
 

1 
 

 األساسية  بيان الحقائق
 (التجارية لألفراد ) االئتمانيةبطاقة ال

 وصف المنتج 
  يةائتمانبطاقة  

 
 األشخاص المؤهلين

 أو المقيمين  المتحدة العربية اإلماراتدولة  أن يكون من مواطني 
 عامأ 21 عن عمرال يقل ال أن  
 

 يةاالئتمانبطاقة الاألشخاص المؤهلين للحصول على 
 بالتنيوم ورلد ورلد ايليت 

الحد األدنى للراتب )محول إلى 
 ر(المصرف أو مصرف آخ

30,000 15,000 7,000 

 نوع البطاقة
اتش ان دبليو ، افلونت ، سمارت ، 

 ميتال ، بتوصية من الرئيس التنفيذي 
 اتش ان دبليو ، افلونت ، سمارت اتش ان دبليو ، افلونت ، سمارت

 العاملون لحسابهم الخاص 
على األقل في  سنتين لمدة  

 مجال العمل

 معدل الرصيد 
 ق درهم فما فو  50,000

 معدل الرصيد 
 درهم فما فوق  50,000

 معدل الرصيد 
 درهم فما فوق  50,000

 رهن وديعة ألجل

 بطاقة لل  يئتماناال حدالمن  %120 ما يعادل رهن
 درهم   60,000لرهن مبلغ االحد األدنى ل

في حالة عدم تقديم دليل يثبت درهم أو  60,000درهم إذا كان الدخل السنوي أقل من  60,000رهن وديعة ثابتة ال تقل قيمتها عن 
 الحاالت.  مثل هذهفي مبلغ الرهن  من  %50 يحد االئتمانالال يتجاوز  على أن الدخل

 درهم. 60,000 منكان الدخل السنوي أكثر إذا  يحد االئتمانالمن  %120يكون الحد األدنى للوديعة الثابتة المرهونة 
 100,000 500,000 حد أقصى ال يوجد الحد األقصى لالئتمان

 %75 %75 %75 حد النقد المقدم

 الحد األقصى لتحويل الرصيد
لبطاقة ل من حد الرصيد الحالي  90%

 االئتمانية
 لبطاقةل الحالي من حد الرصيد  90%

 االئتمانية
 لبطاقةل الحالي من حد الرصيد  90%

 االئتمانية

 النقد الميسر 
 درهم  10,000الحد األدنى للراتب 

لحسابهم الخاص غير العاملون  
 مؤهلين

 درهم  10,000الحد األدنى للراتب 
 العاملون لحسابهم الخاص غير مؤهلين 

 درهم  10,000الحد األدنى للراتب 
 العاملون لحسابهم الخاص غير مؤهلين 

 الحد األقصى للبطاقات 
 اإلضافية 

9 9 9 

 مصرفالرئيسية للراتب المحول إلى ال االئتمانسياسة بطاقة معايير 

 جهة العمل 
 الموظفون لدى الجهات الحكومية / شبه الحكومية 

 الشركات المعتمدة لدى المصرف"قائمة "
الحد األدنى لمدة الخدمة / 

 العمل / العالقة
 أشهر في وظيفة ثابتة  6

 العمر 
 ًا(عام 70: حتى العاملون لحسابهم الخاص عام ) 65-21اإلمارات العربية المتحدة: دولة مواطني 

 عامًا( 70: حتى العاملون لحسابهم الخاص عامًا ) 60-21الوافدون : 
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 األساسية  بيان الحقائق
 (التجارية لألفراد ) االئتمانيةبطاقة ال

 عاماً  18: أكثر من اإلضافيةالبطاقة 

 نسبة عبء الدين 
 من الدخل  50%
 في حالة التقاعد 30%

 األحكام والشروط المعتمدة في سياسات المصرف الداخليةبعض القيود تماشًيا مع تطبق قد  القيود

 حد االئتمان
 اإلمارات العربية المتحدة دولة لمواطني الراتب  أضعاف 5تى أكثر من ح

 للمقيمين  الراتب أضعاف 4و أكثر من 

 الشروط
 شهور  3تحويل الراتب لمدة ثابت بحد أدنى /  منتظم   - 1
  تحويل الراتبعدم /  المصرف لدىالحساب تحويل إلى    - 2
 . ال يقبل استالم الراتب نقدًا أو بشيكاستالم الراتب عن طريق التحويل فقط.   - 3

 أسباب الرفض

 :في حالة الرفض يتم
 أو ضعف التصنيف  يةالئتمانللمعلومات ااالتحاد مكتب عدم موافقة   - 1
 الثالثة األخيرة األشهررجوع الشيكات خالل    - 2
 . خالل الشهور الستة األخيرة ل لألفرادتموي أي  من التخلف عن سداد يومًا  60و من التخلف عن السداد يومًا  30   - 3
قائمة مارت العربية المتحدة المركزي ، )مدرج في القائمة السوداء لدى مصرف اإل اإلخفاق في عمليات التحقق التي تم اجراؤها   - 4

 العالمية( التحقق، قائمة التحقق للبنك المركزي 
رقم الهاتف المتحرك، عنوان 

ن في البريد اإللكتروني، العنوا
 رقم الهاتف األصليوالموطن 

 توفرها. إلزامي 

 المستندات المطلوبة

  يةاالئتمانبطاقة النموذج طلب   - 1
 صورة من بطاقة الهوية   - 2
 صورة من جواز السفر وصفحة اإلقامة سارية المفعول   - 3
 شيك ضمان   - 4
 (بهمالذين ال يتم تحويل روات للعمالء  مطلوبة شهادة الراتب )  - 5
 وفي حالة عدم تقديم شهادة الراتب  %20 يزيد عن الراتب  في حال وجود فرق في  سند استالم الراتب  – 6
 كشف حساب لمدة شهرين موضح فيه تحويل الراتب إذا كان الراتب محواًل إلى مصرف آخر  - 7
)إن  ة الشركة والرخصة التجارية ووكالة قانونيةمثل إثبات ملكي العمالء العاملين لحسابهم الخاصتقديم مستندات إضافية من  - 8

  وجدت(
  في حال نجاح عملية التحقق من البيانات. البطاقة  يتم اصدارمن البيانات.  ، يتم التحققموافقة المصرفبعد  التحقق من البيانات

 المركزي اإلمارات العربية المتحدة *  يتم اعتماد كل التوصيات بناًء على تعليمات مصرف 
 المزايا
 .السنة األولى مجانًا. تطبق الرسوم السنوية اعتبارًا من السنة الثانية 
 .يستطيع العميل أن يختار نقاط مكافآت المصرف. وفي هذه الحالة تطبق الرسوم اعتبارًا من السنة األولى 
  شهر لتاريخ كشف الحساب.  كل من( 25)تاريخ استحقاق الدفع هو اليوم الخامس والعشرين 
 ل رسالة نصية قصيرة بالمعامالت التي تتم على الحساب إلى رقم الهاتف المتحرك المسجل لدى المصرف.ترس 
  المعامالت المصرفية عبر الهاتف خدمة يرسل كشف حساب إلكتروني شهريًا إلى عنوان البريد اإللكتروني المسجل لدى المصرف. ويستطيع العميل استخدام

 على المعامالت. طالعلال االنترنتبر وعالمتحرك 
  إلتمام المعامالت عند استخدام بطاقة المصرففقط كل هذه المزايا واالمتيازات متاحة. 
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 األساسية  بيان الحقائق
 (التجارية لألفراد ) االئتمانيةبطاقة ال

 المزايا واالمتيازات
 بالتنيوم ورلد ورلد ايليت المزايا واالمتيازات

 نقاط مكافآت المصرف

  - دوالر أمريكي 1نقطة عن كل  2.5
  دولي انفاق

 - دوالر أمريكي 1نقطة عن كل  2
  محلي  انفاق
 دوالر أمريكي 1نقطة عن كل  0.5

 *(MCCs) في معامالت ام سي سي

 دوالر أمريكي 1نقطة عن كل  1.75
  دولي انفاق  -

 دوالر أمريكي 1نقطة عن كل  1.25
  محلي  انفاق   -

 دوالر أمريكي 1نقطة عن كل  0.5
 *(MCCs) في معامالت ام سي سي

 – دوالر أمريكي 1نقطة عن كل  1
  دولياق  انف

 دوالر أمريكي 1نقطة عن كل  0.75
  محلي  انفاق -

 دوالر أمريكي 1نقطة عن كل  0.5
 *(MCCs) في معامالت ام سي سي

 بطاقة ميتال خيار 
 حسب األهلية

 ال ال فقط(لقطاع الثروات  نعم )

 خدمات االستقبال واالرشاد 
 نعم 

العالمية  أسلوب الحياة  ي مدير  خدمة 
 24/7 على مدار

 ال ال

 عرض سونيفا

 نعم
لدى سونيفا جاني وسونيفا كيري. 

خصم من غير  %20احصل على 
دوالر  300تحديد لمدة اإلقامة و

رصيد مجاني لإلقامة في فيال  أمريكي
لليلة واحدة. تطبق شروط الحجز 

 . الخاصة بالمشتركين

 ال ال

 المالمسةعدم 
 نعم

معامالت في اليوم بمبلغ  3بحد أقصى 
 . لكل معاملة درهم 500

 نعم
معامالت في اليوم بمبلغ  3بحد أقصى 

 درهم لكل معاملة 500

 نعم
معامالت في اليوم بمبلغ  3بحد أقصى 

 درهم لكل معاملة 500
 نعم نعم نعم (Samsung Pay) سامسونج باي

 استخدام صالة الضيافة في المطار
 نعم

 لمرات غير محدودة
 (1واحد ) حامل البطاقة + ضيف

 نعم
 رات غير محدودةلم

 حامل البطاقة

 نعم
دخول حامل البطاقة لمرات غير 

صالة مختارة في  25محدودة إلى 
 مطارات دولية وإقليمية. 

الخاصة  األسعار المخفضةعروض 
 لشخصين في كل عرض

 نعم 
يسري العرض على األطعمة الخفيفة 
والنشاطات الخفيفة في منطقة الشرق 

 األوسط

 نعم 
ألطعمة الخفيفة يسري العرض على ا

والنشاطات الخفيفة في منطقة الشرق 
 األوسط

 نعم 
يسري العرض على األطعمة الخفيفة 
والنشاطات الخفيفة في منطقة الشرق 

 األوسط

 اودمي.كوم
Udemy.com  

 نعم
الدورات افضل على  %30خصم حتى 

على الدورات  %50و  التدريبية
 . الشهرية

 نعم
 الدوراتافضل على  %30خصم حتى 

على الدورات  %50و  التدريبية
 الشهرية

 نعم
الدورات افضل على  %30خصم حتى 

على الدورات  %50و  التدريبية
 الشهرية

 نعم نعم نعم بوكينغ.كوم
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 األساسية  بيان الحقائق
 (التجارية لألفراد ) االئتمانيةبطاقة ال

booking.com  10%  .استرجاع نقدًا 
  من خاللقم بالتسجيل 

www.booking.com/mastercar
dmea  

 استرجاع  نقدًا.  10%
  من خاللقم بالتسجيل 

www.booking.com/mastercar
dmea 

 استرجاع نقدًا.   10%
  من خاللقم بالتسجيل 

www.booking.com/mastercar
dmea 

 لغلوبال هوتيفي  العضوية المميزة
 اليانس

 (ديسكفري بالك)

 نعم
ضمان توفر الغرف، الترقية إلى غرفة 

 و المبكر الوصول سجيلت مزدوجة،
 ة. المتأخر  المغادرة

 ال ال

 رينتالكارسز.كوم
Rentalcars.com  

 نعم 
 %10خصم حتى 

 نعم 
 %10خصم حتى 

 نعم 
 %10خصم حتى 

 (Hertz)هيرتز

 نعم
مكافآت غولد بلس في بريزيدنس 
سيركل. ضمان الترقية إلى الفئة 
األعلى، عدم االنتظار، خصم حتى 

15% 

 نعم
ترقية  نجوم.  5بلس  مكافآت غولد

إلى الفئة األعلى عند التوفر،  ية مجان
 %15عدم االنتظار، خصم حتى 

 ال

 (Avis)ايفز
 نعم

 %25. خصم حتى ية ً ترقية مجان ا
 نعم

 %25. خصم حتى ية ً ترقية مجان 

 نعم
لتوفر(. خصم حتى ا  بشرطالترقية )

في أوروبا والشرق األوسط  15%
ة في الواليات المتحد %12وخصم 

 األمريكية / كندا

 كليرترب.كوم
Cleartrip.com  

 خصم شركات الطيران

 نعم
تحديد للحد  دون   %10خصم حتى 

األدنى للمبلغ. رمز الترويج 
MCWORLD  

 نعم
تحديد للحد  دون   %10خصم حتى 

األدنى للمبلغ. رمز الترويج 
MCWORLD 

 نعم
مع تحديد الحد  %30خصم حتى 
 األقصى للمبلغ

 بلو في آي بي خدمة غلوبال
(Global Blue VIP)  

 السترجاع ضريبة القيمة المضافة

 نعم
في الضيافة صاالت مجاني باستخدام 

مسار مجاني مدن مختارة. استخدام 
 . الخدمة السريعة في مطارات مختارة

 نعم
في الضيافة صاالت مجاني لاستخدام 

مسار مجاني مدن مختارة. استخدام 
 مختارةالخدمة السريعة في مطارات 

 ال

  خصم ماي يو اس بريميم
(MyUS Premium)   للشحن 

 نعم
سنتين، مدة مجانية ل مميزةعضوية 

 %30تخصيص حساب مجانًا، خصم 
في الشهر األول وخصم  الشحنلى ع

على العضوية للسنتين  20%
 .المتبقيتين

 نعم
سنتين، مدة مجانية ل مميزةعضوية 

تخصيص حساب مجانًا ، خصم 
في الشهر األول  الشخنلى ع 30%

على العضوية للسنتين  %20وخصم 
 المتبقيتين

 نعم
سنتين، مدة مجانية ل مميزةعضوية 

 %30تخصيص حساب مجانًا، خصم 
لى التسوق في الشهر األول وخصم ع

على العضوية للسنتين  20%
 المتبقيتين

 ال ال نعم تغطية األضرار الناتجة عن التصادم

http://www.booking.com/mastercardmea
http://www.booking.com/mastercardmea
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 األساسية  بيان الحقائق
 (التجارية لألفراد ) االئتمانيةبطاقة ال

أمريكي دوالر  50,000تغطية حتى 
األضرار الجسدية أو سرقة بطاقة على 

 التأجير

 السفر ضد متاعبالتأمين 

 نعم
دوالر  3,000فقدان/تلف األمتعة: 

 أمريكي
 أمريكيدوالر  300تأخر األمتعة: 

 7,500 لغاية: الرحلة إلغاءاختصار/ 
 أمريكيدوالر 

 نعم
دوالر  3,000فقدان/تلف األمتعة: 

 أمريكي
والر د 300: /الرحلةتأخر األمتعة

 لغاية: الرحلة إلغاءاختصر/  أمريكي
 أمريكيدوالر  7,500

 ال

 التأمين الطبي عند السفر

 نعم
، اإلخالء، الطارئة الطبية الحاالت

 500,000 لغايةاإلعادة إلى الموطن: 
 أمريكيدوالر 

المصروفات الطبية )الحوادث أو 
دوالر   500,000المرض(: حتى 

 أمريكي
دخول إلى النثريات اليومية عند ال

 أمريكيدوالر  100المستشفى: 

 نعم
، اإلخالء، الطارئة الطبية الحاالت

  500,000اإلعادة إلى الموطن: حتى 
 أمريكيدوالر 

المصروفات الطبية )الحوادث أو 
دوالر   500,000المرض(: حتى 

 أمريكي
النثريات اليومية عند الدخول إلى 

 أمريكيدوالر  100المستشفى: 

 ال

 –لتأمين عند السفر ة  لمجانيرسالة 
 تأشيرة االتحاد األوروبي

 ال نعم نعم

 نعم نعم نعم تطبيق ماستر كارد

 ال ال حماية المشتريات

 نعم
تغطية )السرقة أو األضرار الطارئة( 

عن كل  أمريكيدوالر  2,000بمبلغ 
دوالر  5,000مطالبة وبحد أقصى 

 شهراً  12خالل مدة  أمريكي
وسالك واتصاالت ودو وهيئة مياه وكهرباء ابوظبي يشمل: الخدمات الحكومية وهيئة مياه وكهرباء دبي وهيئة مياه وكهرباء الشارقة (MCCs) * اختيار ام سي سي 

مواصالت واالتصاالت والعبور وال  دفع فاتورة استهالك الخدمات ودفع الفواتير ورسوم المدارس ورسوم التعليموالجمعيات الخيرية ومحالت البقالة ومحالت السوبرماركت و 
صور المتحركة والمسارح وخدمات الحاسب اآللي وخدمات السيارات والمركبات التأمين وكل المشتريات باليورو والعقارات ومحطات الوقود/ البنزين/الغاز والصحة والجمال وال

 وفي أوروبا.
 

 الرسوم
  يرجى زيارة موقع المصرف مع العمالء. )في عالقته ة يشفافال بمبدأفق مع التزام المصرف ألفراد بما يتوال  العمليات المصرفيةجدول رسوم يقوم المصرف بنشر

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

 الحساب.
 

mailto:info@almasraf.ae
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 األساسية  بيان الحقائق
 (التجارية لألفراد ) االئتمانيةبطاقة ال

  إلغاء الشراءفترة 
  جزًء من التزام المصرف بالمحافظة على عالقة مصرفية جيدة مع العمالء.إلغاء الشراءتعتبر "فترة " 
  إلغاء الشراء خيار تنازل العميل عن فترة  الطلباتتتضمن نماذج. 
 بعد انقضاء فترة يباشر المصرف  على أن ملًيا في التفكير  ورغبته إلغاء الشراءإذا قرر عدم التنازل عن فترة عمل أيام  (5) خمسة منح المصرف العميل فترةي

 إذا لم يستلم ردًا من العميل بإلغاء الطلب. الصرففي إجراءات اإلصدار/ ( أيام عمل 5الخمسة )
 

  المالحظات اإلضافية واألسئلة الشائعة
 
 يةاالئتمانبطاقة الإصدار   - 1

ات و مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي وسياس يةالئتمانلمعلومات ااالتحاد لمكتب  وتعليمات متطلبات استيفاءبعد االئتمان يصدر المصرف بطاقات  
 .واالمتثال المخاطر  و الئتمان المصرف الداخلية  ل

 
  تفعيل البطاقة ورقم التعريف الشخصي  - 2

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

درهم لكل معاملة. ثم يستطيع بعد ذلك إجراء المعامالت عن طريق إدخال الرقم  500معامالت في اليوم من غير مالمسة بقيمة  3راء يستطيع حامل البطاقة إج 
 المعامالت وتكون ملزمة له. جميع هذهالسري. يكون العميل مسؤواًل عن 

 
  االحتيالالبطاقة في حالة  ايقاف  - 4

استخدام البطاقة. على حامل البطاقة تعبئة  وطلب إيقاف احتيال لإلبالغ عن أي معاملة  600529999تصال على الرقم على حامل البطاقة اإلتصال بمركز اإل 
 .لحامل البطاقةطلب الشكوى بالبيانات المطلوبة للمطالبة باسترجاع المبلغ. يتم إصدار بطاقة بديلة 

 
  ةاإلبالغ عن فقدان أو سرقة البطاق  - 5

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

 
 ى تاريخ اإلبالغ عن فقدان/سرقة البطاقة. قيمة أي معامالت تتم حتبدفع العميل لتزم تنبيه: ي

 
  الرسوم السنوية  - 6

 .الحالةستخدام/بغض النظر عن االوعن كل سنة تحتسب الرسوم السنوية مرة واحدة في السنة  
 
  تجاوز حد االئتمان  - 7

رسوم تجاوز حد االئتمان إذا استنفذ إلى جانب ، تحتسب رسوم إضافية . ومع ذلكيةاالئتمان بطاقةاللن تتعدى قيمة المعامالت التي تتم الموافقة عليها حد ائتمان  
 دول الرسوم.لج اوفقً عليها ساب رسوم تحا(. يجوز رفض أي معاملة تزيد عن حد االئتمان و %100العميل حد االئتمان كاماًل )

 
 
 
 



 

7 
 

 األساسية  بيان الحقائق
 (التجارية لألفراد ) االئتمانيةبطاقة ال

  الخاضعة للرهنالبطاقة   - 8
من حد االئتمان . يغطي هذا  %120 )ضمان الوديعة( بنسبة يتم رهن، ديعة ثابتة )رهن الوديعة الثابتة(مقابل و بطاقة االئتمان إذا قرر العميل الحصول على  

في فقًا لجدول الرسوم الرهن جميع المعامالت والرسوم. يحتفظ المصرف بالحق في كسر الوديعة الثابتة وسداد المبلغ غير المسدد المترتب على البطاقة والرسوم و 
 لعميل في سداد المبالغ المستحقة على البطاقة. يكون العميل مسؤواًل عن أي مبالغ متبقية غير مسددة عند إلغاء البطاقة.إذا فشل احال ما 

 قة على رصيد البطا الفائدةحساب معدالت   - 9
 تاريخ استحقاق دفع الفاتورة.ال تحتسب فائدة على كل معامالت الشراء اعتبارًا من تاريخ المعاملة حتى تاريخ كشف الحساب ويستمر ذلك حتى  

 
اليومي من تاريخ المعاملة في حالة وجود أي مبلغ مستحق غير مسدد عن معامالت سابقة بعد تاريخ استحقاق الدفعة. تظهر  اإلغالقعلى رصيد  الفائدةحتسب ت 

 .الرسوم والمصاريفوفقًا لجدول الفائدة معدل حتسب ي هذه التفاصيل في كشف الحساب التالي. 
 

 .الرسوم والمصاريف وفقًا لجدولالفائدة كون تعلى المبالغ المسحوبة نقدًا اعتبارًا من تاريخ السحب حتى تاريخ السداد التام. الفائدة حتسب ت 
 

 :على حساب الفائدة مثال
 الفترة xالفائدة على أساس سنوي( )سعر الفائدة السنوي/ xمبلغ الفائدة = الرصيد المستحق 

 يتعين دفع الرصيد المستحق عنها( على اساسهااأليام التي انقضت في الدورة التي  )الفترة هي عدد 
ويستحق في اليوم الثاني من درهم  100والحد األدنى واجب الدفع هو درهم  2,000 بفرض أن أول معاملة أجريت في اليوم الثاني من الشهر. مبلغ المعاملة هو 

يومًا + الرصيد  30في الشهر. بناًء عليه، تكون الفائدة المؤجلة للشهر األول الذي تبلغ عدد أيامه  %3ت بالتجزئة هو الشهر التالي. سعر الفائدة على المشتريا
 يومًا في الشهر التالي(. 29عن  درهم 1,900لليوم األول و درهم  2,000غير المسدد للشهر التالي )

( = 57.1يوم =  29( * 360/  %36* ) 1,900يوم +  1( * 360/  %36* ) 2,000درهم( +  60يوم =  30( * 360( / 36%* ) 2,000)
 درهم في الشهر. 117.10

  
 ام العميل بدفع الحد األدنى المستحق.يق في حالتطبق الفائدة على رصيد اإلغالق اليومي من تاريخ كل معاملة تنبيه: 

 
 الميسر وخطط الدفع الدفع الميسر تحويل الرصيد وايزي كاش –خطط الدفع   - 10

 . الميسر غير متوفرة لبطاقات االئتمان الدفعخطة  يستطيع حامل البطاقة اختيار خطط الدفع المناسبة التي تسمح له بدفع أقساط شهرية بسيطة طوال مدة التعاقد. 
 

 .ي حالة السداد المبكربالكامل حتى فالفائدة على خطط الدفع. عند اختيار الخطة، يجب على حامل البطاقة دفع الفائدة  تطبقتنبيه: 
 

  المعامالت  - 11
دولية ويجوز احتساب  تحتسب كل المعامالت بدرهم اإلمارات العربية المتحدة. يتم التعامل مع أي معامالت تتم خارج اإلمارات العربية المتحدة على أنها دفعات 

 على جدول الرسوم المصرفية للعمالء األفراد(. لإلطالع www.almasraf.aeيرجى زيارة الموقع اإللكتروني رسوم تحويل العمالت األجنبية. )
 

  الشكوى والتعويض )إعادة المبالغ المسحوبة(  - 12
 يجب على حامل البطاقة اإلتصال بمركز اإلتصال في المصرف فورًا وتقديم نموذج الشكوى  غير المصرح بها/غير الموافق عليها،في حالة المعامالت  

المعاملة. يتم إعادة مبلغ اجراء يومًا من تاريخ  42المعاملة. يجب على حامل البطاقة تقديم نموذج الشكوى إلى المصرف خالل ل هذه مثمبالغ  السترجاع
 عليها ولم يعترض التاجر على ذلك. ا معاملة غير مصرح بها/غير موافقيومًا إذا ثبت أنه 90المعاملة في حساب بطاقة حامل البطاقة خالل 
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  اط الوالءنق  - 13
لمصرف عند استخدام بطاقته. يتم الحصول على نقاط الوالء عند الشراء من متاجر البيع بالتجزئة فقط. ال يتم من  ايحصل حامل البطاقة على نقاط الوالء  

وخطط األقساط  والدفع الميسرد الحصول على نقاط على المبالغ النقدية أو السحب من جهاز الصراف اآللي أو الرسوم أو خطط الدفع )مثل تحويل الرصي
تمنح ( MMCsبعض فئات التجار )يرجى مالحظة أنه أعاله.  المزايا(. تختلف النقاط التي يتم الحصول عليها حسب نوع البطاقة كما هي موضحة في الميسرة

. يجب على حامل البطاقة الدخول إلى موقع غيرهأو النقدي  . يستطيع حامل البطاقة استخدام نقاط الوالء في االسترجاعفي المزايا نقاط أقل كما هو موضح أعاله
المطبقة لهذا شروط الحكام و إضافة إلى األالعروض  يقدمي ذال الشريكالوالء للمصرف واختيار خيار االسترجاع المناسب. تختلف عروض االسترجاع حسب 

 الشريك.
 

  نقاط الوالءصالحية استخدام انتهاء   - 14
تنتهي  2021يناير  2سنوات في حالة عدم استخدامها. مثال: النقاط التي يتم الحصول عليها بتاريخ  (3ثالث )الوالء للمصرف بعد  نقاطصالحية تنتهي  

 .2024يناير  31بتاريخ صالحية استخدامها 
 

 الحساب ف كش  - 15
مرة كل شهر مجانًا. تحتسب رسوم على أي كشف حساب إضافي على عنوان البريد اإللكتروني المسجل لدى المصرف  اتحساب إلى حاملي البطاقكشف رسل ي 

 على جدول رسوم المعامالت المصرفية للعمالء األفراد(.لإلطالع  www.almasraf.aeيرجى زيارة الموقع اإللكتروني يطلبه العميل )
 

  االخطارات  - 16
رات العربية المتحدة إلرسال الرسائل النصية القصيرة الخاصة بمعامالت اإلمادولة يجب على صاحب الحساب تزويد المصرف برقم هاتف متحرك فعال في  

األساسية الخاصة بالرسائل النصية  بيان الحقائقعلى مزيد من المعلومات عن  لإلطالع www.almasraf.aeيرجى زيارة الموقع اإللكتروني حساب البطاقة. )
 تحرك(.القصيرة والمعامالت المصرفية عبر االنترنت والهاتف الم

 
  إلغاء البطاقة  - 17

 يستطيع العميل تقديم طلب إلغاء البطاقة عبر واحدة من الطرق التالية: 
  600529999 رقم  تصال على الهاتفمركز االياإلتصال  
  زيارة أحد فروع المصرف 
 حب الحساب المسجل لدى المصرفاارسال رسالة إلكترونية من البريد اإللكتروني لص 

 
 45بعد بالكامل البطاقة مؤقتًا ويتم إلغاؤها  ايقافيجب على حامل البطاقة سداد كل المتأخرات حتى يتم النظر في طلب إلغاء البطاقة. يتم العلم بأنه يرجى التكرم ب

يجب ب البطاقة خالل هذه الفترة.. على حساقد يتم استالمها سداد أي مبالغ مستحقة/مدينة بحامل البطاقة  من المتوقع أن يقوم. االلغاء يومًا من تاريخ تقديم طلب
 المتصلة بحساب البطاقة الرئيسية. التابعة وتلقائيًا كل البطاقات سيلغي المصرف مالحظة أيًضا أن 

 
أي مسؤولية على  ، فيتم مصادرة هذه المعامالت دون يومًا من تاريخ طلب اإللغاء 45ي معامالت ائتمانية ععد أل يرجى مالحظة أنه في حالة استالم المصرف تنبيه: 

 نقاط المصرف المتبقية في تاريخ تقديم العميل لطلب اإللغاء.رصيد أي من وكل كما سيتم مصادرة  المصرف.  
  عطاقة االئتمانتسليم   - 18

إلغاء البطاقة التي ال يتم . يتم والتي سوف تتواصل مع حامل البطاقة بخصوص التسليم  يتم تسليم البطاقة إلى حامل البطاقة بواسطة شركة لشحن الوثائق 
 يومًا من تاريخ إرسالها إلى حامل البطاقة. 30استالمها مجانًا بعد 
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  المعلومات األخرى و  اعرف عميلكمعلومات تحديث   - 19
إثبات تلك التغييرات  بيانات العمل. يجبو  وأرقام التواصل إخطار المصرف بأي تغييرات جوهرية في بياناتهم الشخصية  ةالبطاق أصحاب حسابيجب على  

 .معيار اإلفصاح المشترك و  وإقرار اإلمتثال الضريبي األمريكي بالمستندات مثل بطاقة الهوية وجواز السفر 
 

 ة اإلماراتيةانتهاء عطاقة الهوي  - 20
ة المركزي. يجب على حامل البطاقة إبالغ المصرف بطاقة الهوية وفقًا لتعليمات مصرف اإلمارات العربية المتحدصالحية انتهاء  فوريتم وقف العمل بالبطاقة  

 وتزويده ببطاقة الهوية المجددة وفقًا لالجراءات المتبعة لدى المصرف من خالل الصراف اآللي التابع للمصرف أو زيارة أحد فروع المصرف.
 

  التحكم في البطاقة  - 21
)مثل حد االئتمان والدولة التي تتم المعامالت فيها وغيرها(. واالمتيازات الممنوحة لها  التابعةات قبطاالتحكم في الإمكانية  يتيح المصرف لحامل البطاقة الرئيسية 

 يتم رفض المعامالت التي تتم بهذه البطاقة إذا حدث عطل في نظام التحكم في هذه البطاقة.يرجى مالحظة بأنه 
 

  األحكام والشروط  - 22
روط البطاقات. يقوم المصرف بإخطار العميل قبل إجراء أي تغيير في األحكام والشروط عبر الهاتف المسجل لدى يحتفظ المصرف بالحق في تغيير أحكام وش 

 التغييرهذا قبل تطبيق وسيتم تحديد المهلة  المصرف أو برسالة إلى البريد اإللكتروني المسجل لدى المصرف
 

  استفسارات و/أو توضيحات أخرى   - 23
هذا   قبل التوقيع على نموذج فتح info@almasraf.aeى المزيد من التوضيحات بإرسال رسالة إلكترونية إلى البريد اإللكتروني يمكن للعميل الحصول عل 

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

 :الماثل األساسية بيان الحقائقبما يلي عند التوقيع على  يقر أعاله و الموضحة بالشروط يتعهد العميل بااللتزام 
  االئتمان )يرجى زيارة الموقع اإللكتروني األساسية الخاصة ببطاقات  وبيان الحقائقاستلم وفهم أحكام وشروط المصرف بأنهwww.almasraf.ae على  لإلطالع

 (.االئتمان أحكام وشروط المصرف الخاصة ببطاقات
  الخاص البياناستلم بأنه  ( يرجى زيارة الموقع اإللكتروني بحماية البياناتwww.almasraf.ae  الخاص البيانعلى لإلطالع  .)بحماية البيانات 
 يومًا. 90نه يحق للمصرف إلغاء حساب هذه البطاقة في أي وقت بموجب إشعار مدته يقر العميل بأ 
 هذا يومًا وينطبق  (60) ستين العميل مدتهخطي مسبق إخطار  وفًقا لتقديره المطلق  بتوجيهشروط في أي وقت الحكام و األ ليحتفظ المصرف بالحق في تعدي

 الرسوم. تعديل على ايًضا
 التي تحكم حساب البطاقة وهي مكملة ألحكام وشروط المصرف الخاصة بالبطاقات وأحكام وشروط الخاصة بهذا المنتج و ألحكام والشروط أن هذه الوثيقة توضح ا

 بطاقاتل أحكام وشروط المصرف و  بيان الحقائق األساسية الماثلاألحكام أو الشروط الخاصة الواردة في  هناك اختالف بين  األطراف المشاركين. إذا كان
 .الماثلاألساسية  لبيان الحقائق األحكام أو الشروط الخاصة  ، فإنه ستطبقاالئتمان
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 : توقيع العميل 
 

 :  التاريخ 


