
1. DEFINITIONS: 
“Company” means CrediMax B.S.C. (closed). 
“Bank” means the Bank of Bahrain & Kuwait BSC. 
“Agreement” means the Agreement between the Company and the Cardholder, the Terms of which are these Terms and 
Conditions of which may vary from time to time.
“Card” means the credit/charge card(s) (Visa/MasterCard/JCB/UnionPay others), prepaid card(s)(MasterCard)or Multicurrency 
prepaid card(s) (Visa), issued by the Company to the Cardholder. 
“Danat” means Lulu Hypermarket MasterCard Co-branded Credit Card(s)
“PIN” means the related Personal Identification Number issued to the Cardholder and consisting of four digits.
“Cardholder” means any person for whose use the Card and the PIN is issued by the Company.
“Card Account” means Account(s) maintained by the Company in relation to the issued Card, including Principal and 
Supplementary Cards.
“Principal Cardholder” means a person in whose name a Card Account is issued and maintained. 
“Supplementary Cardholder” means a Cardholder nominated by the Principal Cardholder and whose Card Transactions 
are chargeable to the Card Account of the Principal Cardholder.
“Card Transaction” means the purchase of goods or obtainment of services or cash withdrawals (with PIN if needed), the Card 
number or in any manner authorized by the use of the card, the card number or in any manner authorized by the Cardholder.
“Credit Limit” means the maximum debit balance amount permitted under Credit Card Account as determined and notified 
to the Principal Cardholder by the Company from time to time or the available balance placed by the Cardholder in the 
prepaid Card Account for the purpose of Cash withdrawal or Purchases Transactions using the Card within such a limit.
“Base Currency’’ means the basic currency under which the Multicurrency card is issued and billed.
“Currency Conversion Rate’’ means the prescribed rate of Multicurrency card currency exchange at which one currency 
wallet shall be converted to another currency wallet. 
“VAT” means value added tax and any other tax of a similar nature chargeable in the Kingdom of Bahrain.  
2. USE OF THE CARDS:
The Cardholder must:
1- Sign the Card immediately upon the receipt of the Card.
2- Maintain the PIN in a secret place away from the Card and take all necessary precautions to prevent others  
from knowing it. 
3- Use the Card within the Credit Limit determined by the Company from time to time. Any excess over the  
Credit Limit being immediately repayable in full to the Company to which the Cardholder is obligated to pay  
in addition to the over limit fee. 
4- The Cardholder must not use the Card after the period for which it is stated to be valid or after notification  
to him/her of its cancellation or withdrawal by the Company or any person acting on behalf of the Company. 
5- The Cardholder must not use the Card for any illegal Card Transaction, as defined by:
(a) Visa/MC/JCB/UnionPay regulations
(b) Local Authorities
(c) International Authorities. 
6- The Card must not be used for any unlawful purpose, including the purchase of goods or services prohibited by the 
local law in the Kingdom of Bahrain.
3. THE CARD ACCOUNT:
3-1- The Company will maintain a Card Account for each Principal Cardholder and will charge to such Card Account the 
amounts of all goods and services (“purchases”) and of cash withdrawals obtained by use of the Card including all applicable 
fees and charges as governed by the Company’s Services and Fees Guide declaration form and any other amount charged 
to the company arising from the use of the Card.
3-2- Where a retailer in the course of Card Transaction conducted by the Cardholder seeks an authorization from the Company, 
the amount of such transaction will reduce the amount of the available Credit Limit in the Card Account.
3-3- The amount of any Card Transaction in a currency other than Account billing currency will be converted into the Card 
Account’s billing currency at the prevailing rates of exchange (as determined by Visa/MasterCard/JCB/UnionPay Associations) 
on the date such amounts are converted in addition to a nominal conversion fee and charged to the Card Account.
3-4- The Company will normally send monthly statements of the Card Account to the Principal Cardholder on the Cardholder 
address as it appears on the application form supported by the relevant documention or any written amendment thereto. 
The statement’s data shall be considered as accepted by the Principal Cardholder if he/she doesn’t object to it within the 
specified duration of 15 days from the date of the statement. For Credit Cards, the Cardholder will pay within 25 days from 
the date of each statement the minimum sum due as specified on the statement or any greater sum the Principal Cardholder 
may choose; in this regard, the minimum sum will be the outstanding balance shown on the statement if less than BD 10 or 
greater than BD 10 or 5% of the outstanding balance. 
3-5- For charge Cards, the Cardholder will pay within 3 days from the date of each statement the full sum of the outstanding 
balance.
3-6- The Principal Cardholder will also pay immediately any outstanding in excess over the Credit Limit, any arrears of previous 
payments and the amount of any Card Transaction made in breach of any Terms and Conditions of this Agreement. The 
Cardholder authorizes the Company to debit any other Account of the Principal Cardholder with the Bank towards recovery 
of any arrears of payments and/or penalties that the Company may impose for any Card Transaction made in breach of 
any Terms and Conditions of this Agreement.
3-7- Subject to any limitation imposed by statute, all amounts due under this Agreement will be immediately payable in full 
on the commission of an act of Bankruptcy by, or on the death of the Principal Cardholder or, at the company’s discretion, 
if there is any breach of the Terms and Conditions of this Agreement by the Cardholder. In case of death or Bankruptcy 
of the Principal Cardholder the obligations of the Principal Cardholder will remain in full force and effect until such time as 
they are duly satisfied.
3-8- Any payment to the Company will take effect only when received at the address notified by the Company and credited 
to the Card Account. If the Cardholder used one of the payment methods and for a reason the payment amount has not 
credited to the Card Account, the Cardholder will be liable for all the charges. The payment will be applied by the Company 
in the following order:
1- In payment of the late payment fees.
2- Towards payment of all interest shown on the latest and any previous statements.
3- Towards payment of all cash advances shown on the latest and any previous statement.
4- Towards payment of all purchases shown on the latest and any previous statements.
5- Towards payment of any cash advances or any purchases made and debited to the Card Account but not then shown 
on any statement.
3-9- The Company reserves the right to change the order of the application of payment received from time to time at its sole 
discretion. The company shall notify the Principal Cardholder with respect to any amendment through the monthly statments 
(as per the address provided to the Company) or by any other media channel.
4. VAT
Any sums, amounts, fees, charges, costs or expenses referred to in this Agreement, the Company’s Services and Fees 
Guide or the declaration form are net and exclusive of VAT or any other tax to which they might be subject at present or 
in the future. Where the Company is obliged to charge VAT or amounts in respect of tax on its services and expenses this 
will be added to any sums, amounts, fees, charges, costs or expenses at the appropriate rate. You will pay such additional 
amounts as may be necessary to ensure that the Company receives a net amount equal to the full amount it would have 
received had the payment not been made subject to tax or any other deduction.
5. RESTRICTION, CANCELLATION, SUSPENSION OR WITHDRAWAL OF THE CARD:
5-1- The Company may without prior notice to the Cardholder, cancel, suspend or withdraw any Card and/or privileges 
issued, on a temporary or permanent basis, at any time and for whatever reason, including but not limited to the following:
5-1-1- the Cardholder’s failure to satisfy his/her obligations under this Agreement as may be amended from time to time, or 
under any other agreement with the Company; 
5-1-2- the Cardholder’s default on timely payment of any amount due to the Company;
5-1-3- the Cardholder’s bankruptcy or insolvency or any material adverse change to the Cardholder’s financial position 
and circumstances;
 5-1-4- the Cardholder’s failure to provide any additional information and/or documentation upon the request of the Company;  
5-1-5- the misuse of the Card by unauthorized parties; and/or; 
5-1-6- where the Company knows or suspects that the Card(s) is/are being used fraudulently, negligently and/or for illegal activities. 
For the avoidance of doubt, the Company may restrict, cancel, suspend, withdraw the Card(s) or vary the credit limit in 
respect to the card (whether by increase or decrease) at its absolute discretion and will not be required to give any reasons 
to the Cardholder the basis for the restriction, cancelation, suspension, withdrawal or variation.
5.1.7-The Company may restrict the card’s daily utilization to a certain capped amount as deemed necessary.
5-2- The Card shall be terminated by the Company without prior notification upon the Death, bankruptcy and/or insolvency 
of the Cardholder or when the whereabouts of the Cardholder become unknown to the Company. 
5-3- In the case of restriction, cancelation, suspension or withdrawal of the Card pursuant to the above, this Agreement 
shall terminate with immediate effect and the Cardholder shall handover all Cards, including Supplementary Cards, to the 
Company and refrain absolutely and immediately from any further usage of the Card. The Company may in addition to any 
other remedies stipulated herein, take such steps it deems necessary to restraint Card usage. Any continued use of the 
Card by the Principal Cardholder or Supplementary Cardholder(s) shall be deemed fraudulent.
5-4- The cancelation, termination or withdrawal of the Card shall not absolve the Cardholder from his/her liabilities and 
financial obligations towards the Company as agreed. The debt balance outstanding on the Card account shall continue to 
be in force and payable by the Cardholder to the Company, and the fees shall continue to accrue as agreed until the debt 
balance of the Card account is paid in full.
5-5- The Card shall remain the property of the Company at all times and the Cardholder shall upon request immediately 
return to the Company any and all Cards, including any Supplementary Card, issued to the Cardholder. 
5-6- The Cardholder shall hold the Company harmless from any claim for damages arising out of in connection with such 
restriction, cancelation, suspension and/or withdrawal of the Card. 
5-7- The Company reserves the right, at its sole and absolute discretion, to restore the Card and/or any of its privileges, 
whether or not the circumstances giving rise to the restriction, cancelation, suspension or withdrawal have ceased or have 
been re citified.
6. TERMINATION:
The Principal Cardholder may terminate this Agreement by written notice to the Company but such termination shall only 
be effected upon the return of all Cards issued by the Company to the Company and full settlement of all the liabilities 
of the Principal Cardholder, and all Supplementary Cardholders to the Company, under this Agreement, the Principal 
Cardholder is also required to pay any obligations and expense of the Card(s) usage by the Principal and/or Supplementary 
Cardholders(s) prior to or after the Card’s cancellation date which were not billed or present on the Card statement at the 

time of the cancellation but subsequently billed and part of Cardholder’s transactions amounts due payable to the company. 
Until such termination, the Company may re-issue and/or renew Cards from time to time for use in accordance with this 
Agreement. Prior to leaving the Kingdom of Bahrain permanently or temporary (for a period of six months), the principle 
Cardholder shall notify the Company by phone to arrange to stop all cards issued to the Principal Cardholder including 
Supplementary Cardholder(s), and then return to the Company all Card(s) issued by the Company to Cardholder(s). This 
agreement can also be terminated by the Company at its sole discretion and and/or in the event of the Cardholder violation 
of any term or condition of this Agreement.
7. SAFEGUARDING THE CARD AND PIN:
7-1- The Cardholder will exercise all possible care to ensure the safety and protection of the Card, its visible critical data 
and will safeguard the PIN number from disclosure to any person whatsoever. The Cardholder will not disclose the Card 
Number to any third party except in connection with a Card Transaction or when reporting the actual loss or theft of the Card. 
7-2- If the Card is lost or stolen or if the PIN has become known to any unauthorized person, the Cardholder shall immediately 
notify the Company by immediately calling the dedicated telephone numbers made public to the Cardholder and published 
from time to time followed by written confirmation addressed to P. O. Box 5350, Manama, Kingdom of Bahrain. 
If this notification is given orally it shall not take effect unless confirmed in writing to the Company at the above address 
within 7 days from the notification date. Until the Company receives written notification, the Principal Cardholder will be 
liable to the Company in respect of any use of the Card during this period of loss or theft. In all cases, the Company doesn’t 
accept any responsibility of any process of withdrawing cash on the Card using ATM machines nor entertain disputes or 
provide financial compensation on such transactions as the financial liability of all ATM cash withdrawals transactions 
remains with the Cardholders.
7-3- The Company shall be responsible for unauthorized purchases, orders, transfers, cash withdrawals and/or other 
transactions made on the Card(s) without the Cardholder’s knowledge and/or participation if reported to the Company within 
twenty four (24) hours immediately preceding the time the loss or theft of the Card(s) up to a maximum amount of Bahraini 
Dinars five-thousands (BHD5,000) per Card Account (this includes the Principal and the Supplementary Cards) and not 
exceeding of Bahraini Dinars Ten Thousands (BHD10,000) per Cardholder per annum.(All Cardholder Accounts including 
Principal and Supplementary Cards)
7-3-1- Claims under clause (8) are subject to a deductible charge of Bahraini Dinars fifty (BHD50) for each case reported.
7-3-2- The Company shall not be responsible for claims under clause (8) in any of the following instances: 
(a) where the theft is caused by the Cardholder, or his/her spouse, children, relative or friends; 
(b) where the Card is left unattended, or where it has been left negligently or deliberately in a public place or a place to 
which people other than family have access;
(c) where the Card has been passed to someone; 
(d) where the unauthorized purchases, orders, transfers and/or cash withdrawals were processed using the a valid Personal 
Identification Number (‘PIN’) or the online pin (OTP) wither card was lost , stolen or in the cardholder position;
(e) where the Cardholder fails to exercise and perform the due diligence and care that would be taken by a reasonable 
person to guard and/or protect a Card(s) from loss and/or theft;
(f) if the Cardholder, or anyone acting on his/her behalf, makes any false or fraudulent claim or supports a claim by false 
or fraudulent documents; 
(g) where the Cardholder is found to be in breach of the Company VISA, MasterCard & JCB, UnionPay General Terms 
and Conditions; or
(h) if transactions were processed using the lost or stolen Card(s) prior to the 24 hours immediately preceding the time the 
loss or theft was reported to the Company; or
(i) any other instances at the Company’s sole discretion.
7-3-3- The Company reserves its right to recover any sums already paid to the Cardholder under clause (8) in the event of 
that any of the exclusions stipulated in clause (7-3-2) apply. 
7-3-4- The Cardholder must notify the Company on (+973) 17117116 or the number appearing on the backside of the Card 
as soon as he/she becomes aware that the Card(s) is lost or stolen.
7-3-5- Any reimbursements under clause (8) shall be made in Bahraini Dinars by direct transfer to the Cardholder’s account. 
Where the loss is incurred in a currency other than Bahraini Dinars, the Cardholder shall be reimbursed at the rate of exchange 
prevailing at the date such amounts are converted. 
8. REFUNDS AND CARDHOLDER CLAIMS:
The Card Account will only be credited with a refund in respect of a Card Transaction if the Company received a refund 
voucher or other refund conformation acceptable to it. No claim by a Cardholder against a third party may be the subject 
of a defence or counterclaim against the Company. No rights of a Cardholder against the Company may be assigned or 
otherwise disposed of. The Company shall not be liable in any way if the Card is not honoured by a third party. Objections 
and claims must be submitted in writing to the Company within 15 days of the date of the statement as outlined in clause 
(3) and the Company will not be under any obligations to respond to or resolve any claims received after lapse of 15 days.
9. SUPPLEMENTARY CARDHOLDER:
9-1- The Company may at its discretion issue a Supplementary Card with PIN upon receipt of written request along with 
relevant completed signed application form by the Principal Cardholder to enable the Principle Cardholder’s immediate 
family member and so avail of a Supplementary Card. The Principal Cardholder shall be liable for all amounts arising from 
charges incurred by the Company in connection with use of the Card by the Supplementary Cardholder (including any use 
in breach of this Agreement which the Company shall be under no responsibility to prevent) which amounts/losses sustained 
may be debited to the Card Account.
9-2- In addition to its other rights and powers under this Agreement the Company may cancel a Supplementary Card at 
any time and without having to return to the Principal Cardholder and/or upon receipt of written request from the Principal 
Cardholder accompanied by the return of that Card to the Company. This cancellation will not affect and/or waive the 
Principal Cardholder’s financial liability in respect of any Card Transaction conducted by the Supplementary Cardholder 
prior to cancellation. The Supplementary Cardholder is not entitled to request any changes to the Principal cardholder 
amount nor any other Supplementary Card details.
10. VARIATION OF THIS AGREEMENT:
The Company reserves its right to amend the Terms and Conditions of this Agreement at any time. The Company shall notify 
the Principal Cardholder about these amendments by written notification, through the monthly statements, or in its website 
or by any other media channels; the Principal Cardholder shall have the right to accept these amendments and continue 
to use the Cards, or object them within 30 days and terminate the Agreement under the conditions of clause (6) of this 
Agreement; continuation of using the Card(s) by the Principal or Supplementary Cardholders after the notification shall be 
conceded as an acceptance of these amendments.
11. CHARGE CARD:
In case of charge Card, below Terms & Conditions applies in addition to the above.
11-1- All sales, cash advance charges, fees and all Transactions effected by the Cardholder on the Card will be debited to 
the Cardholder’s Bank Account with the Bank. 
11-2- In case of insufficient funds in the Bank account, a temporary overdraft maybe created at the sole discretion of the 
Company which will be subject to the Bank prevailing applicable interest rate.
11-3- In order to avoid interest charges, the Cardholder should keep the account properly funded to meet all dues Card 
debits. The Company has the authority to debit Principle Cardholder’s Bank account for all sales, cash advances, fee, 
interest and expenses arising from the use of the Company Card; and debit any other Bank account the principle Cardholder 
may have with the Bank and/or its domestic and overseas branches in case cannot be applied due to insufficient funds.
11-4- Where the Bank and/ or the Cardholder are required to reimburse the Company for any sums, amounts, fees, charges, 
costs or expenses, they shall, at the same time, reimburse and indemnify the Company against all VAT incurred by the 
Company in respect of those sums, amounts, fees, charges, costs or expenses.
12. CASH BACK:
Cardholder gets 2% cash back at Lulu Hypermarket Bahrain and CrediMax only outlets and 1% on overseas spends on 
Danat Card. No cash back will be given on cash withdrawals. Cash back amount will be credited to the Card Account 
statement on a monthly basis. The Company reserves the right to change the cash back percentage from time to time at 
its sole discretion. The company shall notify the Principal Cardholder with respect to any amendment through the monthly 
statements (as per the address provided to CrediMax) or by any other media channel.
13. MULTICURRENCY CARD WALLETS:
13.1-The Card shall always be loaded or reloaded in the defined BASE Currency and thereafter funds may be converted 
to a variety of currency wallets which the cardholder will be able to transact directly from as per the transaction currency.
13.2-The initial BASE Currency shall be BHD with other secondary Currencies which the Cardholder may convert and 
allocate the funds for usage.
13.3-If the Company introduces a new secondary Currencies and the Cardholder chooses to allocate funds to that new currency, 
they shall be deemed to have acknowledged and agreed that these Terms and Conditions apply to such new Currency.
13.4-The Cardholder is responsible for determining and managing their Currency wallets portfolios and ensuring that 
sufficient funds are held in each wallet subject to certain predefined caps (limits) and fees as defined and advised by the 
Company from time to time.
13.5-The Multicurrency Card can only be used if it is in credit. If a particular Currency Wallet becomes overdrawn following 
a transaction by the Cardholder, the resulting debit balance becomes a debt immediately payable by the Cardholder and 
the Company reserves the right to recover the overdrawn position by deducting funds held in another Currency wallet, 
starting with the Base Currency.
13.6-The default Card Usage Currency will be the Base Currency, the Cardholder will not be able to change their default 
currency settings and define usage currencies priorities.
13.7-Usage of the Multicurrency Card in any other currency than the Base or secondary Currencies will be billed in the 
Base Currency.
13.8-If there are insufficient funds in a particular Currency Wallet to pay for a transaction, the Company reserves the right to 
decline or approve the transaction by processing the amount automatically from the Base Currency Wallet.
13.9-The Cardholder commits to accept a credit refund transaction to his/her Card Account in the applicable transaction 
currency if they are entitled to a refund or other credit for any reason for goods or services purchased using the Card.
14. GENERAL:
14-1- The Company will not be liable if it is unable to perform its obligations under this Agreement due (directly or indirectly) 
to the failure of any machine, data processing system or transmission link or industrial dispute or anything beyond the 
Company’s control. 
14-2- If the Company is unable to produce or send a statement, the Principal Cardholder’s liability for interest and other fees 
shall continue and for the purpose of calculating interest and establishing the date on which payment is due, the Company 
may select a set date each month as the statement’s date. It is the Cardholder’s responsibility to check with the Company 
on the relevant set date each month if he/she is not in receipt of the monthly statement for the amount payable and as to the 
deadline within which such remittance is to be effect. 
14-3- The Principal Cardholders shall immediately notify the Company in writing of any change of their name, contact information, 
employment data, and the financial statement of income, attaching a proof of these changes. The Principal Cardholders 
should provide copies of valid up-to-date identification documents to the Company on regular basis.
14-4- If the Company, on behalf of the Principal Cardholder, enters into any Agreement with insurance companies and other 
international institutions for the procurement of certain benefits to the Principal Cardholder, it will be the sole responsibility 
of such companies and institutions to execute those benefits. 
14-5- The Principal Cardholder accepts full liability for all losses incurred and for all debits to his/her Card Account in 
accordance with these Terms and Conditions.
12-6- Any other facilities or benefits made available to Cardholders as such as and not forming part of this Agreement may 
be withdrawn at any time without notice by the Company.
14-7- The Company may disclose Card Record Account information to the local and international Authorities and other 
related Associations. Principal Cardholder acceptance to this is already existed.
14-8- This Agreement shall be governed and construed in accordance with the Laws of the Kingdom of Bahrain and the 
Cardholder irrevocably submits to the non-exclusive jurisdiction of the Courts of the Kingdom of Bahrain. The Arabic version 
of this Agreement shall prevail.
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1. تعاريف:

“الرشكة” يقصد بها رشكة كريدي مكس ش.م.ب )مقفلة(. 

“البنك” يقصد به بنك البحرين و الكويت ش.م.ب.

“االتفاقية” يقصد بها االتفاقية املربمة بني الرشكة وحامل البطاقة والتي تخضع لهذه الرشوط واألحكام وأية تعديالت تطرأ عليها من وقت آلخر.

“البطاقة” يقصد بها بطاقة/بطاقات ائتامن/خصم )فيزا/ماسرتكارد/جي يس يب/يونيون باي وغريها( أو البطاقات املدفوعة األجر )ماسرتكارد( أو املتعددة العمالت 
التي تصدرها الرشكة لحامل البطاقة.

»دانات« يقصد بها بطاقة الرشاكة االئتامنية بني كريدي مكس ولولو هايرب ماركت.

“الرقم الرسي” يقصد به رقم التعريف الرسي الشخيص املتعلق بالبطاقة والصادر لحامل البطاقة واملكون من 4 أرقام.

“حامل البطاقة” يقصد به أي شخص تصدر له الرشكة بطاقة ورقم رسي الستخدامه الخاص. 

“ حساب البطاقة” يقصد به الحساب/ الحسابات الخاصة مبعامالت البطاقة والتي تحتفظ بها الرشكة وذلك يشمل البطاقة األساسية والبطاقات التابعة.

“حامل البطاقة األسايس” يقصد به الشخص الذي تم فتح حساب البطاقة بإسمه.

“حامل البطاقة التابعة ” يقصد به حامل البطاقة املسمى من قبل حامل البطاقة األسايس والذي يتم احتساب معامالت بطاقته عىل حساب حامل البطاقة األسايس.

“معاملة البطاقة” يقصد بها عمليات رشاء البضائع أو الحصول عىل الخدمات أو السحوبات النقدية عن طريق استخدام البطاقة والرقم الرسي إذا لزم أو رقم البطاقة 
أو بأي وسيلة أخرى رصح أو فوض بها حامل البطاقة.

“الحد االئتامين” يقصد به الحد األقىص لسقف االئتامن املسموح به مبوجب حساب البطاقة االئتامنية كام تحدده الرشكة ويعلم به حامل البطاقة األسايس من 
وقت آلخر أو املبلغ املتوفر واملسموح به يف حساب حامل البطاقة  املدفوعة األجر مسبقا بغرض سحب املبالغ النقدية أو إجراء معامالت رشاء باستخدام البطاقة 

ضمن هذه الحدود.

»العملة األساسية« ويقصد بها العملة األساسية التي صدرت بها البطاقة املتعددة العمالت ويتم الخصم عىل أساسها. 

»معدل تحويل العملة« ويعني سعر الرصف املحدد الذي يتم عىل أساسه تحويل عملة واحدة يف محفظة البطاقة املتعددة العمالت إىل عملة أخرى يف املحفظة أيضاً.

“رضيبة القيمة املضافة” تعني رضيبة القيمة املضافة وأية رضيبة أخرى مامثلة يتم فرضها يف مملكة البحرين.

2. استخدام البطاقة:

يجب عىل حامل البطاقة: 

1- التوقيع عىل البطاقة فور استالمها. 

2- حفظ الرقم الرسي عن ظهر قلب ، واتخاذ كافة االحتياطات املناسبة لعدم إطالع الغري عليه.

3- استخدام البطاقة يف حد مبلغ االئتامن الذي تحدده الرشكة من وقت آلخر كام يلتزم حامل البطاقة بسداد قيمته قبل انتهاء الفرتة الزمنية املمنوحة له ليتسنى 
استخدامه مجدداً، وأي تجاوز لحد االئتامن يلتزم حامل البطاقة بسداد قيمته فوراً للرشكة باإلضافة إىل رسوم تجاوز الحد االئتامين.

4- ال يجوز لحامل البطاقة استخدامها بعد انقضاء الفرتة املحددة لصالحيتها كام ال يجوز له استخدامها بعد إشعاره بإلغائها أو سحبها من قبل الرشكة أو أي شخص 
يعمل بالنيابة عن الرشكة.

5- يجب عىل حامل البطاقة عدم إجراء أية معامالت مخالفة للقوانني أو املعايري املقررة من قبل:

)أ( مؤسسات فيزا/ ماسرتكارد/جي يس يب الدولية/يونيون باي 

)ب( الجهات املعنية يف مملكة البحرين 

)ج( الجهات املعنية الدولية.

6- يجب عدم استخدام البطاقة ألي أغراض غري قانونية ، مبا يف ذلك رشاء البضائع أو الحصول عىل الخدمات املمنوعة مبوجب قوانني مملكة البحرين.

3. حساب البطاقة:

البضائع  البطاقة من رشاء  معامالت  بكافة  الخاصة  املبالغ  املذكور  الحساب  ويقيد عىل  األسايس  البطاقة  باسم حامل  بطاقة  بحساب  لديها  الرشكة  تحتفظ   -1-3
والخدمات والسحوبات النقدية التي يتم الحصول عليها مبا يف ذلك الرسوم املرتتبة نتيجة استخدام البطاقة كام هو موضح يف دليل الرشكة للخدمات والرسوم وأيضا 

أية مصاريف أخرى تتحملها الرشكة والتي تنشأ نتيجة استخدام البطاقة.

3-2- يف حالة سعي أي محل تجاري للحصول عىل تفويض من الرشكة إلمتام أية معاملة من قبل حامل البطاقة ، فإن مبلغ االئتامن املتاح عىل حساب البطاقة 
سوف ينقص مبعدل تلك املعاملة.

3-3- سيتم تحويل املبالغ املتعلقة مبعامالت البطاقة التي تجري بعملة أخرى غري الدينار البحريني إىل الدينار البحريني بأسعار الرصف السائدة املقررة من قبل رشكة 
فيزا ، ماسرتكارد ، جي يس يب، يونيون باي يف تاريخ قيد املبالغ املذكورة عىل حساب البطاقة باإلضافة إىل رسوم تحويل العملة عىل حساب البطاقة.

3-4- تقوم الرشكة بإرسال كشف حساب شهري عن حساب البطاقة إىل حامل البطاقة األسايس عىل عنوانه الوارد يف استامرة طلب الحصول عىل البطاقة واملثبت 
باملستندات املطلوبة أو أي عنوان آخر تم إخطار الرشكة به خطياً وتعترب البيانات املالية املتعلقة مبعامالت البطاقة والواردة يف كشف حساب البطاقة صحيحة ويقع 
عىل حامل البطاقة عبء إثبات عدم صحتها عند املنازعة أمام القضاء إذا مل يعرتض عليها خالل 15 يوماً من تاريخ إصدار كشف الحساب. ويقوم حامل البطاقة 
االئتامنية بدوره خالل 25 يوماً من تاريخ إصدار كشف الحساب الشهري بدفع املبلغ األدىن املستحق واملحدد يف كشف الحساب أو أي مبلغ أكرب قد يختاره حامل 

البطاقة . ويكون الحد األدىن هو نسبة 5% من الرصيد املستحق برشط أن اليقل عن مبلغ وقدره 10 دنانري بحرينية.

3-5- يقوم حامل بطاقة الخصم بدوره خالل 3 أيام من تاريخ إصدار كشف الحساب الشهري بدفع املبلغ املستحق الكامل واملوضح يف كشف الحساب.

3-6- كام يدفع حامل البطاقة األسايس فوراً أي مبلغ مستحق يتجاوز حدود االئتامن وأية متأخرات من مدفوعات سابقة ومبلغ أي معاملة من معامالت البطاقة 
يتم القيام بها إخالالً بأي رشط من رشوط هذه االتفاقية. ويفوض صاحب البطاقة األسايس الرشكة بالقيد عىل أي حساب آخر يحتفظ به صاحب البطاقة األسايس 
لدى البنك واستخدام الرصيد املوجود فيه لتسوية أية دفعات متأخرة و/أو غرامات مام تفرضها الرشكة عىل أية معاملة بطاقة متت باملخالفة ألي حكم من أحكام 

هذه االتفاقية.

3-7- مراعاًة للقيود املنصوص عليها يف القانون، تكون كافة املبالغ املستحقة مبوجب هذه االتفاقية واجبة الدفع والسداد بالكامل يف حالة إعالن إفالس أو وفاة حامل 
البطاقة األسايس أو يف حالة إخالل حامل البطاقة بأي رشط من رشوط االتفاقية حسب تقدير الرشكة. ويف حالة إفالس أو وفاة حامل البطاقة األسايس تظل التزامات 

حامل البطاقة األسايس سارية املفعول و ملزمة إىل حني الوفاء بها حسب األصول. 

3-8- التعترب أية مدفوعات للرشكة نافذة املفعول إال إذا تم سدادها عىل أي عنوان تحدده الرشكة وبعد إضافتها إىل حساب البطاقة. فإذا قام حامل البطاقة باستخدام 
أحد طرق الدفع للتسديد ولسبب ما مل يتم إضافة املبلغ إىل حساب البطاقة، يكون حامل البطاقة مسؤوالً عن كافة االلتزامات املرتتبة عن ذلك. وتستخدم هذه 

املدفوعات من قبل الرشكة: 

1- لتسديد رسوم املدفوعات املتأخرة.

2- لتسديد جميع الفوائد التي تظهر يف آخر كشف حساب وأية كشوفات سابقة.

3- لتسديد جميع السحوبات النقدية التي تظهر يف آخر كشف حساب وأية كشوفات سابقة.

4. لتسديد قيمة جميع املشرتيات التي تظهر يف آخر كشف حساب وأية كشوفات سابقة.

5- لتسديد قيمة أية سحوبات نقدية أو مشرتيات متت وتقيدت عىل حساب البطاقة ولكنها مل تظهر بعد يف كشف الحساب. 

3-9- تحتفظ الرشكة بحقها يف تعديل / ترتيب هذه الرسوم املستوفاة من وقت آلخر وفقاً لتقديرها املطلق، وتقوم الرشكة بإعالم حامل البطاقة الرئييس بذلك من 
خالل كشف الحساب الشهري )علی عنوان املراسالت املسجل لدى الرشكة( أو عن طريق أي وسيلة اتصال أخرى. 

4. رضيبة القيمة املضافة:

أي مبالغ أو رسوم أو تكاليف أو نفقات أو مصاريف مشار إليها يف هذه االتفاقية أو يف دليل الرشكة للخدمات والرسوم أو يف استامرة االقرار لن تشمل رضيبة القيمة 
املضافة أو أي رضيبة أخرى قد تطبق عليها يف الحارض أو املستقبل. ويف حال كانت الرشكة ملزمة بفرض رضيبة القيمة املضافة أو أي رسوم أخرى تتعلق بالرضيبة 
عىل خدماتها ونفقاتها، فسيتم إضافة هذه الرضيبة أو الرسوم إىل أي مبالغ أو رسوم أو تكاليف أو نفقات أو مصاريف بسعر مناسب. ويجب عليك أن تُسدد املبالغ 
اإلضافية التي قد تكون رضورية لضامن حصول الرشكة عىل مبلغ صايف يساوي كامل املبلغ الذي كانت ستتلقاه لو مل يتم الدفع خاضعاً للرضيبة أو ألي خصم آخر.

5. تقييد أو إلغاء أو وقف أو سحب البطاقة:

5-1- يحق للرشكة بدون إشعار مسبق لحامل البطاقة أن تقوم بإلغاء أو وقف أو سحب أي بطاقة و/أو امتيازات صادرة عىل أساس مؤقت أو دائم ، يف أي وقت 
وألي سبب كان ، ويشمل ذلك اآليت ولكن ال يقترص عليه: 

5-1-1- عدم تقيد حامل البطاقة بالتزاماته مبوجب هذه االتفاقية وبالتعديالت التي تطرأ عليها من وقت آلخر، أو مبوجب أي اتفاقية أخرى مع الرشكة.

5-1-2- تأخر حامل البطاقة عن سداد أي مبلغ مستحق للرشكة يف الوقت املحدد. 

5-1-3- إفالس أو عجز حامل البطاقة عن سداد أي مبلغ مستحق للرشكة أو أي تغيري مادي يطرأ عىل الوضع املايل أو أية ظروف أخرى يواجهها حامل البطاقة. 

4-1-5- عدم التزام حامل البطاقة بتقديم أي معلومات إضافية و/أو وثائق بناء عىل طلب من الرشكة. 

5-1-5- سوء استخدام البطاقة بواسطة طرف آخر. 

5-1-6-إذا علمت الرشكة أو اشتبهت بأن البطاقة تستخدم لالحتيال أو النصب و/أو تستخدم بطرق غري مرشوعة. 

لتفادي الشكوك، يجوز للرشكة تقييد أو إلغاء أو وقف أو سحب البطاقة أو تغيري حد االئتامن للبطاقة سواء بالزيادة أو النقصان حسب تقديرها الخاص، ولن يطلب 
تقديم أي مربرات من قبل الرشكة لحامل البطاقة بخصوص التقييد أو اإللغاء أو الوقف أو السحب أو التغيري.

5-1-7-قد تقوم الرشكة بتقييد حد االستخدام اليومي للبطاقة إىل مبلغ معني حسب ما تراه الزماً.

5-2- يتم إلغاء البطاقة بواسطة الرشكة بدون إشعار مسبق يف حالة وفاة أو إفالس أو عجز حامل البطاقة عن السداد ، أوعندما يصبح مكان تواجد حامل البطاقة 
غري معروف للرشكة. 

5-3- يف حالة تقييد أو إلغاء أو وقف أو سحب البطاقة طبقاً للفقرات املنصوص عليها أعاله، تنتهي صالحية هذه االتفاقية عىل الفور، ويجب عىل حامل البطاقة 
أن يقوم بتسليم البطاقة األساسية باإلضافة إىل البطاقات التابعة للرشكة واالمتناع عىل الفور عن استخدامها بعد ذلك. كام يجوز للرشكة باإلضافة إىل أي تعديالت 
مرشوطة يف هذه الوثيقة اتخاذ خطوات تعتربها رضورية لتقييد استخدام البطاقة. ويعترب االستمرار يف استخدام البطاقة بواسطة حامل البطاقة األسايس أو حامل 

البطاقة التابعة عمالً احتيالياً ونصب. 

4-5- إلغاء أو أنهاء أو سحب البطاقة ال يعفي حامل البطاقة من مسئولياته و التزاماته املالية تجاه الرشكة. وسوف يستمر الرصيد املدين عىل البطاقة ساري املفعول 
و مستحق الدفع للرشكة من قبل حامل البطاقة، و تبقى الرسوم مرتتبة حتى السداد التام للرصيد املدين يف البطاقة.

5-5- تبقى البطاقة ملكاً للرشكة يف كل األوقات ويجب عىل حامل البطاقة أن يعيد للرشكة عىل الفور البطاقة أو أي بطاقات، مبا يف ذلك أي بطاقة )بطاقات( تابعة. 

5-6- يعفي حامل البطاقة الرشكة من أي مسئولية عن األرضار التي قد تنشأ فيام يتعلق بتقييد أو إلغاء أو وقف أو سحب البطاقة

5-7- تحتفظ الرشكة، حسب تقديرها الخاص، بحق استعادة البطاقة و/أو أي من االمتيازات ، سواء تم أو مل يتم وقف أو تصحيح الظروف الناجمة عن تقييد أو 
إلغاء أو وقف أو سحب البطاقة.  

6. إنهاء االتفاقية:

يجوز لحامل البطاقة األسايس أن ينهي هذه االتفاقية مبوجب إشعار كتايب يقدمه للرشكة ، وال يعترب إنهاء االتفاقية نافذاً إال عند إعادة جميع البطاقات التي تم 
إصدارها لالستخدام عىل حساب البطاقة للرشكة وسداد كافة االلتزامات املرتتبة عىل حامل البطاقة األسايس وحاميل البطاقات التابعة مبوجب الرشوط واألحكام لهذه 
االتفاقية ، كام يلزم حامل البطاقة بتسديد أي التزامات مرتتبة عىل حساب البطاقة األساسية والبطاقات التابعة له من قبل تاريخ إلغاء البطاقة خاصة االلتزامات التي 
مل تقيد يف كشف حساب البطاقة بعد تاريخ اإللغاء ولكنها جزء من االلتزامات املستحقة للرشكة. وإىل حني إنهاء االتفاقية عىل النحو املذكور يجوز للرشكة أن تعيد 

إصدار البطاقات من وقت آلخر الستعاملها وفقاً لرشوط االتفاقية.

 كام يتعني عىل حامل البطاقة األسايس إعادة البطاقة األساسية والبطاقات التابعة التي أصدرتها الرشكة له قبل مغادرته البحرين نهائياً أو مؤقتاً )ملدة 6 أشهر أو أكرث(. 

فعىل حامل البطاقة األسايس إبالغ الرشكة هاتفياً إللغاء جميع البطاقات املرتتبة من قبل حامل البطاقة األسايس وجميع البطاقات التابعة وإعادة جميع البطاقات 
للرشكة. كام تعترب هذه االتفاقية الغية من قبل الرشكة يف حال اإلخالل بأي رشط من أحكام االتفاقية.

7. املحافظة عىل البطاقة والرقم الرسي :

7-1- يبذل حامل البطاقة العناية الالزمة ليضمن سالمة البطاقة والبيانات املوضحة عليها ويتخذ كافة االحتياطات الرضورية لعدم الكشف عن الرقم الرسي ألي 
شخص مطلقاً كام يتعني عىل حامل البطاقة عدم إفشاء رقم البطاقة إىل أي طرف آخر إال فيام يتعلق مبعامالت البطاقة أو حني اإلبالغ عن ضياع أو رسقة البطاقة. 

7-2- ويف حالة ضياع أو رسقة البطاقة أو إطالع أي شخص غري مخول عىل الرقم الرسي يقوم حامل البطاقة فوراً بإخطار الرشكة عن طريق رقم الهاتف املتفق عليه 
واملعلن عنه للعامة من وقت آلخر باإلضافة إىل إرسال إخطار رسمي كتابياً عىل العنوان التايل: ص. ب. 5350، املنامة ، مملكة البحرين.

ويف حالة تقديم البالغ شفهياً ال يعترب البالغ نافذاً إال بعد تأكيده للرشكة عىل العنوان املذكور أعاله خالل سبعة أيام ، وإىل حني استالم الرشكة إشعاراً نافذاً بذلك يكون 
صاحب البطاقة األسايس ملزماً تجاه الرشكة فيام يتعلق باستخدام البطاقة واملعامالت التي متت خالل هذه الفرتة. يف جميع األحوال ال تتحمل الرشكة أي مطالبة أو 

تفويض مايل عىل هذه العمليات حيث االلتزامات املالية مبا يف ذلك عمليات السحب النقدي تبقى من مسؤولية حامل البطاقة.

7-3- الرشكة ستكون مسئولة عن املشرتيات والطلبات والتحويالت والسحوبات النقدية الغري مرصحة و/أو عمليات أخرى أجريت عىل البطاقة )البطاقات( بدون 
علم حامل البطاقة أو مشاركته إذا تم اإلبالغ عن رسقة أو فقدان البطاقة خالل 24 ساعة من وقت الرسقة أو الفقدان وذلك كحد اقىص يصل إىل خمسة االف دينار 
بحريني لكل حساب بطاقة )الحساب يشمل البطاقة األساسية والبطاقات التابعة( واليتجاوز عرشة االف دينار بحريني لكل حامل بطاقة سنوياً لجميع حسابات 

حامل البطاقة األساسية والبطاقات التابعة. 

7-3-1- املطالبات وفقاً للفقرة )8( تخضع لرسوم خصم بقيمة خمسني دينار بحريني لكل حالة يتم االبالغ عنها.

7-3-2- الرشكة ليست مسئولة عن أية مطالبات وفقاً للفقرة )8( يف الحاالت التالية:

)أ( عندما تكون الرسقة بسبب حامل البطاقة ،الزوج/الزوجة ، االبناء ، العائلة واألصدقاء.

)ب(  حني يتم ترك البطاقة من غري مراقبة أو عندما يتم تركها عمداً أو بإهامل يف مكان عام أو يف مكان سهل الوصول إليه من قبل أشخاص غري أفراد العائلة. 

)ج(  حني يتم تسليم البطاقة لشخص ما.

 )د( عندما تكون املشرتيات و الطلبات و التحويالت و السحوبات النقدية الغري مرصحة قد متت بإدخال الرقم الرسي للبطاقة او رمز)OTP( سواء كانت البطاقة 
مرسوقة أو مفقودة أو يف حوزت الزبون.

 )ه( حني يفشل حامل البطاقة ببذل العناية واالهتامم الالزم الذي يجب أن يتخذه ومن شأنه حامية البطاقة من الرسقة والفقدان.

) و( إذا كان حامل البطاقة أو أي شخص يترصف بالنيابة عنه قام بأي إدعاء كاذب أو احتيايل أو قام بإبراز وثائق مزورة أو احتيالية.

)ز(  عندما يخرق حامل البطاقة الرشوط واألحكام العامة لبطاقات الرشكة )فيزا/ ماسرتكارد/ جي يس يب/ يونيون باي وغريها(.

)ح(  إذا متت املعامالت باستخدام البطاقة املرسوقة أو املفقودة خالل 24 ساعة ومل يتم إخطار الرشكة برسقة أو فقدان البطاقة.

)ط(  أي حاالت أخرى حسب تقدير الرشكة.

7-3-3- تحتفظ الرشكة بحقها يف اسرتداد أي مبالغ تم دفعها لحامل البطاقة وفقاً للفقرة )8( يف حالة ثبوت أحد االستثناءات املنصوص عليها يف الفقرة )2-3-7(.

7-3-4- ويف حالة ضياع أو رسقة البطاقة يجب عىل حامل البطاقة إخطار الرشكة عن طريق رقم الهاتف 17117116 )973+( أو الرقم الظاهر يف البطاقة مبارشة 
بعد علمه بذلك.

7-3-5- املبالغ املسددة وفقاً للفقرة )8( تصدر بالدينار البحريني عن طريق التحويل املبارش إىل حساب حامل البطاقة. ويتكبد حامل البطاقة خسارة تحويل العملة 
من عملة أخرى غري الدينار البحريني حيث يتم تحويل املبلغ املستخدم بغري الدينار البحريني إىل الدينار البحريني بسعر الرصف السائد يف تاريخ تسديد املبالغ.

8 . إعادة املبالغ ومطالبات حامل البطاقة:

يقيد عىل حساب البطاقة املبالغ املعادة الخاصة بأية معاملة من معامالت البطاقة فقط يف حالة استالم الرشكة إليصال إعادة املبلغ أو أي مستند آخر إلثبات إعادة 
املبالغ يكون مقبوالً لدى الرشكة. وال يجوز أن متثل أية مطالبة من قبل حامل البطاقة تجاه أي طرف ثالث موضوعاً لنزاع أو مطالبة متقابلة ضد الرشكة. وال يجوز 

إحالة أي حقوق لحامل البطاقة تجاه الرشكة أو التنازل عنها للغري. وال تكون الرشكة مسؤولة بأي حال إذا مل يقبل أي طرف ثالث التعامل بالبطاقة.

أي اعرتاض من قبل حامل البطاقة عىل عمليات البطاقة أو مطالبة يجب أن يكون كتابياً خالل 15 يوماً من تاريخ إصدار كشف الحساب كام هو مذكور يف الفقرة 
)3( ولن تتحمل الرشكة أي مسئولية للرد أو إليجاد الحل املناسب عند استالم الكتاب من حامل البطاقة بعد إنقضاء 15 يوم.

9 . حامل )حاميل( البطاقة /البطاقات التابعة:

9-1- يجوز للرشكة وفقاً لتقديرها املطلق أن تصدر بطاقة )بطاقات( تابعة بناًء عىل طلب كتايب من حامل البطاقة األسايس مع املستندات املطلوبة وذلك الستعاملها 
من قبل أي فرد من أفراد أرسته املقربني وما شابه باعتبارها بطاقة )بطاقات( تابعة. ويكون حامل البطاقة األسايس مسؤوالً عن كافة املبالغ الناشئة عن املصاريف 
التي تتكبدها الرشكة بشأن استخدام البطاقة )البطاقات( من قبل  حامل )حاميل( البطاقة التابعة ويتم قيد هذه املبالغ/املصاريف عىل حساب البطاقة )ويشمل 

ذلك أي استعامل مخل بهذه االتفاقية ال تكون الرشكة مسؤولة عن منع وقوعه(.

9-2- وباإلضافة إىل الحقوق و الصالحيات املكفولة للرشكة مبوجب هذه االتقاقية، يجوز للرشكة إلغاء البطاقة )البطاقات( التابعة يف أي وقت دون الرجوع إىل حامل 
البطاقة األسايس أو بناًء عىل طلب كتايب من حامل البطاقة األسايس مرفقاً البطاقة )البطاقات( التابعة املراد إلغاؤها يقدمه إىل الرشكة دون املساس بالتزامات حامل 
البطاقة األسايس فيام يتعلق بأي معاملة من معامالت البطاقة ويقوم بها حامل )حاميل( البطاقة التابعة قبل إلغائها. كام ال يحق لحامل البطاقة التابعة طلب إجراء 

أي تعديل يف حساب أو بيانات حامل البطاقة األسايس أو البطاقات التابعة األخرى.

10. تعديل هذه االتفاقية:

تحتفظ الرشكة بحقها يف تعديل رشوط وأحكام هذه االتفاقية يف أي وقت، ويتم إشعار حامل البطاقة األسايس بذلك مبوجب إشعار كتايب أو من خالل كشف الحساب 
الشهري أو عن طريق موقع الرشكة االلكرتوين أو عن طريق أي وسيلة إتصال أخرى ؛ و يكون لحامل البطاقة األسايس الحق يف قبول تلك التعديالت و االستمرار 
يف استخدام البطاقة أو االعرتاض عليها خالل 30 يوم وإنهاء االتفاقية وفقاً للفقرة )6( من هذه االتفاقية. و يعترب استمرار حامل البطاقة يف استخدام البطاقة بعد 

إعالمه بالتعديالت قبول منه عىل ما جاء بها.

11. بطاقة الخصم:

باإلضافة إىل جميع االلتزامات املرتتبة عىل بطاقة االئتامن مبوجب الرشوط واألحكام املشار إليها يف هذه االتفاقية ، تخضع بطاقة الخصم للرشوط واألحكام التالية: 

11-1- جميع املشرتيات، السحوبات النقدية، الرسوم و جميع العمليات التي قام بها حامل البطاقة عىل حساب البطاقة سيتم خصم قيمتها من حساب البطاقة 
لدى البنك.

2-11- ويف حالة عدم وجود غطاء يف حساب حامل البطاقة لدى البنك لسداد التزاماته الحالية عىل حساب البطاقة فيجوز للرشكة بإرادتها املنفردة أن تقوم بكشف 
حساب حامل البطاقة لدى البنك وسيتم إضافة رسوم وفوائد عىل الحساب املكشوف لحامل البطاقة لدى البنك طبقاً للقوانني املعمول بها يف البنك.

3-11- ولتجنب رسوم السحب عىل املكشوف، عىل حامل البطاقة االلتزام بإيداع املبالغ املستحقة للرشكة يف حسابه لدى البنك، وتحتفظ الرشكة بحقها يف خصم 
حساب حامل البطاقة األسايس لدى البنك أو أي فرع للبنك يف مملكة البحرين أو خارجها.

11-4- إذا كان البنك و/أو حامل البطاقة مطالبان بتعويض الرشكة عن أي مبالغ أو رسوم أو تكاليف أو نفقات أو مصاريف، فيجب عليهام أن يسددوها إىل الرشكة 
ويدفعوا إليها مقابل كل رضيبة قيمة مضافة  تكبدتها الرشكة فيام يتعلق بتلك املبالغ أو الرسوم أو التكاليف أو النفقات أو املصاريف يف الوقت نفسه.

12-االسرتداد النقدي:

حامل البطاقة يحصل عىل اسرتداد نقدي 2% عند استخدام بطاقة دانات يف محالت اللولو هايرب ماركت البحرين وعىل أجهزة كريدي مكس و 1% اسرتداد نقدي 
عند استخدام بطاقة دانات خارج البحرين و ال يشمل ذلك السحوبات النقدية. االسرتداد النقدي سيودع يف حساب البطاقة بشكل شهري. تحتفظ الرشكة بحقها يف 
تغيري نسبة االسرتداد النقدي من وقت آلخر، وتقوم الرشكة بإعالم حامل البطاقة الرئييس بذلك من خالل كشف الحساب الشهري )عىل عنوان املراسالت املسجل 

لدى الرشكة( أو عن طريق أي وسيلة إتصال أخرى.

13-محفظات البطاقة املتعددة العمالت:

13-1- يتم تعبئة البطاقة أو إعادة تعبئتها دامئا بالعملة األساسية املحددة ومن ثم يتم بعدها تحويل املبالغ إىل محفظات العمالت املختلفة والتي ميكن لحامل 
البطاقة أن يقوم من خاللها بإجراء معاملته مبارشة وفق عملة املعاملة.

13-2- تكون العملة األساسية هي الدينار البحريني باإلضافة إىل عمالت ثانوية أخرى والتي ميكن لحامل البطاقة التحويل إليها واستخدام املبالغ تبعاً لذلك.

13-3- إذا ما أدخلت الرشكة عملة ثانوية جديدة، وقرر حامل البطاقة استخدام هذه العملة الجديدة، فإنه بذلك يقر ويوافق عىل الرشوط واألحكام السارية عىل 
مثل هذه العملة الجديدة.

13-4- يكون حامل البطاقة مسؤوال عن تحديد وإدارة محفظة عمالته والتأكد من وجود مبالغ كافية يف كل محفظة برشط الخضوع للحدود املعينة املوضحة مسبقاً 
ووفق الرسوم املحددة والتي تعلنها الرشكة من وقت آلخر.

13-5- ميكن استخدام البطاقة متعددة العمالت فقط إذا كان بها رصيداً. وإذا ما تم السحب عىل املكشوف ألي محفظة بعد إجراء معاملة من قبل حامل البطاقة، 
فإن هذا الرصيد املدين يصبح مبثابة دين عىل الفور مستحق الدفع من قبل حامل البطاقة وتحتفظ الرشكة بحقها يف اسرتداد املبلغ املسحوب عىل املكشوف من 

خالل الخصم من محفظة أخرى بدءاً بالعملة األساسية.

العمالت  أولويات  االعتيادية وتحديد  العملة  إعدادات  تغيري  البطاقة  لحامل  البطاقة، وال ميكن  االعتيادية الستخدام  العملة  األساسية هي  العملة  13-6- ستكون 
املستخدمة.

13-7- يف حالة استخدام البطاقة متعددة العمالت بأي عملة أخرى غري العملة األساسية أو العمالت الثانوية، فإنه سيتم الخصم من العملة األساسية.

13-8- يف حالة عدم وجود مبالغ كافية مبحفظة عمالت معينة لسداد أي معاملة، فإن الرشكة تحتفظ بحقها يف الرفض أو املوافقة عىل املعاملة من خالل إنجازها 
تلقائياً من محفظة العملة األساسية.

13-9- يلتزم حامل البطاقة بقبول معاملة اسرتداد أي مبلغ ائتامين إىل حساب بطاقته/بطاقتها بعملة املعاملة السارية وذلك يف حالة إذا كان يحق له اسرتداد أي مبلغ 
أو أي رصيد ائتامين آخر ألي سبب عن سلع أو خدمات تم رشاؤها باستخدام البطاقة.

14. أحكام عامة:

14-1- ال تكون الرشكة مسؤولة يف حالة عدم متكنها من أداء التزاماتها املنصوص عليها يف هذه االتفاقية ألي سبب )مبارش أو غري مبارش( يعود إىل أي خلل يف أي جهاز 
أو نظام ملعالجة الكلامت أو خط من خطوط االتصال أو يعود للمنازعات العاملية أو أي أمر آخر يكون خارج سيطرة الرشكة.

14-2- ويف حالة عدم متكن الرشكة من استخراج أو إرسال أي كشف حساب تستمر التزامات حامل البطاقة األسايس بشأن الفوائد والرسوم األخرى ويجوز للرشكة أن 
تختار تاريخاً من كل شهر حسب تاريخ كشف الحساب ألغراض احتساب الفائدة وتحديد تاريخ استحقاق الدفع وتقع املسئولية عىل عاتق حامل البطاقة األسايس 

ملراجعة الرشكة يف حالة عدم استالمه ألي كشف حساب شهري وذلك لدفع جميع املستحقات املرتتبة عليه عند موعد االستحقاق.

14-3- تلزم هذه االتفاقية حامل البطاقة األسايس بإشعار الرشكة كتابياً بأي تعديل للبيانات الشخصية، معلومات االتصال، بيانات الوظيفة وبيانات الدخل املايل مع 
إرفاق مايثبت ذلك. كام يجب عىل حامل البطاقة األسايس تزويد الرشكة بنسخ حديثة من وثائق إثبات الهوية سارية املفعول وبشكل مستمر. 

14-4- يف حال دخول الرشكة بالنيابة عن حامل البطاقة األسايس يف أية اتفاقيات مع رشكات التأمني واملؤسسات الدولية األخرى لتحقيق مزايا معينة لحامل البطاقة 
األسايس تتحمل هذه الرشكات واملؤسسات وحدها مسؤولية تحقيق هذه املزايا.

14-5- يقبل حامل البطاقة األسايس تحمل كافة املسؤوليات املرتتبة عن أية خسائر يتكبدها و كافة املبالغ املقيدة عىل حسابه وفقاً لهذه األحكام و الرشوط. 

14-6- أية تسهيالت مرصفية أو مزايا أخرى مقدمة إىل حاميل البطاقة والتي ال تشكل جزءاً من هذه االتفاقية يجوز إسقاطها يف أي وقت وبدون أي إشعار.

البطاقة  حامل  موافقة  وتعترب  رسمياً  طلبها  عند  املعنية/املختصة  الجهات  إىل  البطاقة  وحساب  البطاقة  عن  املطلوبة  املعلومات  كل  الرشكة  تقدم  14-7- سوف 
األسايس موجودة.

14-8- تحكم وتفرس هذه االتفاقية وفقاً لقوانني مملكة البحرين و يكون ملحاكم مملكة البحرين االختصاص القضايئ غري الحرصي للنظر يف أي نزاع قد ينشأ بني 
طرفيها. عند االختالف ما بني النص العريب و االنجليزي لهذه االتفاقية يكون النص العريب سائداً. 

رشوط وأحكام استخدام بطاقات كريدي مكس


