �صادرة با�ستخدام رقم التعريف الهاتفي و�/أو رقم التعريف ال�شخ�صي جلهاز ال�صراف
الآيل/الأفراد �أو رقم الهاتف املتحرك؛ (ب) الت�صرف بح�سن نية بخ�صو�ص �أية تعليمات/ر�سائل حدث ي�ستملها �سيتي بنك؛ (ج) �أي خط�أ ،غلط ،ت�أخري �أو عدم
قدرة �سيتي بنك على العمل على جميع �أو �أي من التعليمات/ر�سائل احلدث؛ (د) �أي فقدان لأية معلومات/تعليمات/ر�سائل تنيبه �أثناء عملية النقل؛ �أو (ه) �أي
دخول غري م�صرح بة بوا�سطة �أي �شخ�ص �آخر لأي من املعلومات/التعليمات/ر�سائل احلدث/ر�سائل التنبيه �أو �أي �إخالل بال�سرية.
 )3-8ال يكون �سيتي بنك معني ب�أي نزاع بني العميل ومزود اخلدمات اخللوية �أو �أي طرف �آخر ،وال يقدم �سيتي بنك �أية تعهدات �أو �ضمانات فيما يتعلق بجودة اخلدمات
التي يقدمها مقدم اخلدمات اخللوية �أو �أي طرف �آخر ،وال يقدم �أي �ضمانات بخ�صو�ص الت�سليم يف الوقت املحدد �أو �صحة حمتوى كل ر�سالة تنبيه �أو معلومات
�أخرى.
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 -9الكشف عن املعلومات الرسية

يوافق العميل على �أن جميع املعلومات/التعليمات/ر�سائل احلدث �سيتم نقلها �إىل و�/أو تخزينها يف �أماكن خمتلفة و�سيدخل �إليها موظفي �سيتي بنك (وال�شركات التابعة
لها) .ويحق ل�سيتي بنك تزويد مزودي اخلدمات اخللوية �أو �أي مزود خدمات ب�أية معلومات �أو تفا�صيل تتعلق بالعميل �أو ح�سابه طاملا كانت �ضرورية لتنفيذ �أية معاملة/
ر�سائل حدث.

 -10املسؤولية والتعويض

ال يتدخل العميل يف �أي �أو ي�سئ ب�أية طريقة مهما كانت ا�ستخدام هذه اخلدمة ،ويف حالة حدوث �أي �أ�ضرار ب�سب اال�ستخدام الغري مالئم �أو االحتيايل بوا�سطة العميل،
يتحمل العميل امل�س�ؤولية عن �أية �أ�ضرار يتكبدها �سيتي بنك� .إذا �أخطر العميل �سيتي بنك ب�أنه يرغب يف �إلغاء الت�سجيل لهذه اخلدمة ،يظل العميل م�سئو ًال عن جميع ر�سائل
احلدث/ر�سائل التنبيه واملعامالت التي حدثت قبل قيام �سيتي بنك ب�إيقاف اخلدمة.

ط -الوديعة ألجل غري محدد

بالإ�ضافة لل�شروط� ،إن وجدت ،الواردة يف منوذج الطلب املعب�أ و�/أو خطاب املوافقة ،تطبق ال�شروط والأحكام التالية على منتج الودية لأجل غري حمدد من �سيتي بنك واملعامالت
ذات ال�صلة مع �سيتي بنك املحددة �أدناه.
يخ�ضع احل�ساب الذي يرهنه العميل لغر�ض الوديعة لأجل غري حمدد (امل�شار �إليها يف هذه ال�شروط والأحكام بـ "ح�ساب الرهن") لل�شروط والأحكام املتعلقة باحل�سابات والواردة
يف البند (�أ) من هذه ال�شروط والأحكام .يخ�ضع القر�ض املقدم �أو امل�ضمون �أ�سا�س ًا على ح�ساب الرهن (ي�شار �إليه يف هذه ال�شروط والأحكام بـ "الت�سهيالت") لل�شروط والأحكام
املتفق عليها بني �سيتي بنك والعميل فيما يتعلق ب�أي ت�سهيالت.
ً
يقدم �سيتي بنك الت�سهيالت للعميل ملدة الت�سهيالت (املدة) (املحددة يف خطاب املوافقة �أو خالف ذلك التي يخطر بها �سيتي بنك العميل خطيا من وقت لآخر) .ومقابل
الت�سهيالت ،يرهن العميل مبوجبه الوديعة يف ح�ساب الرهن ك�ضمان ل�سداد الت�سهيالت.
يجوز للعميل �سحب مبالغ حتت ح�ساب الت�سهيالت من وقت لآخر ،ولكن ال يجوز �أن تتجاوز الت�سهيالت احلد االئتماين (وهو املبلغ املحدد يف خطاب املوافقة �أو خالف ذلك الذي
يخطر به �سيتي بنك العميل خطي ًا من وقت لآخر).
 -1يتعهد العميل ب�سداد الت�سهيالت مع الفوائد والتكاليف والر�سوم وامل�صروفات امل�ستحقة املتعلقة بالت�سهيالت.
 -2يتم احت�ساب الفائدة على الت�سهيالت وتُ�ستحق على �أ�سا�س يومي على الر�صيد امل�ستحق من الت�سهيالت (مبا يف ذلك املبلغ امل�ستحق ،الفائدة امل�ستحقة بالفعل ،التكاليف
والنفقات والر�سوم).
ً
ً
 -3ي�ؤكد العميل ويوافق على �أنه يحق ل�سيتي بنك وفقا لتقديره املطلق ،من وقت لآخر ،حتديد �أ�سعار الفائدة املطبقة على الت�سهيالت والدفعات املالئمة وفقا لذلك ح�سبما
يراه مالئم ًا.
 -4يرهن العميل مبوجبه الوديعة ل�سيتي بنك ك�ضمان ل�سداد الت�سهيالت .يتعهد العميل بعدم حتويل �أي �أموال من ح�ساب الرهن خالل املدة.
 -5عند �أي تخلف عن ال�سداد �أو مبوجب �إر�سال �إ�شعار خطي مدته ( )30ثالثني يوم ًا ،يحق ل�سيتي بنك مبوجبه ت�سييل الوديعة واملبالغ املالئمة منها مقابل �سداد الت�سهيالت
وجميع املبالغ امل�ستحقة ل�سيتي بنك.
 -6يلتزم العميل ويكون ملزم بالقوانني واللوائح التي تنظم يف الوقت احلا�ضر ومن وقت لآخر ت�شغيل احل�ساب و�شروط الت�سهيالت وال�شروط والأحكام التي تنظم الوديعة.
ُ -7يحظر على العميل غلق ح�ساب الرهن حتى يتم دفع الت�سهيالت وجميع امل�ستحقات الأخرى امل�ستوجبة الدفع مبوجب هذه ال�شروط والأحكام �أو فيما يتعلق بها ،بالإ�ضافة �إىل
الفائدة امل�ستحقة عليها.
 -8تُقيد جميع الفوائد املكت�سبة على الوديعة حل�ساب الرهن وتظل مرهونة ل�سيتي بنك.
 -9تكون الوديعة �ضمان جلميع الأموال التي قد تكون م�ستحقة وم�ستوجبة الدفع من العميل للبنك ،مبا يف ذلك ك�ضامن �أو ملزم مت�ضامن �إما مبفرده �أو بالت�ضامن مع �أي
�شخ�ص �آخر.
 -10ال مينح العميل �أية فائدة يف الوديعة لأي �شخ�ص بخالف البنك.
 -11يخطر العميل البنك ،فور ًا ،ب�أي تغيري يف العنوان �أو بيانات االت�صال �أو احلالة ،كما وعندما يحدث التغيري.
 -12يقبل العميل ك�إ�شعار م�ستحق �أي تغيريات يف ال�شروط التي تنظم احل�ساب �أو الوديعة عند �إر�سالها على �آخر عنوان معروف للعميل وفق ًا ل�سجالت �سيتي بنك.
 -13يتحمل العميل امل�س�ؤولية الكاملة عن �صحة وحقيقة �سلطة جميع املفو�ضني بالتوقيع على احل�ساب و�/أو الوديعة و�/أو الت�سهيالت وعن ت�صرفات املفو�ض/املفو�ضني بالتوقيع.
 -14ما من �شيء يف هذه ال�شروط والأحكام يخل بحقوق وتعوي�ضات �سيتي بنك� ،أو يخل بـ �أو ي�ؤثر على �أي امتياز عام �أو خا�ص م�ستحق ل�سيتي بنك مبوجب القانون �أو خالف ذلك،
�أو يخل بحقوق وتعوي�ضات �سيتي بنك فيما يتعلق ت�أمني� ،ضمان �أو التزام حايل �أو م�ستقبلي ممنوح ل�سيتي بنك من �أي �شخ�ص �آخر لأي من مديونيات �أو التزامات العميل.
 -15يعو�ض العميل ويبقي على تعوي�ض �سيتي بنك ،من وقت لآخر ،ويف جميع الأوقات بعد ذلك ،عن �أية مطالبات ،طلبات ،تكاليف ،ر�سوم ،نفقات� ،أو �أية التزامات �أخرى مهما
كانت وح�سبما تن�ش�أ عن �أو فيما يتعلق بالرهن املذكور الناجت عن تقدمي الت�سهيالت من �سيتي بنك للعميل.
 -16تكون الوديعة و الفائدة امل�ستحقة �أو التي قد ت�صبح م�ستحقة الدفع مبوجب �أو وفق ًا لهذه الوديعة �ضمان م�ستمر ل�سيتي لدفع جميع الأموال التي قد ت�صبح م�ستحقة وم�ستوجبة
الدفع من العميل ل�سيتي بنك بخ�صو�ص الت�سهيالت والإبراء منها بوا�سطة العميل ل�سيتي بنك.
 -17ب�صرف النظر عن �أي �شيء وارد �ضمن هذه ال�شروط والأحكام ،يكون ل�سيتي بنك حق احلجز على جميع �أ�صول العميل اخلا�ضعة لتحكم �سيتي بنك وحق املقا�صة مقابل
جميع الأموال امل�ستحقة من �سيتي بنك للعميل و�ضم جميع ح�سابات العميل ال�سرتداد م�ستحقات �سيتي بنك.
 -18بالإ�ضافة �إىل ودون الإخالل ب�أي حق �آخر �أو حق احلجز ل�سيتي بنك ،يحق ل�سيتي بنك �أي�ض ًا يف �أي وقت ،وبدون �إ�شعار للعميل القيام ب�ضم ودمج جميع و �أي من ح�سابات
العميل (مبا يف ذلك �أية ودائع ثابتة) لدى �سيتي بنك وجميع االئتمانات وااللتزامات الواردة يف هذه ال�شروط والأحكام ومقا�صة �أو حتويل �أي مبلغ يف اجلانب الدائن لأي
ح�ساب �أو �أكرث من هذه احل�سابات مقابل الوفاء ب�أي التزامات ل�سيتي بنك �أو �أي ح�ساب مهما يكن� ،سواء كانت هذه االلتزامات فعلية �أو طارئة� ،أ�سا�سية �أو �إ�ضافية ،و�سواء
كانت بالت�ضامن �أو االنفراد.
 -19يحق للبنك جتديد الوديعة بدون الرجوع للعميل يف تاريخ انتهاء املدة احلالية ومن وقت لآخر بعد ذلك لبع�ض املدد كما �سبق ،ما مل ي�ستلم �سيتي بنك �أية تعليمات على
النقي�ض من العميل .هذا بدون الإخالل بحق �سيتي بنك وحرية ر�أيه يف تخ�صي�ص وتعديل مبلغ الوديعة ،بالإ�ضافة �إىل الفائدة/العمولة/الر�سوم امل�ستحقة عليها مقابل
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-20
-21
-22
-23

جميع املبالغ ،مبا يف ذلك الفوائد/العموالت/الر�سوم امل�ستحقة من العميل يف �أي وقت.
يقوم العميل ،على ح�سابه اخلا�ص ،بتنفيذ و�أداء الأعمال والأفعال والأ�شياء التي يطلبها �سيتي بنك فيما يتعلق بحق احلجز املذكور �أعاله ويوافق على حتمل ودفع جميع
تكاليف ور�سوم ونفقات حق احلجز الذي ين�ش�أ مبوجب هذه ال�شروط والأحكام و�/أو الر�سوم الطارئة.
يحق ل�سيتي بنك تغيري رقم احل�ساب البنكي للوديعة و�/أو تق�سيم الوديعة.
تُنظم هذه ال�شروط وتخ�ضع لقوانني دولة الإمارات العربية املتحدة.
ب�صرف النظر عن �أي �شيء على النقي�ض من ذلك وارد �ضمن هذه ال�شروط والأحكام ،يف حالة تغيري القوانني واللوائح املطبقة على ت�شغيل الوديعة ،الت�سهيالت و�/أو �سيتي
بنك ،تكون هذه التغيريات مت�ضمنة تلقائي ًا يف هذه ال�شروط والأحكام.

ي -رشوط وأحكام العامة

تكون ال�شروط والأحكام التالية مطبقة (ما مل يتطلب ال�سياق خالف ذلك) على جميع منتجات وخدمات �سيتي بنك واملنتجات واخلدمات ذات ال�صلة امل�شار �إليها يف هذه ال�شروط
والأحكام .ولغر�ض هذا البند "ي"(ما مل يتطلب ال�سياق خالف ذلك) ،تكون الإ�شارة غلى م�صطلح "عميل" ك�إ�شارة �إىل �أي عميل لدى �سيتي بنك ب�صفته ع�ضو بطاقة ،عميل
و�/أو مقرت�ض ،مبوجب هذه ال�شروط والأحكام ،والإ�شارة �إىل م�صطلح "منتج" �أو "منتجات" ك�إ�شارة �إىل منتجات وخدمات �سيتي بنك وجميع املنتجات واخلدمات ذات ال�صلة
امل�شار �إليها يف هذه ال�شروط والأحكام.

 -1الكشف عن املعلومات
)1-1-1

)2-1-1

)3-1-1
)4-1-1
)5-1-1
)2-1

يفو�ض العميل ب�شكل نهائي وي�سمح ل�سيتي بنك ،وفق ًا ملا يراه مالئم ًا ،بالك�شف عن و�إر�سال ،داخل وخارج دولة الإمارات� ،إىل �أق�صى حد ي�سمح به القانون،
املعلومات مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر املعلومات املالية واملعلومات املتعلقة بالعميل �أو هويته (مبا يف ذلك ،عندما يكون ذلك مطبق ًا ،املعلومات املتعلقة
بامل�ساهمني وال�شركاء واملدراء و�/أو املالك/املالك امل�ستفيدين التابعني للعميل و�/أو هويته/هويتهم ،ح�ساب العميل� ،أي منتجات �أو خدما ي�ستفيد منها العميل
و�أية معلومات تتعلق ب�شئون العميل (املعلومات) ،للمراكز الرئي�سية ل�سيتي بنك و ال�شركات التابعة له و �شركاته الفرعية و�شركائه وفروعه ومزودي اخلدمات،
املتنازل �إليهم ،الوكالء� ،شركات الت�أمني ،املتعاقدين من الأطراف الأخرى ،امل�ؤ�س�سات املالية الأخرى ،وكالء فح�ص االئتمان ورفع التقارير االئتمانية ،مكاتب
االئتمان ،وكاالت حت�صيل الديون ،املحاكم ،جلان التحكيم ،اجلهات التنظيمية ،املحامني ،مدققي احل�سابات وامل�ست�شارين املهنيني الآخرين املعينني بوا�سطة
�سيتي بنك؛ و�أي كيان �آخر قد ي�شرتك �أو يتوا�صل معه �سيتي بنك ملعاجلة البيانات ،حتليل املخاطر الإح�صائية واحل�صول على ا�ست�شارات فيما يتعلق بعالقات
العمالء �أو �أية جهة �أخرى لتمكني �سيتي بنك من �أداء التزاماته مبوجب هذه ال�شروط والأحكام �أو �أية اتفاقية �أخرى يكون �سيتي بنك طرف ًا فيها �أو لتنفيذ
التزامات العميل مبوجب هذه ال�شروط والأحكام �أو بخالف ذلك وفق ًا لتقدير �سيتي بنك املنفرد .مينح العميل مبوجبه موافقته على هذا الك�شف عن املعلومات.
ب�صرف النظر عن البند "ي" "� "1-2أدناه ،وتفادي ًا لل�شك ،يقر العميل ويوافق على �أن تكون �سيتي بنك ،يف �أي وقت �أو بدون �سبب ،احلرية يف طلب ،احل�صول
على ،ا�ستخدام املعلومات ،مبا يف ذلك �أي تقرير ائتماين عن العميل (ب�أية طريقة يراها �ضرورية �أو مالئمة) (و�/أو امل�ساهمني ،ال�شركاء ،املدراء و�/أو املالك
امل�ستفيدين التابعني له "كما وحيثما يكون ذلك مطبق ًا") من �أي طرف �آخر ،مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر �أي مكتب ائتماين �أو وكالة حتقيق ائتماين.
ومينح العميل مبوجبه موافقته على هذا الطلب واال�ستالم واال�ستخدام.
يفو�ض العميل �أي�ض ًا �سيتي بنك ب�شكل غري قابل للإلغاء وي�سمح له بالك�شف عن و�إر�سال املعلومات يف حالة رفع �أي دعوى ق�ضائية بوا�سطة �سيتي بنك �ضد العميل
�أو العك�س� ،أو بوا�سطة �أي طرف �آخر �ضد العميل �أو �سيتي بنك فيما يتعلق بح�ساب العميل �أو معامالته مع �سيتي بنك.
يفو�ض العميل �أي�ض ًا �سيتي بنك ب�شكل غري قابل للإلغاء بالك�شف عن و�إر�سال املعلومات مل�ست�شاري �أو وكالء العميل الذي يحتاجون هذه املعلومات لأداء مهام
�أعمالهم والتزاماتهم جتاه العميل �أو ل�ضمان حقوق املقرت�ض ،والتي تكون مطلوبة فيما يتعلق ب�أية دعوى تتعلق بح�ساب العميل ومعامالته مع �سيتي بنك ،وكذلك
املطلوبة بوا�سطة �أية حمكمة �أو جهة حكومية �أخرى� ،أو �أي مكتب ائتماين �أو �أية وكالة مماثلة �أو خالف ذلك املطلوبة مبوجب القانون.
يفو�ض العميل �سيتي بنك بالك�شف عن املعلومات يف جميع احلاالت املذكورة �أعاله بدون احلاجة �إىل موافقة م�سبقة �أو �إ�شعار ب�أية طريقة مهما كانت.
يحق ل�سيتي بنك فح�ص احلالة االئتمانية لأي مقدم طلب للح�صول على �أي منتج و�أي عميل حتت �أي ظروف مهما كانت� ،سواء كانت هذه الظروف تتعلق بـ �أو
نا�شئة عن �أي منتج �أو طلب للح�صول على �أي منتج .يوافق العميل على الك�شف عن �آخر عنوان معروف له لأي تاجر ،بنك ،م�ؤ�س�سة مالية ،وكالة ت�صنيف ائتماين،
�أو فيزا/ما�سرتكارد انرتنا�شيونال �أو من يخلفهم والك�شف عن �أرقام البطاقات املجددة �أو البديلة للتجار والأ�شخا�ص املعنيني الآخرين.

 -2التعويض وحدود املسؤولية

 )1-2يتعهد ويوافق العميل على تعوي�ض �سيتي بنك و�إبراء ذمته من �أي خ�سائر� ،أ�ضرار ،التزامات ،تكاليف ونفقات� ،سواء كانت قانونية �أو خالف ذلك ،والتي قد
يتكبدها �سيتي بنك ب�سبب �أي منتج �أو خالف ذلك مبوجب هذه ال�شروط والأحكام ،مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر (�أ) �أي �إخالل بهذه ال�شروط والأحكام
من طرف العميل( ،ب) تزويد �سيتي بنك خلدمات الربيد للعميل( ،ج) معاجلة �سيتي بنك للأوامر امل�ستدمية من العميل( ،د) ت�صرف �سيتي بنك بناء على
�أي تعليمات �صادرة من العميل �أو �أي �شخ�ص مفو�ض ب�شكل مزعوم ب�إ�صدار تعليمات بالنيابة عن العميل ،مبا يف ذلك التعليمات ال�صادرة عرب الهاتف ،الفاك�س،
نظام اال�ستجابة ال�صوتية التلقائية (كما مت تعريفه �أدناه) �أو �أية و�سائل مماثلة( ،ه) �أية �أي خلل �أو عطل ميكانيكي يف �أجهزة الفاك�س ،الهاتف� ،أنظمة اال�ستجابة
ال�صوتية التلقائية �أو الأنظمة املماثلة( ،و) ا�ستخدام العميل لبطاقة ال�صراف الآيل �أو (ز) تنفيذ حقوق البنك املن�صو�ص عليها يف هذه ال�شروط والأحكام .جميع
التكاليف والنفقات ،مبا يف ذلك �أتعاب املحاماة التي يتكبدها �سيتي بنك لتنفيذ وطلب تنفيذ هذه ال�شروط والأحكام �أو خالف ذلك يجوز تقييدها على ح�ساب
البطاقة �أو �أي ح�ساب �آخر للعميل لدى �سيتي بنك ويتم دفعها بوا�سطة العميل .وتفادي ًا لل�شك ،تظل التزامات التعوي�ض للعميل مبوجب هذه ال�شروط والأحكام
�سارية بعد انتهاء جميع �أو �أي منتج.
 )2-2ال يتحمل �سيتي بنك امل�س�ؤولية عن �أية خ�سائر �أو �أ�ضرار غري مبا�شرة ،طارئة �أو تبعية (مبا يف ذلك خ�سارة الأرباح) ،حتى لو مت �إخطاره باحتمالية هذه اخل�سائر
�أو الأ�ضرار.
 )3-2ال يكون �سيتي بنك م�سئو ًال عن �أي �إخفاق يف �أداء �أي من التزاماته مبوجب هذه ال�شروط والأحكام �إذا كان هذا الأداء �سي�ؤدي �إىل �إخالله ب�أي قوانني ،لوائح �أو
متطلبات لأية جهة حكومية �أو �أي متطلبات �أخرى لأية هيئة حكومية �أو هيئة �أخرى يكون مطلوب منه العمل مبوجبها� ،أو �إذا مت منع� ،إعاقة �أو ت�أخري الأداء ب�سبب
�أي من حاالت القوة القاهرة ،ويف هذه احلالة يتم تعليق التزاماته طوال مدة ا�ستمرار حالة القوة القاهرة (وال يتحمل �أي فرع� ،شركة فرعية �أو �شركة تابعة �أخرى
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 -3اإلرساع

امل�س�ؤولية) .حالة القوة القاهرة تعني �أية حالة ناجتة عن �أي �سبب خارج عن الإرادة املعقولة ل�سيتي بنك ،مثل القيود على قابلية التحويل ،امل�صادرات ،التحويالت
اجلربية ،عدم وجود نظام ملقا�صة الدفع ،التخريب املتعمد ،احلرائق ،الفي�ضانات ،االنفجارات ،الق�ضاء والقدر ،الثورات املدنية ،الإ�ضرابات �أو الأعمال ال�صناعية
من �أي نوع ،ال�شغب ،التمرد ،احلروب �أو الأعمال احلكومية.

بقدر ما ي�سمح به القانون  ،يحتفظ �سيتي بنك باحلق يف ت�سريع ،بدون �سبب ،دفع جميع �أو �أي جزء من مبلغ التزامات الدفع �أو التزامات العميل وفق ًا ومبوجب �شروط �أي
من منتجات �أو خدمات �سيتي بنك ،وذلك مبوجب �إر�سال �إ�شعار خطي مدته ثالثني ( )30يوم ًا للعميل ملطالبة بهذه الدفعة.

 -4حق املقاصة
)1-4

)2-4

)3-4

)4-4
)5-4

بالإ�ضافة �إىل �أية حقوق مقا�صة عامة �أو حقوق �أخرى ممنوحة مبوجب القانون ل�سيتي بنك ،يوافق العميل على �أنه يجوز ل�سيتي بنك وفق ًا حلرية ر�أيه ،يف �أي وقت
وبدون �إ�شعار� ،ضم �أو دمج جميع �أو �أي ح�ساب للعميل لدى �سيتي بنك من �أي نوع و�أينما كان و�سواء كان بالدرهم الإماراتي �أو ب�أية عملة �أخرى ومقا�صة وحتويل
�أي مبلغ يف اجلانب الدائن لأي ح�ساب ،مبا يف ذلك احل�ساب امل�شرتك لع�ضو البطاقة الإ�ضايف �أو ل�صاحب احل�ساب املت�ضامن مقابل ت�سديد جميع املبالغ امل�ستحقة
ل�سيتي بنك مبوجب هذه ال�شروط والأحكام ،ويفو�ض العميل مبوجبه �سيتي بنك بتحويل هذه املبالغ يف ح�سابه ب�أ�سعار ال�صرف ال�سائدة لدى �سيتي بنك والتي
يحددها �سيتي بنك ح�سبما يرتاءى له.
يف حالة عدم قيام العميل بت�سديد املديونية ل�سيتي بنك عند �أول طلب ،يفو�ض العميل مبوجبه �سيتي بنك مبقا�صة الر�صيد امل�ستحق من ممتلكاته املحتجزة
"ك�ضمان للت�سهيالت االئتمانية �أو القرو�ض" بدون �إخطاره �أو �إبالغه مقدم ًا .يكون هذا التفوي�ض غري قابل للإلغاء وال ميكن للعميل �إلغا�ؤه بدون احل�صول على
موافقة خطية م�سبقة من �سيتي بنك .يحق ل�سيتي بنك دائم ًا مقا�صة الأر�صدة الدائنة واملدينة من ح�ساب العميل .يتم �ضمان الر�صيد املدين لأي من ح�سابات
العميل ب�أي من �أر�صدته الدائنة يف �أي من ح�ساباته الأخرى ،مبا يف ذلك احل�ساب املفتوح ب�أية عملة �أجنبية .يجوز ل�سيتي بنك التقييد على �أي من ح�سابات العميل
املفتوحة مبلغ �أية فواتري� ،ضمانات� ،شيكات و�سحوبات ،ممنوحة �أو م�شرتاة �أو موقعة بوا�سطة العميل.
لغر�ض متكني �سيتي بنك من حماية �صحة التزامات �أي طرف ،مبا يف ذلك العميل ،عند �صدور �أمر ق�ضائي �أو ا�ستدعاء للمحكمة لإثبات �إفال�س �أو تع�سر العميل،
�أو لأي �سبب �آخر يراه �سيتي بنك مالئم ،يجوز ل�سيتي بنك يف �أي وقت �إيداع �أية �أموال م�ستلمة ،م�سرتدة �أو م�صروفة مبوجبه هذه ال�شروط والأحكام �أو مبوجب �أي
ت�أمني �أو �ضمان للجانب الدائن للعميل ،وفق ًا ملا يراه �سيتي بنك مالئم ،بدون �أي التزام على �سيتي بنك ال�ستعمالها �أو �أي جزء منها يف �أو مقابل املبالغ امل�ستحقة و
امل�ستوجبة الدفع.
يجوز ل�سيتي بنك تقييد �أي ر�سوم ،م�صروفات �أو نفقات م�ستحقة الدفع مقابل اخلدمات املقدمة بوا�سطة �سيتي بنك على �أي ح�ساب للعميل مهما كان نوعه و�أينما
كان ،ويجوز له حتويل املبالغ يف �أي ح�ساب وفق ًا لأ�سعار ال�صرف ال�سائدة لدى �سيتي بنك والتي يحددها �سيتي بنك ح�سبما يرتاءى له.
يجوز االحتفاظ بجميع ال�ضمانات واملمتلكات التي يحتفظ بها �سيتي بنك با�سم العميل ،مبا يف ذلك الودائع لأجل ك�ضمان لدفع �أي مبالغ م�ستحقة ل�سيتي بنك من
العميل.

 -5اإلشعارات ،التعليامت واملراسالت
)1-5

)2-5
)3-5
)4-5
)5-5

)6-5
)7-5

االلتزام بقوانني دولة الإقامة/اجلن�سية/ت�صريح العمل :يتحمل العمالء امل�س�ؤولية عن معرفة قوانني ولوائح الدول التي يقيمون فيها �أو االخت�صا�ص الق�ضائي
الذي يتبعون له ،واحل�صول على جن�سية ،ت�صريح عمل �أو �أي ارتباط ي�سبب قابلية تطبيق القوانني/اللوائح عليهم (االخت�صا�ص الق�ضائي الواجب التطبيق) ،فيما
يتعلق بح�ساباتهم و�/أو الأن�شطة البنكية مع �سيتي بنك يف االخت�صا�ص/االخت�صا�صات التي يكون لهم ح�سابات �أو معامالت فيها (االخت�صا�ص امل�صريف) ،و ال
يتحمل �سيتي بنك امل�س�ؤولية عن �أية خ�سائر �أو مطالبات يفر�ضها االخت�صا�ص الواجب التطبيق على العمالء ب�سبب عدم التزامهم بالقوانني واللوائح �أو الإجراءات
القانونية لالخت�صا�ص الواجب التطبيق .يتحمل العمالء امل�س�ؤولية عن االلتزام بقوانني ولوائح االخت�صا�ص الواجب التطبيق ،مبا يف ذلك على �سبيل ال احل�صر �أية
�ضرائب� ،صرف �أجنبي �أو مراقبة لر�أ�س املال واجبة التطبيق على ح�ساباتهم و�/أو معامالتهم �ضمن االخت�صا�صات امل�صرفية ،بالإ�ضافة �إىل الإبالغ عن وت�سجيل
متطلبات االخت�صا�ص الواجب التطبيق .يتفهم العميل ب�أن �سيتي بنك ال يقدم ا�ست�شارات قانونية و�/أو �ضريبية وال يتحمل امل�س�ؤولية عن تقدمي ا�ست�شارات ون�صائح
للعميل بخ�صو�ص القوانني املتعلقة بح�ساب و�/أو معامالت العميل.
يجب على العميل �إخطار �سيتي بنك خطي ًا على الفور ب�أي تغيري يف العمل �أو التجارة �أو العنوان (املكتب �أو ال�سكن) �أو اجلن�سية �أو حالة الإقامة� ،أو �إذا كان العميل
يعتزم الغياب عن دولة الإمارات ملدة تزيد عن ثالثني ( )30يوم ًا.
يف حالة غياب العميل عن دولة الإمارات العربية املتحدة لأكرث من �شهر ،تتم ت�سوية ح�ساب البطاقة والأق�ساط ال�شهرية �أو �أي ح�سابات �أخرى م�ستحقة خالل فرتة
غيابة قبل �سبعة (� )7أيام من ال�سفر.
يف حالة مغادرة العميل لدولة الإمارات العربية املتحدة ملتابعة الإقامة يف �أية دولة �أخرى ،يجب �إعادة البطاقة والبطاقة/البطاقات الإ�ضافية ل�سيتي بنك و�إغالق
احل�ساب قبل �أربعة ع�شر ( )14يوم ًا من تاريخ �سفر العميل .وعند هذا الإنهاء ،ال تكون الر�سوم ال�سنوية املدفوعة م�سرتدة.
مع مراعاة البند "ي" ،11-5-يجوز ت�سليم جميع البطاقات� ،أرقام التعريف ال�شخ�صية ،الإ�شعارات ،ك�شوف احل�سابات ،الطلبات �أو �أية مرا�سالت �أخرى مبوجب
هذه ال�شروط والأحكام (ي�شار �إليهم جمتمعني الحق ًا بـ "املرا�سالت") باليد �أو �إر�سالها بالربيد العادي على �آخر عنوان معروف لإ�صدار الفواتري للعميل �أو �أي
عنوان �آخر ،وتعترب هذه املرا�سالت مر�سلة للعميل يف نف�س يوم الت�سليم �إذا مت ت�سليمها باليد ويف يوم العمل التايل للإر�سال �إذا مت الإر�سال بالربيد .تعترب جميع
املرا�سالت مبوجب هذه ال�شروط والأحكام املر�سلة �إىل عميل واحد كمرا�سالت مر�سلة جلميع العمالء املت�ضامنني.
تعترب جميع التعليمات املنقولة بوا�سطة العميل عرب نظام اال�ستجابة ال�صوتية التلقائية �صحيحة ويجوز ل�سيتي بنك الت�صرف بناء على وا�ستخدام هذه ال�سجالت
كدليل يف املحكمة �أو يف �أي دعوى �أخرى.
يجوز ل�سيتي بنك ،ح�سبما يرتاءى له ،املوافقة على تعليمات العميل ال�صادرة عرب الهاتف (�إما من خالل املواجهة الب�شرية ،مبا يف ذلك اخلدمات امل�صرفية ل�سيتي
بنك عرب الهاتف� ،أو نظام اال�ستجابة ال�صوتية التلقائية) ،ال�سماح للعميل بفتح ح�ساب �إ�ضايف لدى �سيتي بنك �أو �شراء منتجات وخدمات من �سيتي بنك عرب
الهاتف .تعترب التعليمات ال�صادرة عرب الهاتف (مبا يف ذلك الطلبات وامل�شرتيات) ل�سيتي بنك �صحيحة وملزمة للعميل ،ويجوز ل�سيتي بنك الت�صرف بناء على
التعليمات املنقولة من خالل هذه الو�سيلة .يوافق العميل يف حالة االت�صاالت الهاتفية على �أنه يجوز ل�سيتي بنك �أن يطلب من العميل �إدخال كملة ال�سر ،ويجوز له �أن
ي�س�أل العميل �أ�سئلة عن بيانات ح�سابه ،مبا يف ذلك رقم التعريف ال�شخ�صي للتحقق من هوية العميل ،وقد يطلب �إجراء معاودة االت�صال ،وفق ًا ملا يراه �سيتي بنك
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مالئم ًا .يوافق العميل ب�شكل نهائي وغري م�شروط على ت�سجيل �سيتي بنك للمحادثات الهاتفية مع البنك للتزويد بدليل على التعليمات واالت�صاالت ال�شفوية الأخرى
ويوافق على �أنه يجوز ل�سيتي بنك ا�ستخدام هذا الت�سجيل كدليل �أمام �أية حمكمة �أو يف �أية دعوى ق�ضائية .كما يتفهم ويوافق العميل على �أنه يجوز للعميل فقط
�إ�صدار تعليمات عرب الهاتف ل�سيتي بنك .ال يتوجب على �سيتي بنك املوافقة على التعليمات ال�صادرة بوا�سطة �أي �شخ�ص مفو�ض من العمالء ،وال ي�سمح العميل
لأي �شخ�ص �آخر بخالف العميل ب�إ�صدار تعليمات هاتفية بالنيابة عنه .يلتزم العميل باحلفاظ على �سرية �أي كلمة �سر و�أي �أرقام تعريف �شخ�صي يتم تزويده بها
مبوجب هذه ال�شروط والأحكام ،ويتحمل العميل امل�س�ؤولية عن �أية توابع قد تن�ش�أ عن ا�ستخدام الأطراف الأخرى لكلمة ال�سر .كما يتفهم العميل ويوافق على �أن
املوافقة على التعليمات الهاتفية تخ�ضع يف جميع �ألأوقات لتقدير �سيتي بنك ،ويجوز ل�سيتي بنك يف �أي وقت ،ح�سبما يرتاءى له ،رف�ض الت�صرف بناء على التعليمات
ال�شفوية .يقر العميل ويوافق على �أن نطاق اخلدمات التي يتم التزويد بها عرب الهاتف قد يتغري من وقت لآخر.
 )8-5تعترب التعليمات املر�سلة من العميل ل�سيتي بنك من خالل مرا�سالت الفاك�س �صحيحة وملزمة للعميل ،ويجوز ل�سيتي بنك الت�صرف بناء على التعليمات املنقولة
بهذه الو�سيلة .يتفهم العميل �أنه يجوز ل�سيتي بنك معاجلة �أي تعليمات يرى �سيتي بنك بح�سن نية �أنه �صادرة بوا�سطة العميل �أو املمثل املفو�ض ح�سب الأ�صول
بالنيابة عن العميل وال يكون �سيتي بنك ملزم ًا بطلب ت�أكيد على �صحة التعليمات.
 )9-5يحق ل�سيتي بنك االعتماد على جميع التعليمات التي يرى بح�سن نية �أنه �صادرة بوا�سطة �أو بالنيابة عن العميل.
�	 )10-5إذا طلب �سيتي بنك ذلك ،يجب على العميل الت�أكيد خطي ًا على �أية مرا�سالت تتعلق ب�أية معاملة والتزويد بامل�ستندات الأ�صلية جلميع الطلبات وامل�ستندات الأخرى
املطلوبة �أو ال�ضرورية ،وفق ًا لر�أي �سيتي بنك املنفرد ،للمعامالت التي متت البدء فيها بناء على هذه املرا�سالت .يتم ت�سليم هذه امل�ستندات ل�سيتي بنك فور ًا بعد
تنفيذ املعامالت وحتمل جميع هذه امل�ستندات عبارة( :ن�سخة ت�أكيد -يرجى تفادي االزدواجية) .ال ي�ؤثر الإخفاق يف التزويد بهذا الت�أكيد اخلطي على م�سئولية
العميل النا�شئة فيما يتعلق بهذه املرا�سالت.
 )11-5يتعهد العميل بفح�ص جميع الإ�شعارات املتعلقة باملبالغ امل�ستحقة ل�سيتي بنك وامل�ستلمة منه ،مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر ك�شوف احل�سابات .يف حالة
عدم ا�ستالم اعرتا�ض من العميل خالل ثالثني ( )30يوم ًا من �إر�سال هذه الإ�شعارات للعميل على عنوانه املحدد يف �سجالت �سيتي بنك ،تعترب املبالغ املحددة فيها
�صحيحة ،ويعترب عدم ا�ستالم اعرتا�ض كت�أكيد على �صحية املبالغ وال يجوز تقدمي اعرتا�ض بعد ذلك فيما يتعلق بتلك املبالغ .يوافق العميل على �أنه يف حالة عدم
ا�ستالم �أية ك�شوف ح�سابات �أو �أي �إ�شعار �آخر بالأر�صدة لأي فرتة زمنية ،يتحمل العميل امل�س�ؤولية الفردية و الكاملة عن طلب �إ�شعار بالأر�صدة امل�ستحقة من �سيتي
بنك.
 )12-5يجوز ل�سيتي بنك ،وفق ًا لتقدير املنفرد� ،إر�سال ك�شوف احل�سابات ،الإ�شعارات ،الت�أكيدات واملرا�سالت الأخرى املتعلقة ب�أي منتج �أو بهذه ال�شروط والأحكام على
رقم الفاك�س اخلا�ص بالعميل و�/أو عنوان الربيد الإلكرتوين الذي قدمه العميل ل�سيتي بنك .يتحمل العميل جميع املخاطر واخل�سائر والأ�ضرار املتعلقة ب�إر�سال
ك�شوف احل�سابات ،الإ�شعارات والت�أكيدات بهذه الطريقة .يجوز ل�سيتي بنك ا�ستخدام ُن�سخ ،مطبوعات �أو ن�سخ �إلكرتونية من ر�سائل الفاك�س ،الربيد الإلكرتوين �أو
الر�سائل الإلكرتونية الأخرى والبيانات �أمام �أية حمكمة ،جلنة حتكيم �أو يف �أي دعوى ق�ضائية.

 -6أحكام عامة

 )1-6يف حالة ا�ستفادة العميل من �أي منتج ل�سيتي بنك معرو�ض �أو مقدم للعميل ،ي�ؤكد العميل بذلك على �أنه وافق على االلتزام بهذه ال�شروط والأحكام وتعديالتها
بوا�سطة �سيتي بنك من وقت لآخر .لهذا الغر�ض ،ت�شمل اال�ستفادة من �أي منتج تفعيل البطاقة االئتمانية� ،سحب �أو املوافقة على القر�ض ،ت�سديد دفعات �أو ا�ستالم
مبالغ �أو بخالف ذلك اال�ستفادة من منتجات وخدمات �سيتي بنك.
 )2-6يتعهد العميل بتوقيع امل�ستندات الإ�ضافية ويتعهد بالإجراءات التي يطلبها �سيتي بنك من وقت لآخر.
 )3-6تكون جميع الر�سوم وامل�صروفات املتعلقة ب�أي منتج وبهذه ال�شروط والأحكام غري قابلة لال�سرتداد.
 )4-6ي�ضمن ويتعهد العميل ب�أن جميع املعلومات املقدمة ل�سيتي بنك كجزء من الطلب ،فيما يتعلق ب�أي منتج �أو خدمة (معلومات العميل) �صحيحة ودقيقة ،ويفو�ض
العميل مبوجبه �سيتي بنك بعمل اال�ستف�سارات التي يراها �ضرورية للت�أكد من هذه املعلومات .يتعهد العميل مبوجبه ب�إخطار �سيتي بنك خطي ًا ب�أي تغيري يف معلومات
العميل التي قدمها العميل ل�سيتي بنك ،خالل ع�شرة (� )10أيام من هذا التغيري .يف حالة ف�شل العميل يف �إخطار �سيتي بنك ب�أي تغيري يف العنوان ،يكون العنوان
امل�سجل بوا�سطة العميل يف ا�ستمارة فتح احل�ساب (العنوان الدائم) و�/أو يف طلب اخلدمات امل�صرفية ذات ال�صلة املحل املختار للإقامة الذي ي�ستلم فيه العميل
جميع الإ�شعارات ،املرا�سالت واملطالبات املتعلقة باحل�ساب.
 )5-6ال يعترب �أي �إخفاق �أو ت�أخري بوا�سطة �سيتي بنك يف ا�ستعمال �أي حق� ،صالحية �أو ميزة مبوجب هذه ال�شروط والأحكام كتنازل عنها ،وال مينع �أي ا�ستعمال فردي
�أو جزئي لأي حق� ،صالحية �أو ميزة �أي ا�ستعمال الحق لها� ،أو ا�ستعمال �أي حق �أو �صالحية �أو ميزه �أخرى .تكون احلقوق والتعوي�ضات املن�صو�ص عليها يف هذه
ال�شروط والأحكام تراكمية ولي�ست ح�صرية لأي حقوق وتعوي�ضات �أخرى ين�ص عليها القانون.
 )6-6يحق ل�سيتي بنك ،يف �أي وقت ،بدون موافقة العميل ،التنازل عن جميع �أو �أي جزء من حقوقه والتزاماته فيما يتعلق باملنتجات وهذه ال�شروط والأحكام مبوجب
�إر�سال �إ�شعار للعميل �أو بدون �إ�شعار.
 )7-6تكون هذه ال�شروط والأحكام ملزمة وت�ؤول مل�صلحة الورثة يف حقوق امللكية و�/أو املتنازل �إليهم امل�صرح لهم للعميل و�سيتي بنك ،وال يجوز للعميل التنازل عن حقوقه
والتزاماته مبوجب هذه ال�شروط والأحكام �أو املتعلقة ب�أي منتج ،ويكون �أي تنازل بوا�سطة العميل مبا يخالف هذا التعهد باطل.
 )8-6يحق ل�سيتي بنك تعيني وكيل لتح�صيل املبالغ امل�ستحقة له من العميل فيما يتعلق ب�أي منتج �أو بخالف ذلك مبوجب هذه ال�شروط والأحكام.
 )9-6يجوز ل�سيتي بنك ،من وقت لآخر ،ح�سبما يرتاءى له ،عر�ض مزايا وخدمات �إ�ضافية فيما يتعلق باملنتجات ،مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر ت�أمني ال�سفر،
حماية امل�شرتيات و�سيتي الريت .تعر�ض جميع هذه املزايا واخلدمات وفق ًا لتقدير �سيتي بنك ،وال يتحمل �سيتي بنك امل�س�ؤولية عن �أية �أ�ضرار مبا�شرة ،غري
مبا�شرة ،خا�صة �أو طارئة �أو تبعية يف حالة عدم التزويد بها .يجوز ل�سيتي بنك ،وفق ًا لتقديره املنفرد ،فر�ض ،تعديل و�/أو تخفي�ض الر�سوم و�/أو ال�شروط و الأحكام
لهذه املزايا واخلدمات.
 )10-6يحق ل�سيتي بنك حتديد العدد الأق�صى ل�سيتي دوالرز؛ �سكاي واردز مايلز� ،سيتي مايلز و�/أو املزايا املماثلة التي يتم احل�صول عليها فيما يتعلق بالبطاقة من وقت
لآخر وفق ًا لتقديره .على الرغم من ذلك ،يحق لع�ضو البطاقة فقط يف �أي �شهر معني احل�صول على �سيتي دوالرز؛ �سكاي واردز مايلز� ،سيتي مايلز و�/أو املزايا
املماثلة للمعامالت التي مت تنفيذها حتى احلد املخ�ص�ص للحد االئتماين على البطاقة .ال تكون املعامالت الزائدة عن احلد املخ�ص�ص للحد االئتماين م�ؤهله
لك�سب �سيتي دوالرز� ،سكاي واردز مايلز و�/أو �سيتي مايلز خالل ذلك ال�شهر .ومن الوا�ضح �أن الإ�شارة �إىل كلمة "�شهر" وفق ًا ملا ورد يف هذا البند تعني الإطار
الزمني بني كل تاريخ لك�شف احل�ساب.
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�( 10-6أ) ال يحق لع�ضو البطاقة احل�صول على �سكاي واردز مايلز للمعامالت التالية )1( :دفعة/دفعات الر�سوم ال�سنوية املتعلقة ببطاقات �سيتي بنك االئتمانية فيزا �أو
ما�سرتكارد وا�سرتدادات امل�سار ال�سريع )2( ،الدفعات النقدية املقدمة �أو �أي �شكل �آخر من �أ�شكال ال�سحب/ال�صرف اليدوي �أو امل�ؤمتت )3( ،ر�سوم التمويل)4( ،
ر�سوم الدفعات املت�أخرة� )5( ،شيكات امل�سافرين ،حتويل ر�صيد طلبات الأموال ،ت�سديد القرو�ض/الر�سوم/امل�صروفات البنكية و�/أو الر�سوم امل�صرح بها الأخرى،
(� )6شراء العمالت الأجنبية )7( ،امل�ساهمات ،الأق�ساط �أو الدفعات الأخرى املتعلقة مبنتجات/برامج انف�ست بل�س ،كريدت �شيلد/كريدت �شيلد بل�س و�أي برامج
�أو منتجات ت�أمني �أخرى قد يختارها �سيتي بنك لعر�ضها/توزيعها )8( ،دفعات فواتري اخلدمات )9( ،املعامالت املنفذة يف غرفة/غرف ال�صرف� )10( ،شراء
�شهادات التوفري ،ال�صكوك ،الأوراق املالية و �سندات الدين/اال�ستثمار الأخرى )11( ،املعامالت التي جترى على فئة "اخلدمات احلكومية (وفق ًا ملا هو معرف
بوا�سطة بطاقة فيزا/ما�سرتكارد� ،أو البنوك الأخرى التي تقبل معامالتها) )12( ،املعامالت التي يقرر �سيتي بنك �أنها متنازع عليها ،خاطئة ،غري م�صرح بها،
غري قانونية و�/أو احتيالية� )13( ،أية معاملة تتم من خالل �أو با�ستخدام نظام اخل�صم املبا�شر الإماراتي )14( ،املعامالت التي تتحول �إىل فوترة ودفع الكرتوين
مع �إهالك تنازيل ب�سعر �صفر يف املئة �سنوي ًا .عالوة عل ذلك ،ال ي�ؤهل �سوء ا�ستعمال البطاقة لتنفيذ معامالت مزيفة من خالل �أجهزة نقاط البيع يف منافذ التجار
�أو من خالل الو�سائل الأخرى العميل للح�صول على �سكاي واردز.
ً
يجوز تغيري القائمة الواردة يف هذه ال�شروط والأحكام يف �أي وقت ،وفقا لتقدير �سيتي بنك املنفرد .يكون قرار �سيتي بنك بخ�صو�ص ما ي�شكل ر�سوم م�ؤهلة نهائي
وحا�سم.
ً
ً
( 10-6ب) تفاديا لل�شك ،ف�إن البطاقة خم�ص�صة لال�ستخدام ال�شخ�صي لتنفيذ معامالت بالتجزئة فقط .يحدد �سيتي بنك ،وفقا لتقدير املنفرد ،ما �إذا كانت �أية
معاملة بالبطاقة تت�أهل كمعاملة جتارية �أم ال .يظل ع�ضو البطاقة م�سئو ًال عن احل�صول على ت�أكيد على طبيعة معاملة البطاقة من �سيتي بنك قبل �أداء �أية معاملة
على بطاقته .يظل قرار �سيتي بنك فيما يتعلق بهذا اخل�صو�ص نهائي وملزم� .أي ا�ستخدام جتاري للبطاقة قد يجيز ل�سيتي بنك ،وفق ًا لتقديره املنفرد� ،إنهاء
البطاقة.
( 01-6ج) يظل �سيتي بنك خمول بتحديد حد لتحويل �سكاي واردز مايلز �إىل ح�ساب �سكاي واردز اخلا�ص بالعميل .يتم حتويل �سكاي واردز مايلز فقط �إىل ح�ساب �سكاي
واردز اخلا�ص بع�ضو البطاقة عند الوفاء باحلد (الذي يقرره �سيتي بنك) وبناء على تعليمات معينه �صادرة من ع�ضو البطاقة .يحدد �سيتي بنك حدود التحويل
هذه وفق ًا لتقديره املنفرد وقد تخ�ضع للتغيري من وقت لآخر .يحتفظ �سيتي بنك باحلق يف �إلغاء حتويل �سكاي واردز مايلز �إىل ح�ساب �سكاي واردز مايلز للعميل و/
�أو م�صادرة �سكاي واردز مايلز اخلا�صة بالعميل يف حالة عدم قيام ع�ضو البطاقة بت�سوية املبلغ/املبالغ امل�ستحقة املتعلقة ببطاقته .عالوة على ذلك ،تتطلب حدود
حتويل �سكاي واردز مايلز الوفاء بها خالل الإطار الزمني الذي يحدده �سيتي بنك لت�أهيل ع�ضو البطاقة لطلب حتويلها �إىل ح�ساب �سكاي واردز لع�ضو البطاقة.
يجيز �إخفاق ع�ضو البطاقة يف الوفاء باحلد املقرر �ضمن هذا الإطار الزمني ل�سيتي بنك م�صادرة �سكاي واردز مايلز املكت�سبة خالل هذا الإطار الزمني .يتم
تقريب �سكاي واردز مايلز املحولة �إىل ح�ساب �سكاي واردز لع�ضو البطاقة �إىل �أقرب رقم �إجمايل يف وقت التحويل ويتم ت�صحيح �سكاي واردز مايلز املتبقية.
( 10-6د) يظل �سيتي بنك خمول بتحديد �سعر�/أ�سعار ك�سب �سكاي واردز معنية لفئات معينة من امل�شرتيات� .سيتم �إخطار ع�ضو البطاقة بهذا ال�سعر/الأ�سعار من خالل
املوقع الإلكرتوين ل�سيتي بنك ،ك�شف احل�ساب و�/أو اخلدمات امل�صرفية ل�سيتي بنك عرب الهاتف .ويتحمل ع�ضو البطاقة امل�س�ؤولية عن الت�أكيد على �أنه ح�صل على
�آخر املعلومات عن �سعر�/أ�سعار الك�سب املطبقة لأية معاملة للبطاقة .عالوة على ذلك ،تكون معامالت البطاقة املنفذة با�ستخدام حا�سبات بطاقة الإمارات�-سيتي
بنك على فئة (حمالت البقالة/ال�سوبرماركت) املنفقة (وفق ًا ملا هو معرفة بوا�سطة بطاقة فيزا/ما�سرتكارد� ،أو البنوك الأخرى التي تقبل معامالتها) م�ؤهلة
لك�سب خم�سني يف املئة ( )%50من �سكاي واردز مايلز املكت�سبة بخالف ذلك على الفئات الأخرى للإنفاق.
 )11-6يتم ت�سديد جميع الدفعات من العميل �أو ال�ضامن ل�سيتي بنك مبوجب هذه ال�شروط والأحكام ،وفيما يتعلق باملنتج خال�صة من �أية �ضرائب ،اقتطاع ،ر�سوم �أو
م�صروفات.
 )12-6يوافق العميل على تخزين ومعاجلة املعامالت املتعلقة ب�أي منتج �أو بخالف ذلك بهذه ال�شروط والأحكام داخل �أو خارج دولة الإمارات العربية املتحدة و�/أو للتعاقد
اخلارجي بوا�سطة �سيتي بنك خلدمات معينة �إىل مزودي اخلدمات داخل �أو خارج دولة الإمارات العربية املتحدة.
ً
 )13-6فيما يتعلق بالدفعات مبوجب هذه ال�شروط والأحكام ،بالن�سبة لل�شيكات امل�سحوبة على �سيتي بنك ،توجد مقا�صة يف نف�س اليوم .وعموما تتم مقا�صة ال�شيكات
امل�سحوبة على البنوك الأخرى يف نف�س املدينة التي يوجد فيها �سيتي بنك يف يوم العمل التايل .وميكن ب�شكل عام مقا�صة �شيكات البنوك الغري موجودة يف نف�س
املدينة خالل ( )2يومني عمل ،با�ستثناء �إذا كان ال�شيك يحتاج �إىل الإر�سال �إىل مدينة خارجية على �أ�سا�س التح�صيل ،ويف هذه احلالة قد ي�ستغرق �سبعة (� )7أيام
عمل �أو �أكرث للح�صول على القيمة .يتم خ�صم ر�سوم التح�صيل الواردة يف ملحق الر�سوم وامل�صروفات ،بالإ�ضافة �إىل الر�سوم امل�صرفية الأخرى بالأ�سعار ال�سائدة
لدى �سيتي بنك من مبلغ ال�شيك ل�شيكات التح�صل .يحتفظ �سيتي بنك احلق يف (�أ) �إر�سال كل مادة للتح�صيل وفق ًا للممار�سات املعتادة ل�سيتي بنك( ،ب) االمتناع
عن تقدمي ،املطالبة بـ ،حت�صيل �أو �إر�سال �أي �إ�شعار بعدم الدفع �أو رف�ض ال�سداد يف �أي يوم لي�س يوم عمل( ،ج) رف�ض املوافقة على حت�صيل �أية مواد مقدمة من
العميل( ،د) التقييد على ح�ساب العميل �أي �شيك �أو �سند مقيد حل�سابه ويتم رف�ضه الحق ًا .يتم قيد املبالغ حل�ساب العميل فقط عند ال�صرف ،وحتى ذلك الوقت،
يحق ل�سيتي بنك ا�ستثناء قيمة املواد التي يتم قيدها للح�ساب بهذه الطريقة لغر�ض ح�ساب الفائدة والر�سوم مبوجب هذه ال�شروط والأحكام .تعترب �أية ودائع نقدية
م�ستلمة بوا�سطة �سيتي بنك فقط عند قيدها حل�ساب العميل.
 )14-6يوافق العميل على دفع ر�سوم �سيتي بنك ال�سائدة �آنذاك يف كل مرة يرجتع فيها �أي �شيك �صادر مقابل �سداد �أي مبلغ �أو للإيداع يف �أي ح�ساب للعميل بدون دفع لأي
�سبب مهما يكن.
 )15-6يقر العميل ب�أنه قر�أ هذه ال�شروط والأحكام وي�ؤكد على موافقته على جميع ال�شروط والأحكام الواردة يف هذا امل�ستند.
 )16-6يف حالة وجود �أي ر�صيد دائن ل�صالح العميل ،و�إذا قام �سيتي بنك بدفع �أو حتويل هذا املبلغ للعميل (على �سبيل املثال ،يف حالة غلق �أي ح�ساب) ،يحت�سب �سيتي بنك
على ح�ساب العميل الر�سوم املدرجة يف ملحق الر�سوم وامل�صروفات .يقر العميل مبوجبه ويوافق على �أنه �إذا كانت هذه الر�سوم �أكرب من الر�صيد الدائن� ،سيكون
هناك ر�صيد مدين يف احل�ساب .يدفع العميل ل�سيتي بنك على الفور املبلغ امل�ستحق ل�سيتي بنك عند ا�ستالم �إ�شعار من �سيتي بنك بذلك.
 )17-6يقر �أي �ضامن لأي من التزامات العميل مبوجب هذه ال�شروط والأحكام ويوافق على �أن حقوق �سيتي بنك مبوجبه فيما يتعلق بالعميل بخ�صو�ص املقا�صة ،التعوي�ض
والك�شف عن املعلومات للغري تكون مطبقة يف هذا امل�ستند على ال�ضامن مع ما يلزم من تغيريات �ضرورية (ما يلزم من تغيريات �ضرورية لل�ضامن .ولهذا الغر�ض
ُيقر�أ و ُيف�سر م�صطلح "العميل" كما لو �أن م�صطلح "ال�ضامن" كان بدي ًال له).
 )18-6يجوز ل�سيتي بنك عمل �أي حتويل للعمالت ب�سعر ال�صرف الفوري للعمالت ذات ال�صلة يف وقت التحويل.
 )19-6يتنازل العميل عن �أي حق قد يكون له للح�صانة من الدعاوى الق�ضائية والتنفيذ.
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 )20-6مبوجب القانون الإماراتي ،يجب �أن ي�صدر �أمر �إيقاف الدفع من �أية حمكمة �إماراتية ،بنك الإمارات املركزي �أو النائب العام.
 )21-6يف حالة وفاة العميل ،يتم جتميد �أ�صول العميل لدى �سيتي بنك (مثل احل�ساب �أو اال�ستثمارات) ويتم الإفراج عنها فقط عند ا�ستالم �أمر من �أية حمكمة �إماراتية.
 )22-6يف حالة عدم ت�سديد �أية دفعة مبوجب هذه ال�شروط والأحكام �أو بخالف ذلك مرتبطة ب�أي منتج يف تاريخ اال�ستحقاق� ،آنذاك وبدون �إخالل ب�أي حق �أو تعوي�ض �آخر
ل�سيتي بنك ،يكون العميل م�سئو ًال عن دفع فائدة ت�أخري على الدفعات املت�أخرة بال�سعر املحدد يف ملحق الر�سوم وامل�صروفات ،زائد �أي ر�سوم �أو م�صروفات �إ�ضافية
واردة يف ملحق الر�سوم وامل�صروفات.
 )23-6يفو�ض العميل مبوجبه �سيتي بنك ب�صالحية ت�أريخ �أي �شيك غري م�ؤرخ �صادر من العميل ل�سيتي بنك كت�أمني لأي قر�ض �أو منتج �أو مديونية �أخرى.
 )24-6يفو�ض العميل مبوجبه �سيتي بنك ب�إتالف �أي �شيكات للعميل قد تكون حمتجزة لدى �سيتي بنك يف نهاية املدة ،مع مراعاة �سداد القر�ض �أو الدين الذي مت احتجاز
ال�شيكات ك�ضمان له.

 -7تغيري الرشوط؛ والتغيري يف الرسوم
)1-7
)2-7

)3-7
)4-7

يجوز ل�سيتي بنك من وقت لآخر ،وفق ًا لتقديره املنفرد ،مبوجب �إر�سال �إ�شعار للعميل ،ب�أية و�سيلة يراها �سيتي بنك مالئمة ،تغيري هذه ال�شروط والأحكام .تطبق
هذه ال�شروط يف تاريخ ال�سريان املحدد بوا�سطة �سيتي بنك وتطبق على القرو�ض ،الفوائد الغري مدفوعة ،الر�سوم ،امل�صروفات ومعامالت البطاقة.
يجوز ل�سيتي بنك ،من وقت لآخر ،تغيري �سعر �أو مبلغ الر�سوم �أو امل�صروفات امل�ستحقة الدفع بوا�سطة العميل مبوجب هذه ال�شروط والأحكام والفرتة الزمنية التي
تكون خاللها الر�سوم وامل�صروفات م�ستحقة الدفع من العميل مبوجب هذه ال�شروط والأحكام عن طريق تغيري ملحق الر�سوم وامل�صروفات .تطبق هذه التغريات
من تاريخ ال�سريان املحدد بوا�سطة �سيتي بنك (�أو يف حالة عدد حتديد تاريخ ،على الفور) .ويكون جدول الر�سوم وامل�صروفات اجلديد متوفرة يف فروع �سيتي بنك
وعلى موقعه الإلكرتوين وبناء على �أي طلب مبوجب خطاب ل�سيتي بنك� .أي �أ�سعار ،ر�سوم �أو م�صروفات غري مدرجة يف ملحق الر�سوم وامل�صروفات �ستكون وفق ًا
لأ�سعار ،ر�سوم �أو م�صروفات �سيتي بنك ال�سائدة يف ذلك الوقت ،والتي يجوز ل�سيتي بنك �أي�ض ًا تغيريها من وقت لآخر .يجوز للعميل يف �أي وقت �أن يطلب مبوجب
خطاب من �سيتي بنك الأ�سعار �أو الر�سوم �أو امل�صروفات لأي بند معني .يقر العميل �أنه �سيكون ملزم بدفع �أي �أ�سعار ،ر�سوم �أو م�صروفات متغرية ل�سيتي بنك،
ب�صرف النظر عما �إذا كان قد ا�ستلم �إ�شعار بهذه التغيريات �أم ال.
ً
يجوز ل�سيتي بنك �أن يفر�ض �أي نوع من الر�سوم و�/أو امل�صروفات على �أية خدمات م�صرفية يتم تزويد العميل بها وفقا للأ�سعار التي يحددها بنك الإمارات
املركزي.
يعترب الإبقاء على �أو ا�ستخدام البطاقة �أو �أي منتج بعد تاريخ �سريان �أي تغيري يف هذه ال�شروط والأحكام مبوجب البند ي� 1-7-أو التغيري يف �سعر �أو مبلغ الر�سوم
�أو امل�صروفات وفق ًا للبند ي 2-7-ب�أنه ي�شكل موافقة على هذه التغيريات بدون حتفظات من العميل .يف حالة عدم موافقة العميل على التغيريات مبوجب البندين
ي 1-7-و ي ،2-7-يجب على العميل �إلغاء �أي قرو�ض ،التوقف عن ا�ستخدام البطاقة و�/أو �أي منتج �آخر عن طريق �إر�سال �إ�شعار م�سبق ل�سيتي بنك ،وح�سب
احلالة� ،سداد املبالغ امل�ستحقة بالكامل ل�سيتي بنك و�/أو �إعادة البطاقة مقطعة �إىل ن�صفني �إىل �سيتي بنك قبل تاريخ ال�سريان.

7أ -كشوف الحسابات إللكرتونية

 )1يجوز ل�سيتي بنك ،وفق ًا لتقديره املنفرد� ،إر�سال ك�شوف ح�سابات �إلكرتونية للعمالء احلاليني �شريطة قيام ه�ؤالء العمالء بتزويد �سيتي بنك بعناوين الربيد
الإلكرتوين .و�إذا اختار العميل عدم ا�ستالم ك�شوف ح�سابات الكرتونية ،يجب عليه �إبالغ �سيتي بنك عرب اخلدمات امل�صرفية الهاتفية ل�سيتي بنك .وعند �إبالغه
بالطريقة املحددة يف هذا البند ،يتوقف �سيتي بنك عن �إر�سال ك�شوف ح�سابات �إلكرتونية لهذا العميل .ويتم التزويد بك�شوف احل�سابات الورقية مع مراعاة ت�سديد
الر�سوم �أو امل�صروفات املطبقة الواردة يف ملحق الر�سوم وامل�صروفات.
 )2يف حالة عدم طلب العميل لك�شف ح�ساب ورقي ،يعترب قد وافق على ك�شف احل�ساب الإلكرتوين املقدم له ،ويعترب هذا العميل قد وافق على االلتزام بهذه ال�شروط
والأحكام وتعديالتها من وقت لآخر.
 )3يعترب �سيتي بنك قد �سلم ك�شف احل�ساب الإلكرتوين للعميل عند ا�ستالم العميل لربيد �إلكرتوين من �سيتي بنك يحتوي على ك�شف احل�ساب الإلكرتوين.
 )4يوافق العميل على �إخطار �سيتي بنك ،خالل �أربعة وع�شرين (� )24ساعة من ا�ستالم ك�شف احل�ساب الإلكرتوين� ،إذا مل يتمكن العميل من الدخول �إىل ك�شف
احل�ساب الإلكرتوين .عند انتهاء هذه املدة ،يعترب العميل قد ا�ستالم ودخل �إىل ك�شف احل�ساب الإلكرتوين.
 )5يوافق العميل على �إخطار �سيتي بنك ،خالل �أربعة وع�شرين (� )24ساعة من ا�ستالم ك�شف احل�ساب الإلكرتوين� ،إذا مل يتمكن العميل من الدخول �إىل ك�شف
احل�ساب الإلكرتوين .عند انتهاء هذه املدة ،يعترب العميل قد ا�ستالم ودخل �إىل ك�شف احل�ساب الإلكرتوين.
 )6يوافق العميل على �إخطار �سيتي بنك بخ�صو�ص �أي اختالفات� ،إغفال� ،أخطاء �أو قيود غري �صحيحة يف ك�شف احل�ساب الإلكرتوين ،خالل �أربعة ع�شر ( )14يوم ًا
من:
ً
�أ -ت�سليم ك�شف احل�ساب الإلكرتوين بوا�سطة �سيتي بنك للعميل وفقا للبند ي (�7أ) ()3؛ �أو
ب -يف حالة عدم متكن العميل من الدخول �إىل ك�شف احل�ساب الإلكرتوين وفق ًا للبند ي (� 7أ) ( ،)4عند ا�ستالم العميل و�/أو دخوله �إىل ك�شف احل�ساب
الإلكرتوين.
 )7ما مل يتم �إخطار �سيتي وفق ًا لأحكام البند ي (�7أ) (�6أ) ،يعترب العميل قد ا�ستلم ووافق على �صحة جميع القيود يف ك�شف احل�ساب الإلكرتوين عند انتهاء املدة
املحددة يف البند ي (�7أ) (� 6أ).
ً
 )8يتفهم العميل ويوافق على �أنه �سيظل م�سئوال جتاه �سيتي بنك عن التزاماته التعاقدية ب�صرف النظر عن ت�سليم (�أو عدم ت�سليم) ك�شف احل�ساب الإلكرتوين.
 )9يعفي ويربئ العميل �سيتي بنك ،موظفيه ،م�سئوليه ،ممثليه واملتنازل �إليهم من �أي التزامات ،مطالبات ،طلبات �أو �أ�ضرار تنتج (�سوءا ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر)
عن �إعداد ،تو�صيل �أو ت�سليم ك�شف احل�ساب الإلكرتوين للعميل مبوجب البند ي (�7أ) و�/أو عن �أي �أخطاء ،ت�أخريات يف التحويل �أو التغيري �أو اال�ستخدام الغري
م�صرح به و�/أو التالعب يف البيانات امل�شمولة يف ك�شف احل�ساب الإلكرتوين �أو خالف ذلك الناجتة عن ت�سليم ك�شف احل�ساب الإلكرتوين مبوجب البند ي (�7أ)،
ويتنازل �أي�ض ًا عن جميع احلقوق ،املطالبات و/و الطلبات �ضد �سيتي بنك وم�سئوليه وموظفيه واملتنازل �إليهم فيما يتعلق ب�أي التزامات ،مطالبات ،طلبات �أو
�أ�ضرار.
 )10بالإ�ضافة �إىل ما ذكر �أعاله ،يقر العميل مبخاطر �إمكانية دخول�/إطالع �أي طرف ثالث على البيانات امل�ستلمة/امل�سلمة من خالل االنرتنت/الربيد الإلكرتوين مبا
يف ذلك املعلومات ال�سرية .يعفي ويربئ العميل �سيتي بنك ،موظفيه ،م�سئوليه وممثليه من ويتنازل عن �أية حقوق م�ستحقة للعميل مبوجب القانون جتاه �سيتي بنك،
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موظفيه وم�سئوليه ب�سبب الدخول الغري م�صرح به �أو الك�شف عن املعلومات ال�سرية للغري.
 )11يتعهد العميل ب�شكل غري م�شروط ونهائي بتعوي�ض و�إبراء ذمة �سيتي بنك ،موظفيه ،م�سئوليه ،ممثليه واملتنازل �إليهم عن جميع اخل�سائر ،التكاليف ،الأ�ضرار �أو
النفقات النا�شئة وفق ًا للبنود ي (�7أ) ( ،)7ي(�7أ) ( )8و�/أو ي (�7أ) (.)9
 )12يتفهم العميل ويوافق على �أن تخزين املعلومات ،مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر ،كلمة ال�سر ،معلومات ح�ساب �سيتي بنك و�أن�شطة املعامالت �سيتم على
م�سئولية العميل ،وال يتحمل �سيتي بنك امل�س�ؤولية عن �أي دخول غري م�صرح به �أو ك�شف عن هذه املعلومات لأي طرف ثالث.
 )13يوافق العميل على �أنه يجوز ل�سيتي بنك ،وفق ًا لتقديره املنفرد ،تقييد �أو �إنهاء ا�ستخدام العميل لهذه اخلدمة.

 -8التنازل

 )1-8ال يف�سر �إخفاق �سيتي بنك يف الإ�صرار يف �أية حالة �أو �أكرث على الأداء ال�صارم لأي من هذه ال�شروط والأحكام �أو اال�ستفادة من �أية حقوق و�/أو تعوي�ضات مبوجبها
على �أنه تنازل عن هذه ال�شروط �أو تخلي عن �أي حقوق والتي تظل �سارية ونافذة ب�شكل كامل.

 -9استقاللية البنود

ال يخل بطالن �أو عدم قابلية تنفيذ �أي جزء من هذه ال�شروط والأحكام وال ي�ؤثر على �سريان وقابلية تنفيذ باقي ال�شروط والأحكام.

 -10دفاتر وسجالت البنك

 )1-10يقر العميل ب�أن دفاتر و�سجالت وح�سابات �سيتي بنك تكون نهائية وملزمة و�أن �أي �شهادة �أو ك�شف ح�ساب �صادر بوا�سطة �سيتي بنك �أو الكمبيوتر �أو حتت توقيع
�أي �شخ�ص مفو�ض بالتوقيع بالنيابة عن �سيتي بنك ،و�أي ك�شف ح�ساب م�أخوذ من �سجالت البنك ،مبا يف ذلك مطبوعات الكمبيوتر واملطبوعات الإلكرتونية
وت�سجيالت الهاتف تكون دليل نهائي و�شامل �ضد العميل ب�ش�أن �صحتها يف �أي دعوى ق�ضائية �أو خالف ذلك.
 )2-10يتنازل العميل ب�شكل نهائي عن �أي حق (قانوين �أو تعاقدي) قده يخوله بتقدمي طلب لتدقيق ح�سابات و�سجالت �سيتي بنك بوا�سطة �أي حمكمة �أو �شخ�ص� ،أو تقدمي
�سجالت ،دفاتر وح�سابات �سيتي بنك لأي حمكمة �أو حمكم .وي�شمل هذا التنازل �أي�ض ًا تخلي العميل عن �أي حق� ،سواء مبوجب القانون �أو بخالف ذلك ،الطعن يف
�صحة التوقيعات على �أي من معامالت �سيتي بنك �أو �صفحة �أو اخت�صا�ص املفو�ضني بالتوقيع عليها.
 )3-10يقر ويوافق العميل مبوجبه على �أنه يجوز ل�سيتي بنك االحتفاظ ب�سجالته على ميكروفيلم �أو �أية و�سيلة تخزين �أخرى للمعلومات ،كما يوافق على �أن الر�سائل،
الربقيات ،التلك�سات ،ر�سائل الفاك�س ،امليكروفيلم ،امليكروفي�ش ،ال�شرائط ،املطبوعات وال�صور ال�ضوئية من الكمبيوتر ،التي قد يقدمها �سيتي بنك كم�ستخرج من
امللفات والدفاتر وال�سجالت �أو احل�سابات تعترب كم�ستندات قانونية يف الإثبات وت�شكل دليل نهائي على �صحة حمتواها ،ويتنازل العميل ب�شكل نهائي مقدم ًا عن �أي
حق مهما يكون قد يكون له لالعرتا�ض عليها� ،سواء مبوجب القانون �أو خالف ذلك.

 -11التفسري

 )1-11الكلمات التي تدل فقط على املفرد ت�شمل اجلمع والعك�س �صحيح .وعندما يكون احل�ساب م�شرتك ،تكون الإ�شارة �إىل احل�ساب املفرد ك�إ�شارة �إىل كالهما.
 )2-11الكلمات التي ت�شمل على �أي جن�س ت�شتمل على اجلن�س الآخر.
 )3-11الكلمات التي تدل على �شخ�ص ت�شمل املالك الفردي ،ال�شركة ،امل�ؤ�س�سة ،الكيان ،الهيئة �أو �أي كيان �آخر.
 )4-11ال ُت�أخذ عناوين هذه الفقرات يف االعتبار عند تف�سري هذه ال�شروط والأحكام.
 )5-11تُفهم الإ�شارة �إىل هذه ال�شروط والأحكام ك�إ�شارة �إىل ال�شروط والأحكام امل�شمولة يف منوذج الطلب املعب�أ بوا�سطة العميل ،بالإ�ضافة �إىل ال�شروط والأحكام العامة
الواردة يف البند "ي" وال�شروط والأحكام الواردة يف البنود �أ ،ب ،ج ،د ،ه ،و ،ز ،ح ،ط ،ي وفق ًا ملا هو مطبق .تفهم الإ�شارة يف هذه ال�شروط والأحكام �إىل البنود
والأق�سام ب�أنها �إ�شارة �إىل بنود و�أق�سام هذه ال�شروط والأحكام.

 -12الخدمة الدولية

 )1-12يوافق العميل على �أنه �إذا طلب �إ�صدار بطاقة ائتمانية من �أي فرع ل�سيتي بنك يف �أي دولة �أخرى (ي�شار �إليه الحق ًا بـ "الفرع الأجنبي") ،يخ�ضع هذا الطلب
ملوافقة الفرع الأجنبي ويكون �إ�صدار البطاقة االئتمانية عر�ض فقط للعميل للموافقة عليه عند قراءة واملوافقة على ال�شروط والأحكام املرفقة معها ،و�أن توقيعه �أو
ا�ستخدام لهذه البطاقة يعترب موافقة على هذا العر�ض و�أنه �سيكون ملزم بهذه ال�شروط والأحكام.
ً
 )2-12يفو�ض العميل �سيتي بنك باحل�صول على والك�شف للفرع الأجنبي عن جميع املعلومات املتعلقة به �أو ب�أي من ح�ساباته والتي يراها الفرع الأجنبي ،وفقا لتقديره
املطلق� ،ضرورية لدرا�سة �أي طلب مقدم منه.

 -13القانون الواجب التطبيق واالختصاص القضايئ

 )1-13تنظم وتخ�ضع هذه ال�شروط والأحكام وفق ًا لقوانني دولة الإمارات العربية املتحدة.
 )2-13يوافق العميل ب�شكل نهائي على �أن املحاكم املدنية للإمارة التي يكون احل�ساب مفتوح فيها يف دولة الإمارات العربية املتحدة يكون لها االخت�صا�ص الق�ضائي للنظر
والف�صل يف �أي دعوى �أو �إجراءات ق�ضائية وت�سوية �أي نزاع قد ين�ش�أ عن �أو فيما يتعلق بهذه ال�شروط والأحكام.
 )3-13ب�صرف النظر عما �سبق ،يحق ل�سيتي بنك ،وفق ًا لتقديره املنفرد ،رفع دعاوى ق�ضائية �ضد العميل �أمام �أية حمكمة �أخرى �أو اخت�صا�ص �آخر يف �أي مكان يف العامل
(تفادي ًا لل�شك ،ي�شمل هذا على �سبيل املثال ال احل�صر مركز دبي املايل العاملي و�/أو �أية دولة �أو اخت�صا�ص ق�ضائي يكون العميل مقيم �أو �ساكن فيها �أو يكون للعميل
�أ�صول فيها .يجوز ل�سيتي بنك ،بدون ح�صر ،رفع ،مبا�شرة� ،إ�صدار �أو متابعة دعاوى متزامنة يف �أي عدد من االخت�صا�صات الق�ضائية.
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