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 األساسية  بيان الحقائق
 (التجارية)والشركات ألفراد لعمالء ال الخصم بطاقة 

 (التجاريةألفراد والشركات )لعمالء ال الخصم األساسية لبطاقة  بيان الحقائق
 

 وصف المنتج 
  الخصم  بطاقة 

 

 األشخاص المؤهلين

  يدرهم اإلماراتالتوفير بالجاري / الحساب ال باحص  

 حساب بالعملة األجنبية العن  الخصمر بطاقة اصدا  ن يتم ل 

  شركة حساب 

 حساب  بطاقة أساسية واحدة عن كل 

   اإلمارات العربية المتحدة دولة في ون مقيمالغير المقيمون و 

 االمتثال. عالية موافقة من لجنة  خطورة  ذات  المدرجة باعتبارها تتطلب كل الحسابات 

 ال عام ا 21وأقل عن  عاما   18لعمالء الذين تزيد أعمارهم عن ل  بالنسبةالشؤون القانونية إدارة عامأ. يجب الحصول على موافقة  21 عن عمرال يقل ال أن .

 . عاما   18للعمالء الذين تقل أعمارهم عن  الخصم تصدر بطاقة 

 ات المطلوبة من المصرفدبعد استكمال المستن التابعة الخصم صدار بطاقة ا  يتم . 

  اإلماراتية.  مثل جواز السفر واإلقامة وبطاقة الهوية الضروريةتقديم المستندات الرسمية 

 

 المزايا

  ية.   مجان خصم بطاقة  

  رقم الهاتف المتحرك المسجل لدى المصرف.تتم على الحساب على ترسل رسالة نصية قصيرة بالمعامالت إلى 

  إلى عنوان البريد اإللكتروني المسجل لدى المصرف. ويستطيع حامل البطاقة استخدام  الخصم يرسل كشف حساب إلكتروني شهريا  شامال  معامالت بطاقة

 طالع على المعامالت.االنترنت لالوعبر  الت المصرفية عبر الهاتف المتحرك المعام

  من المصرف إلتمام المعامالت البالتينية  الخصمعند استخدام بطاقة فقط كل هذه المزايا واالمتيازات متاحة. 
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 األساسية  بيان الحقائق
 (التجارية)والشركات ألفراد لعمالء ال الخصم بطاقة 

 االمتيازات
 

 المزايا واالمتيازات
 البطاقة البالتينية المزايا واالمتيازات

 نعم م المالمسةعد

 استخدام صالة الضيافة في المطار
 نعم

 حامل البطاقة. صالة مختارة في مطارات إقليمية ودولية لمرات غير محدودة 25استخدام 

 شخصين في كل عرضلالخاصة  األسعار المخفضةعروض 
 نعم

 يسري العرض على األطعمة الخفيفة والنشاطات الخفيفة في منطقة الشرق األوسط

 (Udemy.com) ي.كوماودم
 نعم

 على الدورات الشهرية %50و  التدريبيةالدورات افضل على  %30 لغايةخصم 

 (booking.com) بوكينغ.دوم
 نعم

 www.booking.com/mastercardmea من خالل الموقعالتسجيل . ي استرداد % نقد 10%

 (Rentalcars.com) رينتالكارز.كوم
 نعم

 %10 لغاية اتمو خص

 (Avis) ايفز
 نعم

في الواليات  %12 لغاية في أوروبا والشرق األوسط وخصم %15 لغايةالترقية )عند التوفر(. خصم 
 المتحدة األمريكية / كندا

 (Careem) كريم
 نعم

 رحالت في الشهر. 3 على %20 لغايةخصم 
 MASTERCARDرمز الترويج: 

 (MyUS Premium) خصم ماي يو اس المتميز للشحن
 نعم

في  الشحنعلى  %30 لغاية حساب مجانا ، خصم سنتين، تخصيص مدة يزة مجانية لعضوية متم
 على العضوية للسنتين المتبقيتين %20 لغاية الشهر األول وخصم

 نعم تطبيق ماستر كارد

 حماية المشتريات
 نعم

دوالر أمريكي عن كل مطالبة وبحد أقصى  2,000التغطية )السرقة أو األضرار العارضة( بمبلغ 
 شهرا   12دوالر أمريكي خالل  5,000

 

 الرسوم
  يرجى زيارة  مع العمالء. )في عالقته ة يشفافال بمبدأ للعمالء األفراد بما يتوافق مع التزام المصرف  العمليات المصرفيةجدول رسوم يقوم المصرف بنشر

 مالء األفراد(.لالطالع على جدول الرسوم المصرفية للع www.almasraf.aeموقع المصرف االلكتروني 
  يوصي المصرف حاملي البطاقات بمراسلتنا على العنوان التاليinfo@almasraf.ae  حاجة إلى توضيحات إضافية حول أي رسوم مفروضة بإذا كانوا

 على الحساب.
 

  إلغاء الشراءفترة 
  المصرف بالمحافظة على عالقة مصرفية جيدة مع العمالء." جزء  من التزام إلغاء الشراء تعتبر "فترة 
  إلغاء الشراء خيار تنازل العميل عن فترة  الطلباتتتضمن نماذج. 

mailto:info@almasraf.ae
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 األساسية  بيان الحقائق
 (التجارية)والشركات ألفراد لعمالء ال الخصم بطاقة 

  يباشر  على أنفي قراره ملي ا في التفكير  تهرغبأبدى  و  إلغاء الشراءإذا قرر العميل عدم التنازل عن فترة عمل أيام  (5خمسة )يمنح المصرف العميل فترة
 إذا لم يستلم ردا  من العميل بإلغاء الطلب. الصرففي إجراءات اإلصدار/ ( أيام عمل5بعد انقضاء فترة الخمسة ) مصرفال

 
  المالحظات اإلضافية واألسئلة الشائعة

 

 خصم بطاقة الإصدار   - 1
 حساب لدى المصرف.العند فتح خصم ال ةبطاقيصدر المصرف  

 
  الشخصيتفعيل البطاقة ورقم التعريف   - 2

 الستخدام بطاقته. 600529999الرقم على  االتصال من خالل  يستطيع حامل البطاقة تفعيل بطاقته واختيار رقم التعريف الشخصي الخاص به  
 
 (الحاجة إلدخال الرقم السري عدم المالمسة عند استخدام البطاقة )عدم   - 3

درهم لكل معاملة. ثم يستطيع بعد ذلك إجراء المعامالت عن طريق  500من غير مالمسة بقيمة  معامالت في اليوم (3) ثالث يستطيع حامل البطاقة إجراء 
 المعامالت وتكون ملزمة له. جميع هذهإدخال الرقم السري. يكون العميل مسؤوال  عن 

 
  االحتيالف البطاقة في حالة اقاي   - 4

ف استخدام البطاقة. على حامل البطاقة اقطلب  ايو  احتيال لإلبالغ عن أي معاملة  600529999على حامل البطاقة اإلتصال بمركز اإلتصال على الرقم  
 .لحامل البطاقةتعبئة طلب الشكوى بالبيانات المطلوبة للمطالبة باسترجاع المبلغ. يتم إصدار بطاقة بديلة 

 
  اإلبالغ عن فقدان أو سرقة البطاقات  - 5

ف استخدام البطاقة. اقايلإلبالغ عن فقدان/سرقة البطاقة ويقوم المصرف بدوره ب 600529999اإلتصال على الرقم  على حامل البطاقة اإلتصال فورا  بمركز 
 يتم إصدار بطاقة بديلة وإرسالها إلى العميل وقيد الرسوم على حساب العميل وفق جدول الرسوم.

 

 فقدان/سرقة البطاقة. قيمة أي معامالت تتم حتى تاريخ اإلبالغ عن بدفع العميل  يلتزمتنبيه: 
 
 
  المعامالت  - 6

اإلمارات العربية المتحدة على أنها دفعات دولية ويجوز احتساب رسوم دولة . يتم التعامل مع أي معامالت تتم خارج يدرهم اإلماراتالتحتسب كل المعامالت ب 
 على جدول الرسوم المصرفية للعمالء األفراد(. لالطالع  www.almasraf.aeزيارة الموقع االلكتروني  تحويل العمالت األجنبية. )يرجى 

 
  إعادة المبالغ المسحوبة(والتعويض )الشكوى   - 7

 نموذج الشكوى يجب على حامل البطاقة اإلتصال بمركز اإلتصال في المصرف فورا  وتقديم في حالة المعامالت غير المصرح بها/غير الُموافق عليها،  
يتم إعادة مبلغ المعاملة.  اجراء يوما  من تاريخ 42المعاملة. يجب على حامل البطاقة تقديم نموذج الشكوى إلى المصرف خالل مثل هذه مبالغ  السترجاع

 .مع دليل يعترض التاجر على ذلكولم  ا معاملة غير مصرح بها/غير ُموافق عليهايوما  إذا ثبت أنه 90المعاملة في حساب بطاقة حامل البطاقة خالل 
 
 كشوف الحساب   - 8

إلى حاملي البطاقات على عنوان البريد اإللكتروني المسجل لدى المصرف مرة يتم ارساله  الذي  حساب الكشوف في سيتم تضمين معامالت بطاقة الخصم  
لالطالع على جدول  www.almasraf.aeزيارة الموقع االلكتروني كل شهر مجانا . تحتسب رسوم على أي كشف حساب إضافي يطلبه العميل )يرجى 

 رسوم المعامالت المصرفية للعمالء األفراد(.
 
 

http://www.almasraf.ae/
http://www.almasraf.ae/
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 األساسية  بيان الحقائق
 (التجارية)والشركات ألفراد لعمالء ال الخصم بطاقة 

  االخطارات  - 9
تحدة إلرسال الرسائل النصية القصيرة اإلمارات العربية المدولة تزويد المصرف برقم هاتف متحرك فعال في بطاقة الحاسب اآللي يجب على صاحب حساب  

األساسية  بيان الحقائقلالطالع على مزيد من المعلومات عن   www.almasraf.aeزيارة الموقع االلكتروني الخاصة بمعامالت حساب البطاقة. )يرجى 
 عبر االنترنت والهاتف المتحرك(. الخاصة بالرسائل النصية القصيرة والمعامالت المصرفية

 
  إلغاء البطاقة  - 10

 يستطيع العميل تقديم طلب إلغاء البطاقة عبر واحدة من الطرق التالية: 
  600529999اإلتصال بمركز اإلتصال على الهاتف رقم  
  المصرف فروع  أحد زيارة 
 لدى المصرفحب الحساب المسجل اارسال رسالة إلكترونية من البريد اإللكتروني لص 

 
 45بعد تمام ا ف البطاقة مؤقتا  ويتم إلغاؤها اقاي يجب على حامل البطاقة سداد كل المتأخرات حتى يتم النظر في طلب إلغاء البطاقة. يتم يرجى التكرم بالعلم بأنه 

يرجى العلم بأنه في ينة على حساب البطاقة خالل هذه الفترة. سداد أي مبالغ مستحقة/مدبحامل البطاقة  من المتوقع أن يقوم . اإللغاء طلب يوما  من تاريخ تقديم 
تحمل المصرف أي مسؤولية.  دون  من صاحب البطاقة  مصادرة هذا المبلغيتم فسلغاء البطاقة، المقررة إليوما   45 فترة بعد رصيد إذا استلم المصرف أي حال ما 

 المتصلة بحساب البطاقة الرئيسية. تابعةالتلقائيا  كل البطاقات سيلغي المصرف كما يرجى العلم بأن 
 

دون أي  هذا الرصيد من صاحب الحساب، فسيتم مصادرة البطاقة إللغاء  المقررةيومًا  45 فترة بعد رصيد ي أنه في حالة استالم المصرف ألب يرجى مالحظةتنبيه: 
 في تاريخ تقديم العميل لطلب اإللغاء.نقاط المصرف المتبقية رصيد أي من وكل مسؤولية على المصرف. كما سيتم مصادرة 

 
  بطاقة الصراف اآلليتسليم   - 11

يتم إلغاء البطاقة التي ال يتم والتي سوف تتواصل مع حامل البطاقة بخصوص التسليم. ,يتم تسليم البطاقة إلى حامل البطاقة بواسطة شركة لشحن الوثائق.  
 إلى حامل البطاقة.يوما  من تاريخ إرسالها  30استالمها مجانا  بعد 

 
  والمعلومات األخرى  اعرف عميلكمعلومات  تحديث   - 12

وبيانات العمل. يجب إثبات تلك وأرقام التواصل البطاقات إخطار المصرف بأي تغييرات جوهرية في بياناتهم الشخصية  أصحاب حساباتيجب على  
 .اقرار اإلمتثال الضريبي األمريكي ومعيار اإلفصاح المشتركو مثل بطاقة الهوية وجواز السفر الالزمة التغييرات بالمستندات 

 
 ة اإلماراتيةانتهاء بطاقة الهوي  - 13

بطاقة الهوية وفقا  لتعليمات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي. يجب على حامل البطاقة إبالغ صالحية انتهاء  فوريتم وقف العمل بالبطاقة  
 ية المجددة وفقا  لالجراءات المتبعة لدى المصرف من خالل الصراف اآللي التابع للمصرف أو زيارة أحد فروع المصرف.المصرف وتزويده ببطاقة الهو 

 
  التحكم في البطاقة  - 14

التي تتم المعامالت فيها والدولة االئتمان والتحكم في االمتيازات الممنوحة لها )مثل حد  تابعةيتيح المصرف لحامل البطاقة الرئيسية إمكانية اصدار بطاقات  
 هذه البطاقة.ليتم رفض المعامالت التي تتم بهذه البطاقة إذا حدث عطل في نظام التحكم يرجى مالحظة بأنه وغيرها(. 

 
  حد اإلستخدام اليومي –حدود البطاقة   - 15

بين من الحد األدنى إلجمالي نقاط البيع في اليوم ما ذا الحد يتراوح هالعميل.  ا لفئة/تصنيفحدا  لالستخدام اليومي وفق   الخصم  ات يكون لجميع بطاق 
والسحب درهم  15,000 مبلغ . يكون إجمالي السحب اليومي من جهاز الصراف اآللي في حدودك حد اقصىدرهم  35,000 إلى غاية درهم  15,000

تجاوز ي ال  لعدد المعامالت )الصراف اآللي + أجهزة المشتريات( ىويكون الحد األقص درهم  10.000 مبلغ اليومي من صراف آلي واحد للمعاملة الواحدة

http://www.almasraf.ae/
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 األساسية  بيان الحقائق
 (التجارية)والشركات ألفراد لعمالء ال الخصم بطاقة 

يرجى زيارة الموقع .  600529999 رقم حد البطاقة من خالل اإلتصال بمركز اإلتصال على الهاتفتعديل معاملة في اليوم. يستطيع حامل البطاقة  50
 أشهر على فتح الحسابات الجديدة. (3) ثالثة إال بعد مرورح بتعديل حد البطاقة لمزيد من التفاصيل. علما  بأنه ال يسم www.almasraf.aeاإللكتروني 

 
  األحكام والشروط  - 16

المسجل يحتفظ المصرف بالحق في تغيير أحكام وشروط البطاقات. يقوم المصرف بإخطار العميل قبل إجراء أي تغيير في األحكام والشروط عبر الهاتف  
 .وسيتم تحديد المهلة قبل تطبيق هذا التغيير البريد اإللكتروني المسجل لدى المصرفلدى المصرف أو برسالة إلى 

 
  استفسارات و/أو توضيحات أخرى   - 17

هذا   قبل التوقيع على نموذج فتح info@almasraf.aeيمكن للعميل الحصول على المزيد من التوضيحات بإرسال رسالة إلكترونية إلى البريد اإللكتروني  
اإلمارات العربية المتحدة بهدف  دولة الحساب. يجب على العميل تقديم نسخة عن بطاقة الهوية/جواز السفر وصفحة اإلقامة ورقم هاتف متحرك فعال في

 تسهيل اإلتصال به في الوقت المناسب.
 
 

  إقرار
 :التوقيع على بيان الحقائق األساسية الماثل عند  ه كما يقر باآلتيأعالالموضحة  بالشروطيتعهد العميل بااللتزام 

  زيارة الموقع اإللكتروني )يرجى  الخصم األساسية الخاصة ببطاقات  بيان الحقائقو استلم وفهم أحكام وشروط المصرفwww.almasraf.ae طالع على لإل
 أحكام وشروط المصرف الخاصة بالبطاقات(.

  يرجى ب  الخاص البياناستلم( زيارة الموقع اإللكتروني حماية البياناتwww.almasraf.ae الخاص البيانعلى طالع لإل  .)بحماية البيانات 
  يوما . 60يقر العميل بأنه يحق للمصرف إلغاء حساب هذه البطاقة في أي وقت بموجب إشعار مدته 
  يوما  وينطبق  (60) ستين العميل مدتهخطي مسبق إلى إخطار  يره المطلق  بتوجيهوفق ا لتقديحتفظ المصرف بالحق في تعديل األحكام والشروط في أي وقت

ا ذلك   الرسوم. تعديل علىأيض 
  الخصم وهي مكملة ألحكام وشروط المصرف الخاصة ببطاقات البطاقة حساب  التي تحكم الخاصة بهذا المنتج و أن هذه الوثيقة توضح األحكام والشروط 

أحكام وشروط الماثل  و األساسية  الواردة في بيان الحقائقاألحكام أو الشروط الخاصة  في حالة وجود اختالف بين. لمشاركيناألطراف ا وأحكام وشروط 
 .الخصم، فإنه ستطبق الشروط واألحكام الخاصة الواردة في بيان الحقائق األساسية الماثل  بطاقاتل المصرف 

 
 

 : توقيع العميل 
 

 :  التاريخ 
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