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شروط وأحكام بطاقات نجم فويجر االئتمانية
شركة ماجد الفطيم للتمويل ذ م م

Terms and Conditions for Voyager by Najm Credit Cards
Majid Al Futtaim Finance L.L.C

يلزم قراءة هذه الشروط واألحكام.

IT IS IMPORTANT THAT YOU READ THESE TERMS AND CONDITIONS.

1تشــكل هــذه الشــروط واألحــكام («الشــروط واألحــكام») اتفاقيــة بينكــم
وبيــن شــركة ماجــد الفطيــم للتمويــل ذ م م وتنطبــق الشــروط واألحــكام
فــي حالــة الحصــول علــى بطاقــة صــادرة مــن جهــة اإلصــدار .وبالتوقيــع
علــى نمــوذج الطلــب وتفعيــل أو اســتخدام البطاقــة ،فإنــك تكــون بذلــك
موافقـ ًـا بشــكل نهائــي ودون قيــد أو شــرط علــى هــذه الشــروط واألحــكام.
-1

These terms and conditions (“Terms and Conditions”) form an
agreement between Majid Al Futtaim Finance L.L.C and yourselves
and the Terms and Conditions are applicable if you have acquired
a Card issued by the Issuer. By signing the Application Form
and activating or using the Card, you have unconditionally and
irrevocably agreed to be bound by these Terms and Conditions.

التعريفات

Definitions

1.

نمــوذج الطلــب يقصــد بــه نمــوذج الطلــب الخــاص بجهــة اإلصــدار والــذي
يلتــزم حامــل البطاقــة باســتيفائه لكــي يســتفيد مــن البطاقــة.

Application Form means the Issuer’s application form to be
completed by the Cardmember in order to avail the Card.

جهــاز الصــراف اآللــي ويقصــد بهــا أي جهــاز صــرف آلــي أو أي ماكينــة أو
جهــاز يعمــل بالبطاقــة ســواء كانــت خاصــة بجهــة اإلصــدار أو أي بنــوك أو
مؤسســات ماليــة أخــرى مشــتركة تحددهــا جهــة اإلصــدار مــن حيــن آلخــر،
والتــي تقبــل البطاقــة.

ATM means an automated teller machine or any Card operated
machine or device whether belonging to the Issuer or other
participating banks or financial institutions nominated from time
to time by the Issuer, which accepts the Card.

حســاب البطاقــة ويقصــد بــه حســاب بطاقــة االئتمــان المفتــوح بواســطة
جهــة اإلصــدار لغــرض قيــد كافــة األرصــدة الدائنــة والمدينــة المســتلمة أو
المتحملــة بواســطة حامــل البطاقــة األساســية وحامــل البطاقــة اإلضافية،
إن وجــد ،بموجــب هــذه الشــروط واألحــكام.

Card Account means the credit card account opened by the
Issuer for the purpose of entering all credits and debits received
or incurred by the Primary Cardmember and the Supplementary
Cardmember (if any) under these Terms and Conditions.

البطاقــة ويقصــد بهــا ،حســب االقتضــاء ،بطاقــة نجــم فويجــر االئتمانيــة
الصــادرة مــن جهــة اإلصــدار إلــى حامــل البطاقــة بمــا فــي ذلــك حامــل
البطاقــة األساســية وحامــل البطاقــة اإلضافيــة (الجديــدة أو المتجــددة أو
المســتبدلة).

Card means, as appropriate, a Voyager by Najm Credit Card
issued by the Issuer to the Cardmember and includes Primary
Cardmember and Supplementary Cardmember, new, renewed or
replacement Cards.

حامــل البطاقــة ويقصــد بــه أي فــرد أصــدرت لــه جهــة اإلصــدار بطاقــة
تحمــل اســمه بمــا فــي ذلــك حامــل البطاقــة األساســية وأي حامــل لبطاقــة
إضافيــة.

Cardholder or Cardmember means an individual to whom the
Card bearing that individual’s name is issued by the Issuer and
includes the Primary Cardmember and any Supplementary
Cardmember.

معامــات البطاقــة ويقصــد بهــا شــراء الســلع و/أو الخدمــات (بمــا فــي
ـرا أو بحـ ً
ذلــك دون حصــر أي حجــز يقــوم بــه حامــل البطاقــة للســفر بـ ً
ـرا أو
جـ ً
ـوا أو بالقطــار أو أي وســيلة أخــرى أو حجــز لإلقامــة بفنــدق أو أي مــكان
آخــر أو تأجيــر أو إيجــار أي ســكن أو وســيلة نقــل أخــرى ،ســواء اســتخدمها
حامــل البطاقــة أم ال) و/أو اســتالم الســلف النقديــة مــن خــال اســتخدام
البطاقــة أو رقــم التعريــف الشــخصي أو بــأي وســيلة أخــرى بمــا فــي ذلــك
دون حصــر األوامــر أو الحجــوزات عبــر البريــد أو الهاتــف أو الفاكــس أو
اإلنترنــت التــي يســمح أو يقــوم بهــا حامــل البطاقــة ،بصــرف النظــر عمــا
إذا كانــت قســائم البيــع أو الســلفة النقديــة أو أي إيصــال أو نمــوذج آخــر
ً
موقعــا بواســطة حامــل البطاقــة أم ال.

Card Transaction means the purchase of goods and/or services,
benefits or reservation (including without limitations any
reservation made by the Cardmember for air, ship, rail, motor or
other transportation or hotel or other lodging or accommodation
or other transportation, rental or hire, whether or not utilized by
the Cardmember) and/or receiving Cash Advances by the use
of the Card or the PIN or in any other manner including without
limitation mail, telephone or facsimile orders, internet, or
reservations authorized or made by the Cardmember, regardless
of whether a sales slip or Cash Advance or other voucher or
invoice or form is signed by the Cardmember.
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الســلفة النقديــة ويقصــد بهــا أي مبلــغ يتــم الحصــول عليــه مــن خــال
اســتخدام البطاقــة أو رقــم التعريــف الشــخصي مــن خــال جهــاز الصــراف
اآللــي أو نقطــة بيــع أو بــأي وســيلة أخــرى يســمح بهــا حامــل البطاقــة مــن
جهــة اإلصــدار.

Cash Advance means any amount obtained by use of the Card
or the PIN through the ATM or Point of Sale or in any manner
authorized by the Cardmember from the Issuer.

رســوم الســلفة النقديــة ويقصــد بهــا المعنــى المخصــص لهــا فــي البنــد
 )6(4والقيمــة الرقميــة علــى النحــو الــوارد فــي دليــل خدمــات وأســعار جهــة
اإلصــدار.

Cash Advance Fee has the meaning ascribed thereto in Clause
4(vi) and the numerical value as set out in the Issuer’s Service
and Price Guide.

حــد الســلفة النقديــة ويقصــد بــه الحــد األقصــى الــذي تســمح بــه جهــة
اإلصــدار لســحب مبلــغ نقــدي مــن حســاب البطاقــة بالنســبة للبطاقــة
األساســية والبطاقــة اإلضافيــة إن وجــدت.

Cash Advance Limit means the maximum amount of cash
withdrawal permitted by the Issuer for the Card Account for the
Primary Card and Supplementary Card, if any.

المصــرف المركــزي ويقصــد بــه مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة
المركــزي.

Central Bank means the Central Bank of the UAE.

الرســوم ويقصــد بهــا المبالــغ المســتحقة علــى حامــل البطاقــة نتيجــة
اســتخدام البطاقــة أو رقــم التعريــف الشــخصي مــن خــال جهــاز الصــراف
اآللــي أو نقطــة بيــع أو بموجــب هــذه الشــروط واألحــكام بمــا فــي ذلــك،
دون حصــر ،كافــة الرســوم الســنوية ورســوم الســحب مــن جهــاز الصــراف
اآللــي ومعامــات البطاقــة والرســوم ورســوم التمويــل ورســم الســلفة
النقديــة الثابــت والتكاليــف اإلضافيــة والنفقــات والتعويضــات والتكاليــف
ً
جــزءا مــن
القانونيــة والتــي يتــم قيدهــا علــى حســاب البطاقــة وتشــكل
الرصيــد الحالــي.

Charges means amounts payable by the Cardmember arising
from the use of the Card or the PIN through the ATM or Point
of Sale or under these Terms and Conditions and includes
without limitation all Annual Fees, ATM Withdrawal Charges,
Card Transactions, fees, Finance Charges, fixed Cash Advance
Fee, additional costs, expenses, damages, legal costs and
disbursements, which will be debited to the Card Account and
form part of the Current Balance.

الحــد االئتمانــي ويقصــد بــه أقصــى رصيــد مديــن تســمح بــه جهــة اإلصــدار
لحســاب البطاقــة بالنســبة للبطاقــة األساســية والبطاقــة اإلضافيــة ،إن
وجــدت ،الــذي ُي َ
خطــر بــه حامــل البطاقــة األساســية مــن حيــن آلخــر.

Credit Limit means the maximum debit balance permitted
by the Issuer for the Card Account for the Primary Card and
the Supplementary Card, if any, and notified to the Primary
Cardmember from time to time.

الرصيــد الحالــي ويقصــد بــه إجمالــي الرصيــد المديــن أو الرصيــد الدائــن
ـامال كافــة الرســوم/المدفوعات المقيــدة على/المضافــة إلــى حســاب
(شـ ً
البطاقــة) المســتحق علــى حســاب البطاقــة واجــب الســداد/المضاف إلــى/
بواســطة جهــة اإلصــدار وفقـ ًـا لســجالت جهــة اإلصــدار فــي تاريــخ إصــدار
كشــف الحســاب.

Current Balance means the total debit or credit balance (inclusive
of all Charges/payments which shall be debited/credited to
the Card Account) outstanding on the Card Account payable/
credited to/by the Issuer according to the Issuer’s records on the
date the Statement of Account is issued.

مبلــغ التأميــن ويقصــد بــه المبلــغ النقــدي الموضــوع لــدى جهــة اإلصــدار
والــذي تحــدده جهــة اإلصــدار ضمانـ ًـا لتنفيــذ التزامــات حامــل البطاقــة.

Deposit means the amount in cash placed with the Issuer as
specified by the Issuer as security for the performance of the
Cardmembers obligation.

رســوم التمويــل ويقصــد بهــا الرســوم المفروضــة علــى حســاب البطاقــة
إذا كان إجمالــي المبلــغ المســتحق فــي كشــف حســاب الشــهر الســابق
لــم يتــم دفعــه بالكامــل بحلــول تاريــخ اســتحقاق الدفــع المشــار إليــه فــي
كشــف الحســاب.

Finance Charge means the charges billed to the Card Account
if the Total amount due of the previous month’s statement of
Account is not paid in full by the Payment due Date noted in the
statement of account.

الضمــان ويقصــد بــه أي ضمــان ،إن وجــد ،مــن أي بنــك آخــر تقبلــه جهــة
اإلصــدار ويكــون لصالــح جهــة اإلصــدار وبالشــكل والمضمــون المقبــول
لجهــة اإلصــدار مقابــل مبلــغ تحــدده وذلــك ضمانـ ًـا لتنفيــذ التزامــات حامــل

Guarantee means a guarantee, if any, from a bank acceptable
to the Issuer in favor of the Issuer and in form and substance
acceptable to the Issuer for an amount specified by the Issuer,

4

www.najmvoyager.com
Part of Majid Al Futtaim Finance L.L.C.

البطاقــة.

as security for the performance of the Cardmembers obligation.

جهــة اإلصــدار ويقصــد بهــا شــركة ماجــد الفطيــم للتمويــل أو أي مــن
خلفائهــا فــي الملكيــة والمتنــازل إليهــم المخوليــن.

Issuer means Majid Al Futtaim Finance or any of its successors
in interest and permitted assigns.

غرامــة تأخــر الدفــع ويقصــد بهــا غرامــة تأخــر الدفــع المفروضــة علــى حامــل
البطاقــة بســبب عــدم دفــع حامــل البطاقــة الحــد األدنــى المســتحق فــي
تاريــخ اســتحقاق الدفــع والقيمــة الرقميــة علــى النحــو الــوارد فــي دليــل
خدمــات وأســعار جهــة اإلصــدار.

Late Payment Charge means a late payment charge levied on
the Cardmember on account of the failure of the Cardmember
to pay the Minimum Amount Due on the Payment Due Date and
the numerical value of which is set out in the Issuer’s Service and
Price Guide.

برنامــج الــوالء والمكافــآت ويقصــد بــه برنامــج ترعــاه شــركة ماجــد الفطيــم
للتمويــل حيــث يحصــل حاملــو البطاقــة علــى نقــاط نجــم علــى معامــات
البطاقــة ويكــون لــه حــق الوصــول إلــى خدمــات وحقــوق امتيــاز معينــة
علــى النحــو الــوارد بشــكل منفصــل فــي شــروط وأحــكام برنامــج الــوالء
والمكافــآت والتــي يجــوز لشــركة ماجــد الفطيــم للتمويــل تغييرهــا أو
تعديلهــا أو إلغاؤهــا مــن حيــن آلخــر.

Loyalty and Rewards Program means a program sponsored by
Majid Al Futtaim Finance whereby Cardmembers earn Najm
Points on Card Transactions and have access to certain privileges
and services as defined separately in the terms and conditions
of the Loyalty and Rewards Program which may be changed,
amended, or cancelled by Majid Al Futtaim Finance from time
to time.

مؤسسة العضو ويقصد بها مؤسسة مرخصة من فيزا إنترناشيونال.

Member Institution means a licensed institution of Visa
International.

التاجــر ويقصــد بــه أي كيــان اعتبــاري أو شــخص أو مؤسســة أخــرى تقــوم
بتوريــد الســلع و/أو الخدمــات والــذي يقبــل البطاقــة أو أرقــام البطاقــة
كطريقــة دفــع أو حجــز بواســطة حامــل البطاقــة.

Merchant means any corporate entity, person or other
establishment supplying goods and/or services who accept the
Card or the Card numbers as a mode of payment or reservation
by the Cardmember.

الحــد األدنــى المســتحق ويمثــل  %5مــن الرصيــد الحالــي مــع مراعــاة أنــه إذا
تــم دفــع الحــد األدنــى فــي تاريــخ اســتحقاق الدفــع فلــن يتــم فــرض غرامــة
تأخــر الدفــع.

Minimum Amount Due is five percent (5%) of Current Balance
subject to a minimum, which if paid by the Payment Due Date
will avoid any late payment charges.

الشهر ويقصد به شهر ميالدي.

Month means calendar month.

نقــاط نجــم ويقصــد بهــا نقــاط المكافــآت التــي يحصــل عليهــا حامــل
البطاقــة فــي معامــات الشــراء.

Najm Points means rewards points earned by the Cardmember
on purchase transactions.

رســم تجــاوز الحــد االئتمانــي ويقصــد بــه رســم أو غرامــة علــى حامــل
البطاقــة الــذي يتجــاوز الحــد االئتمانــي والقيمــة الرقميــة الــواردة فــي دليــل
خدمــات وأســعار جهــة اإلصــدار.

Over Limit Charge means a charge or penalty imposed on the
Cardmember exceeding the Credit Limit and the numerical value
set out in the Issuer’s Service and Price Guide.

تاريــخ اســتحقاق الدفــع ويقصــد بــه التاريــخ المحــدد فــي كشــف الحســاب
والــذي يجــب فيــه ســداد الرصيــد الحالــي أو أي جــزء منــه أو الحــد األدنــى
للمبلــغ المســتحق إلــى جهــة اإلصــدار.

Payment Due Date means the date specified in the Statement of
Account by which date, payment of the Current Balance or any
part thereof or the Minimum Amount Due is to be made to the
Issuer.
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رقــم التعريــف الشــخصي ويقصــد بهــا فيمــا يتعلــق بحامــل البطاقــة رقــم
التعريــف الشــخصي المكــون مــن أربعــة أرقــام الصــادر لحامــل البطاقــة
للتمكــن مــن اســتخدام البطاقــة فــي أي نقطــة بيــع أو جهــاز صــراف آلــي.

Personal Identification Number or PIN means in relation to a
Cardmember the four (4) digits Personal Identification Number
issued to the Cardmember to enable the card to be used at a
Point of Sale or an ATM.

نقطــة البيــع ويقصــد بهــا موقــع لــدى التاجــر تجــري فيهــا معامــات
البطاقــة بواســطة حامــل البطاقــة الموجــود.

Point of Sale means a location at a Merchant where Card
Transactions are performed with the Cardmember present.

حامــل البطاقــة األساســية ويقصــد بــه أي شــخص بخــاف حامــل البطاقــة
اإلضافيــة والــذي تصــدر لــه بطاقــة ويفتــح لــه البنــك حســاب البطاقــة
للمــرة األولــى بواســطة جهــة اإلصــدار.

Primary Cardmember means a person other than a
Supplementary Cardmember who is issued a Card and for whom
the Card Account is first opened by the Issuer.

شــيك الضمــان ويقصــد بــه شــيك محــدث موقــع بواســطة حامــل البطاقــة
األساســية ومســتحق الدفــع لجهــة اإلصدار.

Security Cheque means an undated cheque signed by the
Primary Cardmember payable to the Issuer.

دليــل الخدمــات واألســعار ويقصــد بــه قائمــة المصروفــات والرســوم
والعمولــة التــي تنشــرها جهــة اإلصــدار مــن حيــن آلخــر لحامــل البطاقــة
فيمــا يتعلــق باســتخدام البطاقــة والخدمــات التــي تقدمهــا جهــة اإلصــدار.

Service and Price Guide means the schedule of charges, fees
and commission circulated by the Issuer from time to time to the
Cardmember in connection with use of the Card and the services
of the Issuer.

كشــف الحســاب ويقصــد بــه كشــف الحســاب الشــهري أو الــدوري لجهــة
اإلصــدار المرســل إلــى حامــل البطاقــة والــذي يحتــوي علــى تفاصيــل
الرصيــد الحالــي المســتحق مــن حامــل البطاقــة إلــى جهــة اإلصــدار.

Statement of Account means the Issuer’s monthly or other
periodic statement sent to the Cardmember showing particulars
of the Current Balance payable by the Cardmember to the Issuer.

البطاقة اإلضافية ويقصد بها المعنى المخصص لها في البند .6

Supplementary Card has the meaning ascribed thereto in clause
6.

حامــل البطاقــة اإلضافيــة ويقصــد بــه الشــخص الــذي صــدرت لــه بطاقــة
إضافيــة.

Supplementary Cardmember means the person who has been
issued a Supplementary Card.

رقــم التعريــف الهاتفــي ويقصــد بــه فيمــا يتعلــق بحامــل البطاقــة رقــم
التعريــف الهاتفــي الصــادر لحامــل البطاقــة لتمكينــه مــن تنفيــذ المعامالت
عبــر الهاتــف ويختلــف عــن رقــم التعريــف الشــخصي الــوارد أعــاه.

Telephone Identification Number or TIN means in relation to
the Cardmember the telephone identification number issued to
the Cardmember in order to enable him to carry out transactions
over phone as different from the PIN defined above.

الدولة ويقصد بها دولة اإلمارات العربية المتحدة.

UAE means the United Arab Emirates.

نظــام االســتعالمات الهاتفــي المؤتمــت علــى مــدار اليــوم أو الــرد الصوتي
التفاعلــي ويقصــد بــه أي جهــاز قــادر علــى الــرد الصوتــي علــى طلــب حامــل
بطاقــة للخدمات.

24 hour Automated Phone Enquiries System or Interactive
Voice Response or IVR means any device, capable of providing
voice response to a Cardmembers request for services.

يقتض السياق خالف ذلك:
ما لم
ِ
(أ)

Unless the context requires otherwise:

يقصد بكلمة «الوحدة» أي وحدة جهاز صراف آلي أو نقطة بيع
يمكن من خاللها تنفيذ معامالت البطاقة.

(a) The word ‘terminal’ means any ATM or Point of Sale terminal
through which Card Transactions can be performed.
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.
(ب) الكلمات التي تشير إلى نوع واحد تشمل كافة األنواع األخرى.

(b)	 Words denoting one gender shall include all other genders.

(ج) الكلمات التي تشير إلى المفرد تشمل الجمع والعكس صحيح.

(c) Words denoting the singular shall include the plural and
vice versa.

(د) الكلمــات التــي تشــير إلــى شــخص تشــمل المالــك الفــردي أو
مؤسســة الشــراكة الفرديــة أو الشــركة أو المؤسســة أو غيــر ذلــك
مــن األشــخاص الطبيعييــن أو االعتبارييــن ً
أيــا كانــوا.

(d)	 Words importing person shall include a sole proprietor,
individual partnership firm, company, corporation or other
natural or legal person whatsoever.

-2

البطاقة

( )1تكــون البطاقــة فــي جميــع األوقــات مملوكــة لجهــة اإلصــدار ويجــب
تســليمها إلــى جهــة اإلصــدار علــى الفــور فــي حالــة طلــب جهــة
اإلصــدار أو أي مــن وكالئهــا المفوضيــن حســب األصــول فــي
اإلمــارات العربيــة المتحــدة أو أي مــكان آخــر.

(i)	The Card is and will be, at all times, the property of the
Issuer and must be surrendered to the Issuer immediately
upon demand by the Issuer or its duly authorized agent in
the UAE or elsewhere.

()2

البطاقــة عبــارة عــن شــريحة يتــم تفعيلهــا بواســطة رقــم تعريــف
شــخصي .وتوفــر جهــة اإلصــدار رقــم تعريــف شــخصي الســتخدامه
بالتزامــن مــع البطاقــة .قــد يلــزم علــى حامــل البطاقــة إدخــال رقــم
التعريــف الشــخصي لتنفيــذ معامــات البطاقــة ،وإن كان األمــر
كذلــك ،فــا يلــزم علــى حامــل البطاقــة التوقيــع علــى إيصــاالت الدفــع.

(ii)	The Card is Chip and PIN enabled. The Issuer will provide
a PIN to be used in conjunction with the Card. The
Cardmember may need to input the PIN to effect Card
Transactions, and if so, the Cardmember may not be
required to sign payment receipts.

()3

يجــوز تحصيــل البطاقــة بواســطة حامــل البطاقــة أو إرســالها عبــر
البريــد أو البريــد الســريع علــى العنــوان الــذي يخطــر بــه حامــل البطاقــة
جهــة اإلصــدار (ســواء الموجــود فــي نمــوذج الطلــب أو المرســل خطيـ ًـا
لجهــة اإلصــدار) علــى مســؤولية حامــل البطاقــة.

(iii)	The Card may be collected by the Cardmember or sent by
post or courier to the address notified to the Issuer by the
Cardmember (either on the Application Form or otherwise
in writing to the Issuer) at the sole risk of the Cardmember.

()4

لدى استالم البطاقة ،على حامل البطاقة
(أ)

The Card

2.

(iv) Upon receipt of the Card, the Cardmember shall

التوقيع على البطاقة على الفور ،و

(a) Sign the Card immediately and

(ب) االتصــال علــى أو إخطــار جهــة اإلصــدار بالطريقــة التــي تحددهــا
جهــة اإلصــدار مــن أجــل تفعيــل البطاقــة .ويشــكل هــذا التوقيــع
ـا قاطعـ ًـا وكافيـ ًـا بإقــرار
و/أو تفعيــل و/أو اســتخدام البطاقــة دليـ ً
حامــل البطاقــة بااللتــزام بهــذه الشــروط واألحــكام ،بصــرف
النظــر عمــا إذا كانــت جهــة اإلصــدار لــم يتــم إخطارهــا باســتالم
حامــل البطاقــة للبطاقــة.

(b)	Contact or notify the Issuer in the manner specified
by the Issuer in order to activate the Card. Such
signature and/or activation and/or the use of the
Card will constitute binding and conclusive evidence
of the confirmation of the Cardmember to be bound
by these Terms and Conditions, notwithstanding that
the Issuer is not notified of the Cardmembers receipt
of the Card.

إذا لــم يرغــب حامــل البطاقــة فــي االلتــزام بهــذه الشــروط واألحــكام،
فعليــه قطــع البطاقــة إلــى نصفيــن وإعــادة النصفيــن إلــى جهــة
اإلصــدار وينطبــق منــذ ذلــك الحيــن اآلن فصاعـ ً
ـدا البنــد  8فــي هــذه
الشــروط واألحــكام.

(v)	In the event the Cardmember does not wish to be bound by
these Terms and Conditions, the Cardmember shall cut the
Card in half and return both halves to the Issuer and Clause
8 of these Terms and Conditions hereof shall henceforth be
operative.

( )6ال يجــوز نقــل ملكيــة البطاقــة وال تســتخدم إال بواســطة حامــل
البطاقــة .وال يســمح حامــل البطاقــة ،بــأي حــال مــن األحــوال،
باســتخدام البطاقــة و/أو رقــم التعريــف الشــخصي و/أو رقــم التعريــف
الهاتفــي بواســطة أي شــخص آخــر .وال يجــوز لحامــل البطاقــة رهــن أو
تســليم البطاقــة إلــى شــخص آخــر كضمــان ألي غــرض كان.

(vi)	The Card is not transferable and will be used exclusively
by the Cardmember. The Cardmember under no
circumstances whatsoever will allow the Card and/or PIN/
TIN to be used by any other individual. The Card may not be
pledged or delivered to another person by the Cardmember
as security for any purpose whatsoever.

( )7يلتــزم حامــل البطاقــة فــي جميــع األوقــات بالعمــل علــى حفــظ
البطاقــة فــي مــكان آمــن.

(vii) 	The Cardmember shall at all times ensure that the Card is
kept in a safe and secure place.

()5
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()1

استخدام البطاقة

Use of the Card

ً
وفقا لهذه الشروط
يجوز استخدام البطاقة لمعامالت البطاقة
واألحكام ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:
(أ)

3.

(i)	The Card may be used for Card Transactions in accordance
with these Terms and Conditions, including but not limited
to:

فــي إطــار الحــد االئتمانــي المخطــر بــه العميــل مــن جهــة
اإلصــدار،و

(a) Within the Credit Limit notified by the Issuer to the
Cardmember, and

(ب) حتى تاريخ االنتهاء المنقوش على وجه البطاقة.

(b) Until the expiry date embossed on its face.

( )2إذا فقــد حامــل البطاقــة أو أتلــف بطاقتــه أو طلــب بطاقــات جديــدة أو
بديلــة أو إضافيــة ،فإنــه يجــوز لجهــة اإلصــدار وفــق تقديرهــا الخــاص
أو
إصــدار (علــى تكلفــة ونفقــة حامــل البطاقــة) هــذه البطاقــة
البطاقــات بنــاء علــى طلــب حامــل البطاقــة.

(ii)	If a Cardmember loses or damages his Card or requires
renewal, replacement or additional Cards, the Issuer may
at its discretion issue (at the cost and expense of the
Cardmember) such Card or Cards as the Cardmember may
require.

يتعهد حامل البطاقة بالتصرف بحسن نية في جميع األوقات
بخصوص كافة التعامالت مع البطاقة وجهة اإلصدار.

(iii)	The Cardmember undertakes to act in good faith at all
times in relation to all dealings with the Card and the Issuer.

()3

( )4ويكــون ســجل جهــة اإلصــدار ألي معامــات بالبطاقــة (ســواء تــم
تنفيذهــا بالتزامــن مــع اســتخدام رقــم التعريــف الشــخصي أم ال)
ً
ملزمــا لحامــل البطاقــة.

(iv) The Issuer’s record of any Card Transactions (whether
effected in conjunction with a PIN or not) shall be binding
on the Cardmember.

( )5بصــرف النظــر عــن عــدم نفــاد الحــد االئتمانــي لحامــل البطاقــة ،فإنــه
يحــق لجهــة اإلصــدار ،فــي أي وقــت ودون إخطــار ودون إبــداء أي
أســباب ودون أي مســؤولية تجــاه حامــل البطاقــة ،ســحب وتقييــد
حــق حامــل البطاقــة فــي اســتخدام البطاقــة أو رفــض الســماح بــأي
معامــات بالبطاقــة.

(v)	Notwithstanding that the Cardmembers Credit Limit has
not been exhausted, the Issuer shall be entitled to, at any
time and without notice and without giving any reason and
without any liability towards the Cardmember, withdraw
and restrict the Cardmembers right to use the Card or
refuse to authorize any Card Transaction.

( )6ال يجــوز لحامــل البطاقــة اســتخدام البطاقــة فــي أي أنشــطة غيــر
مشــروعة أو غيــر أخالقيــة أو احتياليــة أو إجراميــة والتــي تكــون أو تعتبر
غيــر قانونيــة بموجــب قوانيــن اإلمــارات العربيــة المتحــدة وتحتفــظ
جهــة اإلصــدار بحــق رفــض ســداد أي مــن معامــات البطاقــة هــذه
نيابــة عــن حامــل البطاقــة إذا رأت جهــة اإلصــدار مــن وجهــة نظرهــا
المعقولــة أن معاملــة البطاقــة المعنيــة مرتبطــة بســلع و/أو خدمــات
تعتبــر غيــر قانونيــة بموجــب القوانيــن الســارية .وال تتحمــل جهــة
اإلصــدار أي مســؤولية عــن ضمــان التــزام حامــل البطاقــة بشــروط
هــذا البنــد.

(vi)	A Cardmember shall not be allowed to use the Card for
any illicit, immoral, fraudulent or criminal activities which
are or are deemed to be illegal under the laws of the UAE
and the Issuer reserves the right to refuse settlement
of any such Card Transaction on a Cardmembers behalf
if the Issuer is of the reasonable opinion that the Card
Transaction concerned is for goods and/or services which
are considered illegal under the applicable laws. The Issuer
shall have no responsibility to ensure that the Cardmember
abides by the provisions of this clause.

-4

السلفة النقدية

Cash Advance

4.

يجــوز لحامــل البطاقــة الحصــول علــى ســلفة نقديــة مــع مراعــاة توفــر حــد
ـوال للبنــك مــن حيــن آلخــر وفــق
االئتمــان النقــدي وحســبما يكــون مقبـ ً
تقديــر البنــك المطلــق وذلــك مــن خــال الوســائل التاليــة:

The Cardmember may obtain Cash Advance subject to the Cash
Advance Limit and as may be acceptable to the Issuer from time
to time at its absolute discretion by the following means:

( )1اســتخدام البطاقــة فــي أي جهــاز صــراف آلــي تابعــة ألي مؤسســة
ماليــة يوجــد بينهــا وبيــن البنــك اتفاقيــة تعــاون الســتخدام جهــاز
الصــراف اآللــي للمؤسســة الماليــة المذكــورة ،وفــي هــذه الحالــة
يخضــع مبلــغ كل ســلفة نقديــة لحــد الســحب اليومــي المنطبــق علــى
جهــاز الصــراف اآللــي.

(i)	Use of the Card on any ATM of any financial institution
with whom the Issuer has a network agreement for the use
of the ATM of the said financial institution in which case
the amount of each advance will be further subject to the
applicable daily withdrawal limit of the ATM.

( )2اســتخدام البطاقــة إلجــراء المعامــات أو لتنفيــذ الخدمــات المنطويــة
علــى أصنــاف قابلــة للتحويــل مباشــرة إلــى نقــد ،كالمعامــات شــبه
النقديــة مثــل الحــواالت الماليــة اإللكترونيــة والحــواالت الماليــة

	)(ii
Use of the Card to make transactions or for services
involving items that are directly convertible to cash i.e.
quasi-cash transactions, such as; wire transfer money
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البريديــة ،فــي مؤسســات غيــر ماليــة  -بعملــة أجنبيــة ،والشــيكات
الســياحية ،أو اســتخدامها للرهــان بمــا فــي ذلــك ورق اليانصيــب
وفيــش اللعــب فــي نــوادي القمــار أو المراهنــة علــى ســباق خيــل
خــارج مضمــار الســباق أو الرهــان فــي مضمــار الســباق ،تعتبــر
جميعهــا معاملــة ســلفة نقديــة.

orders, at non-financial institutions – foreign currency,
;money orders & travelers cheques, for betting including
& lottery tickets, casino gaming chips, off-track betting
wagers at race tracks, will be considered as a cash advance
transaction.

( )3ال يحــق لحامــل البطاقــة طلــب أي ســلفة نقديــة مــن أي تاجــر نتيجــة
الرتبــاط معاملــة بطاقــة بالتاجــر .ويكــون لجهــة اإلصــدار مطلــق
الحريــة فــي إلغــاء وعــدم قبــول أي معاملــة بطاقــة ترتبــط بطلــب
حامــل البطاقــة ســلفة نقديــة مــن خــال معاملــة البطاقــة لــدى
التاجــر.

	)(iii
The Cardmember is not authorized to seek any Cash
Advance from any Merchant as a consequence of Merchant
related Card Transaction. The Issuer is at liberty to cancel
and not honor any such Card Transaction which relates
to the seeking of a Cash Advance from the Cardmember
through Merchant Card Transaction.

( )4توفر جهة اإلصدار رقم تعريف شخصي الستخدامه مع
البطاقة عند القيام بمعاملة في جهاز صراف آلي.

(iv)	The Issuer will provide a PIN to be used in conjunction with
the Card when effecting a transaction at an ATM.

( )5ال يجوز لحامل البطاقة تحت أي ظرف ً
أيا كان اإلفصاح عن
رقم التعريف الشخصي ألي شخص آخر.

(vi)	The Cardmember shall under no circumstances whatsoever
disclose the PIN to any other person.

( )6يعتبر تسجيل جهة اإلصدار ألي معاملة بطاقة (سواء تم
ً
ملزما
تنفيذها بالتزامن مع رقم التعريف الشخصي أم ال)
لحامل البطاقة فيما يتعلق بتبعات ذلك.

(vii)	The Issuer’s record of any Card Transactions affected in
conjunction with a PIN shall be binding on the Cardmember
as to its consequence.

( )7يتــم اعتبــار اســتخدام البطاقــة بواســطة حامــل البطاقــة للحصــول
علــى ســلفة نقديــة علــى أنــه يمثــل موافقــة حامــل البطاقــة علــى
دفــع رســم التمويــل لــكل ســلفة نقديــة ورســم الســلفة النقديــة علــى
ويفــرض رســم
النحــو الــذي تحــدده جهــة اإلصــدار مــن حيــن آلخــرُ .
التمويــل علــى كل ســلفة نقديــة مــن تاريــخ الســلفة وحتــى ســدادها
ويفــرض رســم الســلفة النقديــة (مــع مراعــاة الحــد األدنــى)
بالكامــلُ .
علــى مبلــغ كل ســلفة نقديــة ويقيــد علــى حســاب البطاقــة .ويجــوز
لجهــة اإلصــدار مــن حيــن آلخــر تغييــر مبلــغ رســوم التمويــل المســتحق
علــى حامــل البطاقــة وإخطــار حامــل البطاقــة مــن حيــن آلخــر بذلــك
مــن خــال تزويــد حامــل البطاقــة بدليــل الخدمــات واألســعار.

(viii)	The use of the Card by the Cardmember to obtain a Cash
Advance shall be deemed to constitute the Agreement
of the Cardmember to pay Finance Charge on each Cash
Advance and a Cash Advance Fee as prescribed by the
Issuer from time to time. A Finance Charge shall be levied
on each Cash Advance from the date of the advance
until repayment in full. A Cash Advance Fee (subject
to a minimum amount) will be levied on the amount of
each Cash Advance and charged to the Card Account.
The Issuer may from time to time, vary the amount of
Finance Charges, Cash Advance Fees or any other fees and
expenses payable by the Cardmember and notify the same
to the Cardmember from time to time by providing the
Cardmember its Service and Price Guide.

 -5الدفع

Payment

تنــدرج تفاصيــل كافــة الرســوم والمصروفــات المشــار إليهــا فــي هــذا
القســم فــي دليــل الخدمــات واألســعار المرفــق .ويجــوز تعديــل دليــل
الخدمــات واألســعار هــذا مــن حيــن آلخــر بعــد تقديــم إخطــار مســبق إلــى
حامــل البطاقــة.

5.

Details of all fees and charges referred to in this section are listed
in the accompanying Service and Price Guide. This Service and
Price Guide may be amended from time to time usually giving
advance notice to the Cardmember.

ـاء علــى طلــب
( )1يوافــق حامــل البطاقــة علــى أن يدفــع لجهــة اإلصــدار بنـ ً
جهــة اإلصــدار رســوم عضويــة ســنوية علــى النحــو الــذي تحــدده جهــة
اإلصــدار للبطاقــة عنــد إصدارهــا أو تجديدهــا والرســوم الســنوية
التــي تحددهــا جهــة اإلصــدار لــكل بطاقــة إضافيــة عنــد إصدارهــا أو
تجديدهــا.

The Cardmember agrees to pay to the Issuer upon the
request of the Issuer an annual membership fee as
prescribed by the Issuer for the Card when issued or
renewed and an annual fee prescribed by the Issuer for
each Supplementary Card when issued or renewed.

( )2يوافــق حامــل البطاقــة علــى دفــع إجمالــي مبلــغ كافــة المصروفــات
ً
ـتحقا
والرصيــد الحالــي الــوارد فــي كشــف الحســاب والــذي يكــون مسـ

)(i

(ii)  The Cardmember agrees to pay the total amount of
all Charges described as the Current Balance specified in
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بالكامــل وواجــب الســداد فــي موعــد أقصــاه تاريــخ اســتحقاق الدفــع
المحــدد فــي كشــف الحســاب وال يتحمــل حامــل البطاقــة أي رســم
تمويــل (باســتثناء الســلفة النقديــة) فــي حالــة اســتالم جهــة اإلصــدار
لمدفوعــات الرصيــد الحالــي بحلــول أو قبــل تاريــخ اســتحقاق الدفــع.

the Statement of Account which is due in full and payable
not later than the Payment Due Date specified on the
Statement of Account and the Cardmember shall incur no
Finance Charge (excluding for Cash Advance) if payment of
the Current Balance is received by the Issuer on or before
the Payment Due Date.

()3

يجــوز لحامــل البطاقــة اختيــار عــدم تســوية الرصيــد الحالــي بالكامــل،
وفــي هــذه الحالــة يجــب علــى حامــل البطاقــة دفــع الحــد األدنــى
المســتحق علــى النحــو الــوارد فــي كشــف الحســاب .وإذا كان الرصيــد
الحالــي أقــل مــن الحــد األدنــى المســتحق بالدرهــم علــى النحــو الــوارد
ً
مســتحقا بالكامــل.
فــي كشــف الحســاب ،يصبــح الرصيــد الحالــي
وإذا لــم يتــم ســداد الحــد األدنــى المســتحق بحلــول تاريــخ اســتحقاق
الدفــعُ ،يضــاف المبلــغ غيــر المدفــوع إلــى الحــد األدنــى المســتحق
فــي كشــف الحســاب التالــي.

(iii) The Cardmember may choose not to settle the Current
Balance in full, in which case the Cardmember must pay
the Minimum Amount Due as set out in the Statement of
Account. If the Current Balance is less than the minimum
dirham amount due as set out in the Statement of Account,
then the Current Balance becomes fully due. However, if the
Minimum Amount Due is not paid by the Payment Due Date
or only partly paid, then the unpaid amount will be added to
the next statement’s Minimum Amount Due.

()4

يلتــزم حامــل البطاقــة ويتعهــد بعــدم تجــاوز الحــد االئتمانــي المحــدد
والمخصــص مــن قبــل جهــة اإلصــدار ويتعهــد كذلــك بعــدم إنفــاذ أي
عمليــات شــراء أو معامــات قــد تــؤدي علــى تجــاوز إجمالــي الرصيــد
المســتحق بموجــب كافــة عمليــات الشــراء والمعامــات لهــذا الحــد
االئتمانــي .إذا تجــاوز حامــل البطاقــة الحــد االئتمانــي بالمخالفــة لهــذا
الحكــم ،فيجــب علــى حامــل البطاقــة ،فــي تاريــخ اســتحقاق الدفــع
الالحــق ،دفــع مبلــغ تجــاوز الحــد االئتمانــي بالكامــل باإلضافــة إلــى
غرامــة تجــاوز الحــد.

(iv)	The Cardmember shall and undertakes to stay within the
prescribed Credit Limit assigned by the Issuer and further
undertakes to affect no purchases or transactions which
may cause the aggregate outstanding balance under all
such purchases and transactions to exceed such Credit
Limit. If in contravention of this provision, the Cardmember
exceeds the Credit Limit, then the Cardmember must pay on
the subsequent Payment Due Date the amount exceeding
the Credit Limit in full and also in addition the applicable
Over limit Charge.

()5

إذا لــم يدفــع حامــل البطاقــة الحــد األدنــى المســتحق بحلــول تاريــخ
اســتحقاق الدفــع ،تفــرض غرامــة تأخــر دفــع.

(v)	If the Cardmember fails to pay the Minimum Amount Due
by the Payment Due Date, a Late Payment Charge will be
levied.

()6

إذا دفــع حامــل البطاقــة إلــى جهــة اإلصــدار مبلغـ ًـا أقــل مــن الرصيــد
الحالــي بحلــول تاريــخ اســتحقاق الدفــع أو إذا لــم يتــم ســداد أي
مدفوعــات أو تــم ســداد دفعــة ولكــن بعــد تاريــخ اســتحقاق الدفــع،
ينطبــق رســم تمويــل يتــم احتســابه علــى أســاس متوســط يومــي
علــى الرصيــد الحالــي ومعامــات البطاقــة الجديــدة إلــى أن تتــم
إضافــة أي مدفوعــات إلــى حســاب البطاقــة ويتــم فــرض غرامــة فيمــا
بعــد علــى الرصيــد الحالــي المنخفــض.

(vi)	If the Cardmember pays to the Issuer an amount less
than the Current Balance by the Payment Due Date or no
payment is made or payment is made but after the Payment
Due Date, a Finance Charge calculated on an average daily
basis will be applied to the Current Balance and new Card
Transactions until any payments are credited to the Card
Account and thereafter such charge will be levied on the
reduced Current Balance.

()7

يجــوز اســتخدام كافــة المدفوعــات التــي تســتلمها جهــة اإلصــدار
مــن حامــل البطاقــة فــي أمــر الدفــع التالــي أو أي أمــر آخــر ذي أولويــة
حســبما تــراه جهــة اإلصــدار مناسـ ً
ـبا:

(أ)
		
		

(vii)	All payments received by the Issuer from the Cardmember
maybe applied in the following order of payment or such
other order of priority as the Issuer may think fit:

كافة رسوم التمويل والمصروفات ورسوم السلفة النقدية
والتكاليف األخرى غير المدفوعة الواردة في أي كشف
حساب سابق.

(a)	All unpaid Finance Charges, Charges, Cash Advance
Fees, and other costs shown on any previous
Statement of Account.

(ب) كافة رسوم التمويل والمصروفات ورسوم السلفة النقدية
والتكاليف األخرى غير المدفوعة الواردة في كشف الحساب
		
الحالي.
		

(b)	All unpaid Finance Charges, Charges, Cash Advance
Fees, and other costs shown on the current Statement
of Account.

(ج) كافة معامالت البطاقة غير المدفوعة الواردة في أي
كشــف حســاب سابق.

(c)	All unpaid Card Transactions shown on any previous
Statement of Account.
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(د) كافة معامالت البطاقة غير المدفوعة الواردة في كشف
الحساب الحالي.
		

(d)	All unpaid Card Transactions shown on the current
Statement of Account.

(هـ) كافة رسوم التمويل والرسوم ورسوم السلفة النقدية
والمصروفات ومعامالت البطاقة التي لم تدرج بعد في
		
كشف الحساب الحالي.
		

(e)	All Finance Charges, fees, Cash Advance Fees,
Charges and Card Transactions not yet shown on the
current Statement of Account.

( )8يحــق لجهــة اإلصــدار مــن حيــن آلخــر وفــق تقديرهــا وحدهــا تغيير مبلغ
أو طريقــة حســاب الرســوم الســنوية ورســوم المعالجــة والرســوم
اإلضافيــة ورســوم التمويــل والحــد األدنــى المحــدد المســتحق و/أو
غرامــات تأخــر الدفــع أو أي غرامــات أخــرى.

(viii) The Issuer shall be entitled at its sole discretion to vary
the rate or method of calculation of the annual fees,
handling Charges, additional Charges, Finance Charges,
the specified Minimum Amount Due, and/or Late Payment
Charges or any other charges nominated from time to time.

( )9تكــون كافــة المدفوعــات المســددة بواســطة حامــل البطاقــة بعملــة
الفواتيــر المســجلة علــى حســاب البطاقــة .وفــي حالــة ســداد
المدفوعــات بــأي عملــة أخــرى ،يدفــع حامــل البطاقــة إلــى جهــة
اإلصــدار كافــة رســوم الصــرف أو العمولــة أو الرســوم األخــرى أو
الخســائر األخــرى التــي تفرضهــا أو تتكبدهــا جهــة اإلصــدار عنــد تحويــل
هــذه المدفوعــات إلــى عملــة الفواتيــر .ويتــم هــذا التحويــل بســعر
الصــرف الــذي تحــدده جهــة اإلصــدار فــي تاريــخ القيــد فــي حســاب
البطاقــة .وأي مدفوعــات يســددها حامــل البطاقــة بعملــة الفواتيــر
المســجلة علــى حســاب البطاقــة ســوف يتــم قيدهــا فــي حســاب
البطاقــة فــي تاريــخ إيــداع جهــة اإلصــدار لألمــوال في حســاب البطاقة
وعنــد اســتالم مدفوعــات بــأي عملــة أخــرى غيــر عملــة الفواتيــر ،فيتــم
قيــد هــذه المدفوعــات بعــد تاريــخ تحويــل هــذه المدفوعــات إلــى
عملــة الفواتيــر أو عنــد اســتالم جهــة اإلصــدار لقيمــة المبالــغ ذات
الصلــة وإيداعهــا فــي حســاب البطاقــة.

(ix)	All payments made by the Cardmember shall be in the
billing currency of the Card Account. If payment is made in
any other currency, the Cardmember shall pay the Issuer all
exchange, commission and other charges or losses charged
or incurred by the Issuer in converting such payment to the
billing currency. Such conversion shall be effected at such
rate of exchange as may be conclusively determined by
the Issuer at the date of entry into the Card Account. Any
payment made by the Cardmember in the billing currency
of the Card Account will be credited to the Card Account
only on the date of the Issuer’s posting of the funds into the
Card Account and where payment is received in any other
currency other than the billing currency, such payment shall
be credited after the date when such payment is converted
to the billing currency or when relevant funds have been
received for value by the Issuer and posted to the Card
Account.

( )10تكــون رســوم المعالجــة التــي تحددهــا جهــة اإلصــدار مســتحقة علــى
حامــل البطاقــة إلــى جهــة اإلصــدار مباشــرةً بعــد تقديــم طلــب إلــى
جهــة اإلصــدار بإصــدار بطاقــة بديلــة .وتكــون الرســوم اإلضافيــة التــي
تحددهــا جهــة اإلصــدار مســتحقة علــى حامــل البطاقــة إلــى جهــة
اإلصــدار مباشــرةً بعــد تقديــم طلــب إلــى جهــة اإلصــدار بتوفيــر نســخ
مــن إيصــال المبيعات/قســيمة الســلفة النقديــة وأي خدمــات أخــرى
توفرهــا جهــة اإلصــدار مــن حيــن آلخــر.

(x)	A handling charge as prescribed by the Issuer is payable by
the Cardmember to the Issuer immediately upon a request
to the Issuer to issue a replacement Card. Any additional
Charges as prescribed by the Issuer are payable by the
Cardmember to the Issuer immediately upon demand to
the Issuer for the provision of copies of sales voucher/
Cash Advance slip and any further services the Issuer may
provide from time to time.

( )11دون اإلخــال بحــق جهــة اإلصــدار فــي أي وقــت باتخــاذ اإلجــراء
القانونــي وإقامــة الدعــاوى المدنيــة المناســبة ،يجــوز لجهــة اإلصــدار
فــرض رســوم علــى أي شــيكات مرتجعــة غيــر مدفوعــة والمســحوبة

(xi)	Without prejudice to the Issuer’s rights at any time to take
the appropriate legal action and criminal proceedings, the
Issuer shall charge fees for any returned unpaid cheques
drawn by the Cardmember in full or partial payment of the
outstanding amount.

ً
صراحــة بموجبــه أنــه فــي حالــة اســتحقاق
( )12يوافــق حامــل البطاقــة
أي مبالــغ علــى حامــل البطاقــة إلــى جهــة اإلصــدار فــي أي وقــت
ـؤوال أمــام
بموجــب حســاب البطاقــة أو إذا كان حامــل البطاقــة مسـ ً
جهــة اإلصــدار بــأي طريقــة أو إذا ارتكــب حامــل البطاقــة أي مخالفــة
ٍ
حينئــذ وفــي هــذه الحالــة،
فيمــا يتعلــق بأحــكام هــذه الحســابات،
يصبــح المبلــغ المســتحق بالكامــل فــي حســاب حامــل البطاقــة
ً
ـتحقا بواســطة حامــل البطاقــة كســداد لــكل أو جــزء مــن المبلــغ
مسـ
المســتحق .وواجــب الســداد علــى الفــور وتنطبــق أحــكام البنــد  8مــن
هــذه الوثيقــة.

(xii)	The Cardmember hereby expressly agrees that if any sums
shall be due from the Cardmember to the Issuer at any
time under the Card Account, or the Cardmember shall be
liable to the Issuer, in any manner or if default is made by
the Cardmember in the provisions of such accounts, then
and in such event, the whole outstanding balance on the
Cardmembers account shall become immediately due
and payable and the provisions of clause 8 hereof shall be
applicable.
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(xiii)	Any cheque deposit at the ATM or Point of Sale shall
be acceptable for collection and the proceeds shall not
be available until the cheque has been cleared and the
proceeds paid to the Issuer by the paying bank. Any cash
deposits may only be regarded as having been received by
the Issuer upon crediting the same to the Card Account.

) تقبــل جهــة اإلصــدار أي شــيك مــودع فــي جهــاز الصــراف اآللــي13(
أو نقطــة بيــع بغــرض تحصيــل المبالــغ وال تتــاح العائــدات إال بعــد
مقاصــة الشــيك ودفــع العائــدات إلــى جهــة اإلصــدار بواســطة البنــك
 ويجــوز اعتبــار أي ودائــع نقديــة قــد تــم اســتالمها بواســطة.الدافــع
.جهــة اإلصــدار لــدى قيــد هــذه الودائــع فــي حســاب البطاقــة

(xiv)	The Issuer may at any time demand that the Cardmember
deposits a Security Cheque and/or pledge cash collateral
in favor of the Issuer for the amount which the Issuer may
require even when such a cheque was not demanded when
the Card was issued to the Cardmember. The Cardmember,
in such an eventuality, will be deemed to have authorized
the Issuer to insert the date on the said cheque and to
present it for payment on the inserted date against any
amount due to the Issuer.

) يجــوز لجهــة اإلصــدار فــي أي وقــت مطالبــة حامــل البطاقــة بإيــداع14(
أو إيــداع ضمــان نقــدي لصالــح جهــة اإلصــدار مقابــل/شــيك ضمــان و
المبلــغ الــذي قــد تطلبــه جهــة اإلصــدار حتــى لــو لــم يتــم طلــب هــذا
 وســوف يتــم اعتبــار.الشــيك عنــد إصــدار البطاقــة لحامــل البطاقــة
ً
 بأنــه قــد فــوض جهــة اإلصــدار،منطبقــا
 إن كان،حامــل البطاقــة
بتأريــخ الشــيك واتخــاذ التدابيــر األخــرى الالزمــة الســتكمال الشــيك
المذكــور وتقديمــه للدفــع فــي التاريــخ المــدرج أمــام أي مبلــغ
.مســتحق إلــى جهــة اإلصــدار

(xv)	Non receipt of Statement of Account shall not be construed
by the Cardmember to be sufficient reason for non payment
of any dues owed to the Issuer in time.

) ال يمثــل عــدم اســتالم كشــف الحســاب مــن قبــل حامــل البطاقــة15(
ً سـ
ـببا كافيـ ًـا لعــدم دفــع أي مســتحقات إلــى جهــة اإلصــدار فــي تاريــخ
.االســتحقاق

(xvi)	The Issuer will credit the Cardmembers Card Account with
the amount of any refund only upon receipt of a properly
issued credit voucher from the member establishment.

) ويشــكل ســداد حامــل البطاقــة ألي مبلــغ إلــى جهــة اإلصــدار فيمــا16(
ً
ً
وقاطعــا
كافيــا
دليــا
يتعلــق بــأي كشــف حســاب أو أي ســجل آخــر
ً
علــى قبــول حامــل البطاقــة للقيــود الــواردة فــي كشــف الحســاب هــذا
.أو الســجل اآلخــر المنشــأ بواســطة جهــة اإلصــدار

(xvii)	The payment by the Cardmember of any sum to the Issuer
in respect of any Statement of Account or any other record
of the Issuer shall constitute binding and conclusive
evidence of the acceptance by the Cardmember of the
entries shown on that Statement of Account or such other
record generated by the Issuer.
البطاقة اإلضافية

-6

(i)	
The Issuer may in its absolute discretion issue a
Supplementary Card to a person nominated by the
Cardmember in the Application Form (or otherwise in
writing) and approved by the Issuer. The issue of the
Supplementary Card(s) shall be subject to such Terms and
Conditions which the Issuer may deem necessary.

يجــوز لجهــة اإلصــدار وفــق تقديرهــا المطلــق إصــدار بطاقــة إضافيــة
إلــى شــخص يحــدد حامــل البطاقــة اســمه فــي نمــوذج الطلــب (أو غيــر
 ويخضــع إصــدار البطاقــة.ذلــك خطيـ ًـا) وتوافــق عليــه جهــة اإلصــدار
أو البطاقــات اإلضافيــة إلــى الشــروط واألحــكام التــي تراهــا جهــة
.اإلصــدار

)1(

(ii)	The Terms and Conditions applicable herein to the Primary
Cardmember shall apply mutatis mutandis (i.e. with the
necessary changes) to the Supplementary Cardmember.
Every Supplementary Cardmember shall be jointly and
severally liable with the Primary Cardmember for costs, for
all Cash Transactions and Cash Advances obtained and all
transactions generated by the use of the Primary Card as
well as the Supplementary Card.

وتنطبــق الشــروط واألحــكام المنطبقــة هنــا علــى حامــل البطاقــة
،) مــع تغييــر مــا يلــزم (بمعنــى إجــراء التغييــرات الالزمــة،األساســية
 ويتحمــل كل حامــل بطاقــة إضافيــة.علــى حامــل البطاقــة اإلضافيــة
بالتضامــن والتكافــل مــع حامــل البطاقــة األساســية المســؤولية
عــن التكاليــف وكافــة الســلع والخدمــات والســلف النقديــة التــي تــم
الحصــول عليهــا وكافــة المعامــات الناشــئة عــن اســتخدام البطاقتين
.األساســية واإلضافيــة

)2(

الحــد االئتمانــي المخصــص لحامــل البطاقــة األساســية يشــمل
الحــد االئتمانــي المخصــص لحامــل البطاقــة اإلضافيــة وال يســمح
حامــل البطاقــة األساســية وحامــل البطاقــة اإلضافيــة بتجــاوز
إجمالــي المصروفــات المتحملــة مــن خــال بطاقاتهــم الخاصــة للحــد
.االئتمانــي المذكــور

)3(

6.

Supplementary Card

(iii)	The Credit Limit assigned to the Primary Cardmember
is inclusive of the Credit Limit of the Supplementary
Cardmember and the Primary Cardmember and the
Supplementary Cardmember shall not permit at any time
the total of the Charges incurred through their respective
Cards to exceed the said Credit Limit.
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إذا قامــت جهــة اإلصــدار بتخصيــص حد أقصى معيــن للحد االئتماني
لحامــل البطاقــة األساســية فيمــا يتعلــق بالبطاقــة اإلضافيــة ،فــإن
ذلــك ال يعفــي حامــل البطاقــة األساســية مــن تحمــل المســؤولية
الكاملــة أمــام جهــة اإلصــدار عــن كافــة الديــون المتحملــة بواســطة
حامــل البطاقــة اإلضافيــة.

(iv)	In the event the Supplementary Cardmember has been
assigned a specific maximum Credit Limit by the Issuer
in connection with the Supplementary Card, then, this
in no way releases the Primary Cardmember from being
fully liable to the Issuer for all debts incurred by the
Supplementary Cardmember.

()5

تعتمــد صالحيــة البطاقــة اإلضافيــة علــى صالحيــة البطاقــة
األساســية .وال يــؤدي إنهــاء البطاقــة اإلضافيــة أو اتفاقيــة حاملــي
البطاقــات اإلضافيــة لــدى جهــة اإلصــدار ألي ســبب إلــى إنهــاء
البطاقــة األساســية أو اتفاقيــة حاملــي البطاقــات األساســية لــدى
جهــة اإلصــدار بموجــب هــذه الشــروط واألحــكام.

(v)	The validity of the Supplementary Card is dependent on
the validity of the Primary Card. The termination of the
Supplementary Card or Supplementary Cardmembers
agreement with the Issuer for whatever reason shall not
terminate the Primary Card or the Primary Cardmembers
agreement with the Issuer pursuant to these Terms and
Conditions.

()6

تعهــدات ومســؤوليات والتزامــات حامــل البطاقــة األساســية وحامــل
البطاقــة اإلضافيــة تجــاه جهــة اإلصــدار وحقــوق جهــة اإلصــدار
بموجبــه ال تؤثــر بــأي حــال مــن األحــوال علــى أي نــزاع أو مطالبــة
مقابلــة قــد تكــون لــكل مــن حامــل البطاقــة األساســية وحامــل
البطاقــة اإلضافيــة ضــد بعضهمــا البعــض.

	)(vi
The undertakings, liabilities and the obligations of the
Primary Cardmember and the Supplementary Cardmember
to the Issuer and the Issuer’s rights herein shall not
be affected in any way by any dispute or counterclaim
which the Primary Cardmember and the Supplementary
Cardmember may have against each other.

()7

يعــوض حامــل البطاقــة األساســية جهــة اإلصــدار ضــد أي خســارة
أو ضــرر أو التــزام أو تكاليــف أو نفقــات ســواء كانــت قانونيــة أو غيــر
ذلــك والتــي تتحملهــا جهــة اإلصــدار بســبب أي انعــدام أو فقــدان
لألهليــة القانونيــة لحامــل البطاقــة اإلضافيــة أو أي مخالفــة لهــذه
الشــروط واألحــكام مــن قبــل حامــل البطاقــة اإلضافيــة.

(vii)	The Primary Cardmember shall indemnify the Issuer against
any and all loss, damage, liability, costs and expenses
whether legal or otherwise incurred by the Issuer by reason
of any legal disability or incapacity of the Supplementary
Cardmember or any breach of these Terms and Conditions
by the Supplementary Cardmember.

-7

المعامالت غير المعتمدة

()1

يجــوز لجهــة اإلصــدار إصــدار رقــم تعريــف شــخصي لحامــل البطاقــة
الســتخدامه فــي أي جهــاز صــراف آلــي يقبــل البطاقــة ويوافــق حامــل
البطاقــة علــى إرســال هــذا الرقــم عبــر البريــد إلــى حامــل البطاقــة
(علــى النحــو الــذي تحــدده جهــة اإلصــدار) علــى مســؤوليته الخاصــة.

()2

يتحمــل حامــل البطاقــة المســؤولية كاملــة عــن كافــة معامــات
البطاقــة التــي تتــم باســتخدام رقــم التعريــف الشــخصي بعلــم أو دون
علــم حامــل البطاقــة.

The Issuer may issue a PIN for the Cardmember for use at
any ATM which will accept the Card and the Cardmember
agrees that the PIN may be sent by post or courier (as
selected by the Issuer) to the Cardmember at Cardmembers
own risk.
(ii) The Cardmember shall be fully liable for all Card
Transactions made with the PIN whether with or without
the knowledge of the Cardmember.

( )3يتخــذ حامــل البطاقــة كافــة االحتياطــات المعقولــة للحيلولــة ضــد
فقــدان أو ســرقة البطاقــة وال يفصــح عــن رقــم التعريــف الشــخصي
ألي طــرف.

(iii) The Cardmember shall use all reasonable precautions
toprevent the loss or theft of the Card or Card details and
shall not at any time disclose the PIN to any party.

( )4وفــي حالــة فقــدان البطاقــة أو ســرقتها أو اإلفصــاح عــن رقم التعريف
الشــخصي إلــى أي طــرف آخــر ،يبلــغ حامــل البطاقــة عــن هــذا الفقــدان
أو الســرقة أو اإلفصــاح علــى الفــور إضافــة إلــى أي تفاصيــل متعلقــة
بذلــك إلــى جهــة اإلصــدار وإلــى الشــرطة أو أي جهــات مختصــة
إلنفــاذ القانــون فــي البلــد التــي وقعــت فيهــا الفقــدان أو الســرقة
أو اإلفصــاح .وعلــى حامــل البطاقــة كذلــك إبــاغ جهــة اإلصــدار علــى
الفــور أو ممثلهــا المعتمــد فــي هــذا البلــد بهــذا الفقــدان أو اإلفصــاح
عــن رقــم البطاقــة أو رقــم التعريــف الشــخصي فــي كل مــرة.

(iv) In the event that the Card is lost or stolen or the PIN
is disclosed to any other party, the Cardmember shall
immediately notify the said loss, theft or disclosure
together with the particulars thereof to the Issuer and the
police or other relevant law enforcement authorities of the
country where such loss or theft or disclosure occurred. The
Cardmember shall also simultaneously notify the Issuer or
its authorized representative in that country of such loss or
disclosure of the Card or PIN respectively.

( )5إذا راودت حامل البطاقة أي شــكوك بتزوير البطاقة أو ســرقة بيانات
البطاقــة واســتخدامها بشــكل احتيالــي عبــر اإلنترنــت أو عبر الهاتف

(v) In the event that the Cardmember has suspicions that the
		Card may have been counterfeited or the Card details

Unauthorised Transactions
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أو الفاكــس أو البريــد ،فعلــى حامــل البطاقــة كذلــك إبــاغ جهــة
اإلصــدار والشــرطة علــى الفــور بذلــك وإيقــاف اســتخدام البطاقــة
(أو بيانــات البطاقــة) فــي تنفيــذ أي معامــات بطاقــة علــى الفــور.
ويتعهــد حامــل البطاقــة كذلــك باتخــاذ كافــة اإلجــراءات الالزمــة
لمســاعدة جهــة اإلصــدار فــي التحقيقــات.

stolen and fraudulently used via theinternet, over the phone,
by fax or on the mail, the Cardmember shall immediately
notify so to the Issuer and the police and forthwith
stop using the Card (or Card details) to effect any Card
Transactions. The Cardmember also undertakes to take all
necessary steps to assist the Issuer in its investigations.

()6

متحمــا المســؤولية الكاملــة عــن
يتحمــل حامــل البطاقــة ويظــل
ً
ســداد المدفوعــات إلــى جهــة اإلصــدار مقابــل أي ديــون علــى حســاب
البطاقــة ناشــئة عــن أي معامــات بطاقــة أو ســلع أو خدمــات مقدمة
مــن التجــار أو ســلف نقديــة أو معامــات صرافــة آليــة تمــت مــن
خــال اســتخدام البطاقــة أو بيانــات البطاقــة بواســطة أي شــخص
ســواء بعلــم أو دون علــم حامــل البطاقــة وبصــرف النظــر عمــا إذا كان
مفوضـ ًـا مــن حامــل البطاقــة أم ال.

(vi) The Cardmember shall be and remain fully liable to
make payment to the Issuer for any debit to the Card
Account arising from any Card Transactions, goods or
services supplied by the Merchants, Cash Advances or
ATM transactions effected through the use of the Card or
the Card details by any person whether with or without
knowledge of the Cardmember and irrespective of whether
they were authorized by the Cardmember or not.

()7

يجــوز لجهــة اإلصــدار وفــق تقديرهــا المطلــق إصــدار بطاقــة بديلــة
ألي بطاقــة مفقــودة أو مســروقة أو ألي بطاقــة تــم (أو ربمــا تــم)
تزويرهــا أو ســرقة بياناتهــا لتنفيــذ معامــات بطاقــة غيــر معتمــدة أو
إصــدار رقــم تعريــف شــخصي جديــد بموجــب هــذه الشــروط واألحــكام
أو الشــروط واألحــكام األخــرى التــي تراهــا جهــة اإلصــدار مناســبة.
ويلتــزم حامــل البطاقــة ،إضافــة إلــى هــذه الشــروط واألحــكام،
بالشــروط واألحــكام األخــرى المنصــوص عليهــا أو المفروضــة مــن
جهــة اإلصــدار علــى حامــل البطاقــة فيمــا يتعلــق بإصــدار بطاقــة
بديلــة.

(vii) The Issuer may at its absolute discretion issue a replacement
for any lost or stolen Card, any Card which has (or may have
been) counterfeited or which details have been stolen to
effect unauthorised Card Transactions, or issue a new PIN
under these Terms and Conditions or such other terms and
conditions that the Issuer may deem fit. The Cardmember
shall, in addition to these Terms and Conditions, be bound
by the additional terms and conditions stipulated or
imposed by the Issuer on the Cardmember in connection
with the issuance of the replacement Card.

()8

فــي حالــة اســتعادة حامــل البطاقــة للبطاقة المفقودة أو المســروقة،
فعليــه إعادتهــا مقطوعــة إلــى نصفيــن إلــى جهــة اإلصــدار دون
اســتخدامها .وال يجــوز لحامــل البطاقــة اســتخدام رقــم التعريــف
الشــخصي بعــد إبــاغ البنــك باإلفصــاح عنــه إلــى أي طــرف آخــر.

(viii)In the event that the lost or stolen Card is recovered by
the Cardmember, he shall immediately return the same
cut in half to the Issuer without using it. The Cardmember
shall not use the PIN after reporting to the Issuer of the
disclosure of the same to any other party.

-8

اإلنهاء

()1

بصــرف النظــر عــن أحــكام الدفــع الــواردة فــي البنــد  5أعــاه ،تكــون
كافــة المبالــغ المســتحقة علــى حســاب البطاقــة (بمــا فــي ذلــك
حســاب كافــة البطاقــات اإلضافيــة) ،مــع المبالــغ (بمــا فــي ذلــك
الرســوم) المتحملــة نتيجــة اســتخدام البطاقــة والتــي لــم يتــم قيدهــا
بعــد علــى حســاب حاملــي البطاقــات ،واجبــة الســداد علــى الفــور
بالكامــل لــدى إنهــاء البطاقــة واالتفاقيــة المبرمــة بيــن جهــة اإلصــدار
وحامــل البطاقــة بموجــب هــذه الشــروط واألحــكام.

(i)	Notwithstanding the payment provisions outlined under
clause 5 above, all amounts outstanding on a Card Account
(including that of all Supplementary Cards) together with
the amounts (including Charges) incurred by the use of
the Card but not yet charged to the Cardmembers Account
shall be payable immediately in full upon the termination
of the Card and the agreement between the Issuer and the
Cardmember pursuant to these Terms and Conditions.

()2

يجــوز لحامــل البطاقــة فــي أي وقــت إخطــار جهــة اإلصــدار بنيتــه فــي
إغــاق حســاب البطاقــة وإنهــاء اســتخدام كافــة البطاقــات مــن خــال
تقديــم إخطــار خطــي وإعــادة كافــة البطاقــات مقطوعــة إلــى نصفيــن
إلــى جهــة اإلصــدار .ويتــم إغــاق حســاب البطاقــة بعــد اســتالم جهــة
اإلصــدار لكافــة البطاقــات مقطوعــة إلــى نصفيــن وبعــد ســداد كافــة
المصروفــات وااللتزامــات المســتحقة بموجــب حســاب البطاقــة
بالكامــل.

(ii)	The Cardmember may at any time notify the Issuer of his
intention to close the Card Account and terminate the use
of all Cards by giving a notice in writing and returning all
Cards cut into half to the Issuer. The Card Account shall be
closed only after the receipt by the Issuer of all Cards cut
in half and full payment of all Charges and outstanding
liabilities under the Card Account.

()3

فــي حالــة إنهــاء حامــل البطاقــة اإلضافيــة لبطاقتــه ،فيظــل كافــة
حاملــي البطاقــات بمــا فــي ذلــك حامــل البطاقــة اإلضافيــة الــذي
تــم إنهــاء اســتخدامه للبطاقــة مســؤولين بالتضامــن والتكافــل
أمــام جهــة اإلصــدار عــن كافــة المصروفــات وااللتزامــات األخــرى

(iii)	In the event of the Supplementary Cardmember terminating
his Card, all Cardmembers including the Supplementary
Cardmember whose use of the Card has been terminated
shall be and shall continue to be jointly and severally

Termination
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المســتحقة بموجــب حســاب البطاقــة وفقـ ًـا لهــذه الشــروط واألحــكام
إال أن حامــل البطاقــة اإلضافيــة الــذي تــم إنهــاء اســتخدامه للبطاقــة
مســؤوال عــن المصروفــات وااللتزامــات األخــرى التــي
لــن يكــون
ً
يتحملهــا حامــل البطاقــة وحاملــي البطاقــات اإلضافيــة اآلخريــن (إن
وجــدوا) بعــد اســتالم جهــة اإلصــدار للبطاقــة اإلضافيــة مقطوعــة
إلــى نصفيــن.

()4

liable to the Issuer for all Charges and other outstanding
liabilities under the Card Account in accordance with
these Terms and Conditions save that the Supplementary
Cardmember whose use of the Card has been terminated
shall not be liable for Charges and other liabilities
incurred by the Cardmember and other Supplementary
Cardmembers (if any) after the Issuer’s receipt of the cut
Supplementary Card.

ويجــوز لجهــة اإلصــدار فــي أي وقــت ســحب كافــة أو أي بطاقــة
(بطاقــات) وإنهــاء اســتخدامها بتقديــم أو دون تقديــم إخطــار
مســبق إلــى حامــل البطاقــة .ويلتــزم حامــل البطاقــة فــور ســحب
البطاقــة بإعــادة البطاقــة (البطاقــات) مقطوعــة إلــى نصفيــن إلــى
جهــة اإلصــدار وســداد كافــة المصروفــات وااللتزامــات المســتحقة
بموجــب حســاب البطاقــة إلــى جهــة اإلصــدار بالكامــل.

()5

يجــوز لجهــة اإلصــدار إنهــاء اســتخدام البطاقــة دون إخطــار عقــب
وفــاة أو إفــاس أو إعســار حامــل البطاقــة أو حينمــا يصبــح مــكان
حامــل البطاقــة غيــر معــروف للبنــك نتيجــة ألي ســبب ال يعــود لجهــة
اإلصــدار.

()6

فــي حالــة وفــاة حامــل البطاقــة ،يتحمــل ورثتــه مســؤولية ســداد أي
مبالــغ مســتحقة بالكامــل علــى حســاب البطاقــة ويعوضــوا جهــة
اإلصــدار عــن كافــة التكاليــف (بمــا فــي ذلــك الرســوم والمصروفــات
القانونيــة) والنفقــات المتحملــة أثنــاء ســداد هــذه المبالــغ المســتحقة.

()7

ال تتحمــل جهــة اإلصــدار أي مســؤولية عــن ســداد رســوم العضويــة
الســنوية أو أي جــزء منهــا فــي حالــة إنهــاء حســاب البطاقــة.

()8

فــي حالــة وجــود أي شــيك ضمــان لــدى جهــة اإلصــدار إلصــدار
البطاقــة ،تحتفــظ جهــة اإلصــدار بالحــق فــي اإلبقــاء علــى شــيك
ً
يومــا عقــب إلغــاء
الضمــان هــذا لفتــرة ال تقــل عــن ســتين ()60
البطاقــة وإعادتهــا إلــى جهــة اإلصــدار ســواء تــم إلغاؤهــا بواســطة
حامــل البطاقــة أو جهــة اإلصــدار أو عقــب إنهــاء هــذه الشــروط
واألحــكام.

()9

اتفــق كل مــن حامــل البطاقــة وجهــة اإلصــدار صراحــة بموجبــه علــى
اســتمرار كافــة األحــكام الــواردة فــي هــذه الوثيقــة بكامــل الســريان
والنفــاذ بصــرف النظــر عــن إنهــاء اســتخدام البطاقــة وفقـ ًـا لألحــكام
الــواردة فــي هــذه الشــروط واألحــكام.

-9

استبعاد المسؤولية

(iv)	The Issuer may at any time recall all or any Card(s) and
terminate its/their use with or without giving prior notice
to the Cardmember. The Cardmember shall immediately
after such recall, return such Card(s) cut in half to the
Issuer and make full payment of all Charges and liabilities
outstanding under the Card Account, to the Issuer.
(v)	The use of the Card shall be terminated by the Issuer
without notice u the Cardmember or when the physical
whereabouts of the pon the death, bankruptcy or insolvency
of Cardmember become unknown to the Issuer due to any
cause not attributable to the Issuer.
(vi)	In the event of the death of the Cardmember, his estate will
be responsible for repaying in full any outstanding balances
on the Card Account and shall keep the Issuer indemnified
for all costs (including legal fees and Charges) and expenses
incurred in recovering such outstanding balances.
	)(vii
The Issuer shall not be liable to refund the annual
membership fee or any part thereof in the event of the
termination of the Card Account.
	)(viii
In the event that any Security Cheque is held by the
Issuer as collateral for the issuance of the Card, the Issuer
reserves the right to retain such Security Cheque for a
period of at least sixty (60) days following the Card being
cancelled and returned to the Issuer whether cancelled by
the Cardmember or the Issuer or following the agreement
under these Terms and Conditions being terminated.
(ix)	It is hereby expressly agreed by the Cardmember and the
Issuer that all the provisions contained herein shall continue
in full force and effect notwithstanding the termination of
the use of the Card in accordance with the terms of these
Terms and Conditions.

Exclusion of Liability

ال تتحمــل جهــة اإلصــدار أي مســؤولية أيـ ًـا كانــت تجــاه حامــل البطاقــة فيمــا
يتعلــق بــأي خســارة أو ضــرر ناشــئ بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر بســبب:
()1

9.

The Issuer shall be under no liability whatsoever to the
Cardmember in respect of any loss or damage arising directly or
indirectly in relation to the following:

أي خســارة أو ضــرر ً
أيــا كان تعــرض لــه أو تحملــه حامــل البطاقــة
بســبب رفــض جهــة اإلصــدار أو أي تاجــر أو أي بنــك أو مؤسســة
ماليــة أخــرى أو أي جهــاز صــراف آلــي أو أي طــرف آخــر الســماح
بمعاملــة بطاقــة أ و رفــض قبــول البطاقــة أو أرقــام البطاقــة أو رقــم

(i)	Any loss or damage howsoever incurred or suffered by the
Cardmember by reason of the Issuer or a Merchant or other
bank or financial institution or any ATM or other party
refusing to allow a Card Transaction or refusing to accept
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التعريــف الشــخصي أو رفــض تمديــد أو توفيــر الســلف النقديــة حتــى
الحــد االئتمانــي أو أي إصــدار مرتبــط بذلــك؛

the Card or the Card numbers or the PIN or refusing to
extend or provide Cash Advances up to the Credit Limit or
;any issue connected therewith

()2

رفــض أي تاجــر قبــول البطاقــة نظـ ً
ـرا ألي عيــب أو تلــف فــي الســلع
أو الخدمــات المقدمــة مــن التاجــر إلــى حامــل البطاقــة أو ،إن كان
ً
ً
نظــرا ألي مخالفــة أو عــدم تنفيــذ التاجــر لمعاملــة البطاقــة؛
منطبقــا،

()3

اختــال تشــغيل أي جهــاز صــراف آلــي أو تعطــل أنظمــة االتصــاالت
أو الشــبكة؛

(iii)	The malfunction of any ATM or disruption of communication
;or network systems

()4

ممارســة جهــة اإلصــدار لحقهــا فــي طلــب وتســليم البطاقــة قبــل
تاريــخ االنتهــاء المكتــوب علــى وجــه البطاقــة ســواء كان هــذا الطلــب
والتســليم تــم و/أو تــم الترتيــب لــه بواســطة جهــة اإلصــدار أو
بواســطة أي شــخص آخــر أو مــن خــال جهــاز صــراف آلــي؛

(iv)	The exercise by the Issuer of its right to demand and procure
surrender of the Card prior to the expiry date embossed on
its face, whether such demand and surrender are made
and/or procured by the Issuer or by any other person or
;ATM

()5

ممارســة جهــة اإلصــدار لحقهــا فــي إنهــاء أي بطاقــة أو حســاب
البطاقــة بموجــب البنــد )4(8؛

(v)	The exercise by the Issuer of its right to terminate any Card
;)or the Card Account pursuant to Clause 8 (iv

()6

أي أذى يلحــق بشــخص أو ســمعة حامــل البطاقــة فيمــا يتعلــق
باســتعادة حيــازة البطاقــة أو أي طلــب باســتعادتها أو رفــض أي
شــخص قبــول البطاقــة؛

(vi)	Any injury to the credit character and reputation of the
Cardmember in and about the repossession of the Card,
any request for its return or the refusal of any person to
;honor or accept the Card

()7

أي تضليــل أو تغريــر أو خطــأ أو ســهو فــي أي تفاصيــل مفصــح عنهــا
بواســطة البنــك وفقـ ًـا للبنــد 10؛

(vii)	Any misstatement, misrepresentation, error or omission in
;any details disclosed by the Issuer pursuant to Clause 10

()8

أي نــزاع بيــن حامــل البطاقــة وأي تاجــر أو بنــك أو مؤسســة ماليــة أو
أي شــخص آخــر ،فــي هــذه الحالــة ال تتأثــر مســؤولية حامــل البطاقــة
تجــاه جهــة اإلصــدار بــأي حــال مــن األحــوال بــأي نــزاع أو مطالبــة
مقابلــة أو حــق مقاصــة قــد يكــون لحامــل البطاقــة ضــد هــذا التاجــر
أو البنــك أو المؤسســة الماليــة أو ذلــك الشــخص اآلخــر.

(viii)	Any dispute between the Cardmember and any Merchant
or bank or financial institution or any other person, the
Cardmembers liability to the Issuer shall not in any way be
affected by such dispute or counterclaim or right of set-off
which the Cardmember may have against such Merchant
or bank or financial institution or person.

(ii)	Refusal of any Merchant to honor or accept the Card or for
any defect or deficiency in the goods or services supplied
to the Cardmember by any Merchant or, where applicable,
for any breach or non-performance by a Merchant of a Card
;Transaction

 -10اإلفصاح عن المعلومات

10. Disclosure of Information

()1

يفــوض حامــل البطاقــة جهــة اإلصــدار ويســمح لهــا بشــكل نهائــي
باإلفصــاح عــن وتوفيــر المعلومــات التــي يراهــا مناســبة فيمــا يتعلــق
بحامــل البطاقــة وشــؤونه بمــا فــي ذلــك ،علــى ســبيل المثــال ال
الحصــر ،حســاب البطاقــة الــذي يخضــع لهــذه الشــروط واألحــكام إلــى
ممثلــي جهــة اإلصــدار أو شــركاتها التابعــة أو شــركائها أو فروعهــا
أو المتنــازل لهــم أو وكالئهــا المعتمديــن أو األطــراف األخــرى ذات
الصلــة (بمــا فــي ذلــك المستشــارين الخارجييــن لجهــة اإلصــدار
وشــركاء التســويق).

(i)	The Cardmember irrevocably authorizes and permits the
Issuer to disclose and furnish such information that it deems
fit concerning the Cardmember and its affairs including but
not limited to the Card Account governed by these Terms
and Conditions to the Issuer’s authorized representatives,
subsidiaries, associates, branches, assignees, agents or
other connected parties (including the Issuer’s third party
advisers and marketing partners).

()2

يكــون لجهــة اإلصــدار مطلــق الحريــة فــي مشــاركة المعلومــات
الالزمــة ذات الصلــة بحامــل البطاقــة مــع شــركاء العالمــة التجاريــة
المحدديــن للبطاقــة لغــرض ترويــج وتســويق الســلع والخدمــات
إلــى حامــل (حاملــي) البطاقــة والتــي أبرمــت جهــة اإلصــدار اتفاقيــة
رســمية بشــأنها .ويكــون لحامــل البطاقــة الحــق فــي إلغــاء تحديــد
خدمــة القيمــة المضافــة مــن خــال إرســال إخطــار خطــي صريــح إلــى
جهــة اإلصــدار.

(ii)	The Issuer shall also be at liberty to share the necessary
information relating to the Cardmember with the selected
Card brand partners for the purpose of cross selling and
marketing of goods and service to the Cardmember(s) and
in relation to which the Issuer has entered into a formal
agreement. The Cardmember has the option of deselecting
such a value added service by expressly notifying the Issuer
in writing.

()3

يكــون لجهــة اإلصــدار الحــق فــي التحقــق مــن الوضــع االئتمانــي

(iii)	The Issuer shall have the right to check and verify the credit
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()4

لمقــدم طلــب البطاقــة و/أو التحقــق مــن الوضــع االئتمانــي لحامــل
ً
مناســبا دون
البطاقــة فــي أي وقــت حســبما تــراه جهــة اإلصــدار
الرجــوع إليــه.

standing of the applicant for the Card and/or check credit
and verify the standing of the Cardmember at any time as
and when the Issuer deems fit without reference to him.

يكــون لجهــة اإلصــدار حــق غيــر مشــروط فــي اإلفصــاح عــن أي
معلومــات مرتبطــة بحامــل البطاقــة إذا طلبــت أي محكمــة مختصــة
أو جهــة رقابيــة هــذه المعلومــات (بمــا فــي ذلــك المصــرف
المركــزي).

(iv)	The Issuer shall have an unconditional right to disclose
any information in relation to the Cardmember if such
information is sought by a court of competent authority or
regulatory authority (including the Central Bank).

 -11التعويض

Indemnity

( )1يتعهــد حامــل البطاقــة ويوافــق علــى تعويــض وإعفــاء جهــة اإلصــدار
ضــد أي وكافــة الدعــاوى والمطالبــات والطلبــات والقضايــا والخســائر
واألضــرار وااللتزامــات والتكاليــف والنفقــات ســواء كانــت قانونيــة أو
غيــر ذلــك والتــي قــد تتحملهــا جهــة اإلصــدار بموجــب هــذه الشــروط
واألحــكام أو أي مخالفــة لهــا أو إنفــاذ حقــوق جهــة اإلصــدار علــى
النحــو المنصــوص عليــه هنــا .ويجــوز قيــد كافــة التكاليــف والنفقــات
(بمــا فــي ذلــك التكاليــف القانونيــة المتحملــة بواســطة جهــة اإلصدار
إلنفــاذ أحــكام هــذه الشــروط واألحــكام) علــى حســاب البطاقــة وتكون
واجبــة الســداد علــى حامــل البطاقــة.

11.

	)(i
The Cardmember undertakes and agrees to indemnify
and hold the Issuer harmless against any and all actions,
claims, demands, proceedings, loss, damage, liability,
costs and expenses whether legal or otherwise which the
Issuer may incur by reason of these Terms and Conditions
or any breach thereof or the enforcement of the Issuer’s
rights as herein provided. All costs and expenses (including
legal costs incurred by the Issuer in order to enforce the
provisions of the Terms and Conditions) may be debited to
the Card Account and shall be payable by the Card member.

 -12حق المقاصة

12. Right to Set-Off

يفــوض حامــل البطاقــة جهــة اإلصــدار ،دون إخطــار مســبق إلــى حامــل
البطاقــة بالقيــام بمــا يلــي:

The Cardmember authorizes the Issuer, without prior notice to
the Cardmember to:

( )1ضــم وجمــع أي مــن حســابات البطاقــة لــدى جهــة اإلصــدار واســتخدام
أي مبلــغ فــي حســاب البطاقــة فــي دفــع أي وكافــة المبالــغ
المســتحقة علــى حامــل البطاقــة إلــى جهــة اإلصــدار و/أو؛

(i)	Combine or consolidate any of the Card Accounts held
with the Issuer and apply any amount standing to the credit
thereof in or towards payment of any and all amounts owed
;by the Cardmember to the Issuer and/or

مقاصــة كل أو أي جــزء مــن أي مبالــغ مســتحقة علــى حامــل البطاقــة
بالطريقــة التــي تختارهــا جهــة اإلصــدار فــي مقابــل أي مبلــغ بــأي
عملــة يوجــد فــي أي مــن حســابات البطاقــة لــدى جهــة اإلصــدار مــن
حيــن آلخــر و/أو مقابــل صافــي عائــدات بيــع أي مــن األوراق الماليــة
و/أو الممتلــكات األخــرى المملوكــة باســم حاملــي البطاقــة و/أو
مقابــل أي مبالــغ أخــرى مســتحقة لحامــل البطاقــة مــن جهــة اإلصــدار
(ســواء حــان موعــد اســتحقاقها أم ال) ،بصــرف النظــر عــن العملــة أو
مــكان الدفــع أو مكتــب تســجيل المســتحقات.

(ii)	To set off the whole or any part of any amounts owed by the
Cardmember to the Issuer in such manner as the Issuer may
select against any amount from time to time standing to
the credit of any of the Card Accounts with the Issuer and in
any currency and/or against the net proceeds of sale of any
securities and/or other property held in the Cardmembers
name by the Issuer and/or against any other amounts
due to the Cardmember from the Issuer (whether or not
matured), regardless of the currency, place of payment or
booking office of such amount obligation.

()2

 -13اإلخطارات

13. Notices

()1

يخطــر حامــل البطاقــة جهــة اإلصــدار خطيـ ًـا علــى الفــور بــأي تغييــرات
فــي العمــل أو النشــاط أو العنــوان (عمــل و/أو ســكني) أو إذا كان
حامــل البطاقــة يعتــزم مغــادرة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ألكثــر مــن
ثالثيــن ( )30يومـ ًـا.

(i)	The Cardmember must promptly notify the Issuer in writing
of any changes in employment or business or address
(office and/or residential) or if the Cardmember intends to
be away from the UAE for more than thirty (30) days.

()2

إذا اعتــزم حامــل البطاقــة مغــادرة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ألكثــر
مــن ثالثيــن ( )30يومـ ًـا ،فيجــب تســوية حســاب البطاقــة قبــل تاريــخ
اســتحقاق الدفــع.

(ii)	Should the Cardmember be away from the UAE for more
than thirty (30) days, the Card Account should be settled
prior to the following Payment Due Date.
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()3

إذا غــادر حامــل البطاقــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لإلقامــة فــي
مــكان آخــر ،تُ عــاد البطاقــة األساســية وكافــة البطاقــات اإلضافيــة إلى
جهــة اإلصــدار قبــل أربعــة عشــر ( )14يومـ ًـا مــن مغــادرة حامــل البطاقــة
ويعتبــر اســتخدام البطاقــة األساســية وأي بطاقــة أو بطاقات إضافية
منتهيـ ًـا وينطبــق البنــد .8

(iii)	If the Cardmember leaves the UAE to take up residence
elsewhere, both the Primary Card and the Supplementary
Card(s) shall be returned to the Issuer fourteen (14) days
prior to the Cardmembers departure and the use of the
Card and Supplementary Card(s) shall be deemed to be
terminated and clause 8 shall apply.

()4

تعتبــر التعليمــات المرســلة مــن حامــل البطاقــة إلــى جهــة اإلصــدار
عبــر الفاكــس ســارية وملزمــة لحامــل البطاقــة ويجــوز لجهــة اإلصــدار
ـاء علــى التعليمــات المرســلة بهــذه الطريقــة .ويجــوز لجهة
التصــرف بنـ ً
اإلصــدار اســتخدام النســخ األصليــة مــن رســائل الفاكــس المســتلمة
بواســطة جهــة اإلصــدار والمطبوعــة علــى الجهــاز المســتلم كدليــل
فــي أي محكمــة قانونيــة.

(iv)	Instructions sent by the Cardmember to the Issuer through
facsimile communication shall be considered valid and
binding on the Cardmember and the Issuer may act upon
instructions conveyed through this method. The Issuer may
use the originals of the facsimile transmissions received
by the Issuer and printed out on its receiving machine as
evidence in any court of law.

()5

يجــوز تســليم كافــة البطاقــات أو أرقــام التعريــف الشــخصية أو
كشــوف الحســاب أو المطالبــات أو أي مراســات أخــرى بموجــب
هــذه الشــروط واألحــكام باليــد أو إرســالها بالبريــد العــادي إلــى آخــر
فاتــورة أو عنــوان معــروف لحامــل البطاقــة وتعتبــر هــذه المراســات
قــد تــم تقديمهــا إلــى حامــل البطاقــة فــي يــوم التســليم فــي حالــة
التســليم باليــد وفــي يــوم العمــل التالــي بعــد اإليــداع فــي البريــد فــي
حالــة اإلرســال عبــر البريــد.

(v)	All Cards, PIN, Statement of Accounts, demands or any
other communication under these Terms and Conditions
may be delivered personally or sent by ordinary post to the
last known billing or other address of the Cardmember and
such communication shall be deemed to have been served
on the Cardmember on the day of delivery, if delivered by
hand and on the next business day after posting, if sent by
post.

()6

كافــة المراســات المرســلة بموجــب هــذه الشــروط واألحــكام إلــى
حامــل البطاقــة األساســية أو حامــل البطاقــة اإلضافيــة تعتبــر مرســلة
لكليهمــا.

(vi)	All communications under these Terms and Conditions
sent to the Primary Cardmember or the Supplementary
Cardmember shall be deemed to be communication sent to
both.

()7

ً
دائمــا ،إذا كان يجــب علــى جهــة
مــع مراعــاة أي قانــون منطبــق
اإلصــدار تقديــم إخطــار إلــى حامــل البطاقــة بموجــب هــذه الشــروط
ً
ً
وملزمــا ويعتبــر قــد تــم
ســاريا
واألحــكام ،فيعتبــر هــذا اإلخطــار
اســتالمه بواســطة حامــل البطاقــة فــي حالــة عرضــه فــي مقــر عمــل
جهــة اإلصــدار أو علــى موقعهــا اإللكترونــي أو إرســاله بالبريــد أو
برســالة قصيــرة أو بالفاكــس أو إخطــار حامــل البطاقــة بــه بخــاف
ذلــك فــي كشــف الحســاب أو مــن خــال أي وســيلة إلكترونيــة أخــرى.

(vii)	Subject always to any applicable law, where the Issuer is
required to give notice to the Cardmember under these
Terms and Conditions, such notice shall be considered
valid and binding on, and deemed to be received by the
Cardmember if it is displayed at the Issuers place of
business or on its website, sent by post, SMS or facsimile or
otherwise notified to the Cardmember on the Statement of
Account or through other electronic means.

( -14أ) نظام االستعالمات الهاتفي المؤتمت

14- (A) Automated Phone Enquiry Service

( )1إذا طلــب حامــل البطاقــة نظــام االســتعالمات الهاتفــي المؤتمــت
علــى مــدار اليــوم ،فــإن أي تعليمــات يبلــغ بهــا حامــل البطاقــة تعتبــر
ـاء علــى هــذه التعليمــات شــريطة
ســارية وتتصــرف جهــة اإلصــدار بنـ ً
أن يعــرف حامــل البطاقــة بنفســه مــن خــال رقــم التعريــف الهاتفــي
المخصــص لــه.

	)(i
If the Cardmember requests the ‘24 hour Automated
Phone Enquiry System’, any instructions conveyed by the
Cardmember shall be deemed valid and the Issuer may
act upon the same, provided the Cardmember identifies
himself through the Telephone Identification Number
allotted to him.

()2

ال يســمح حامــل البطاقــة ألي شــخص باســتخدام الخدمــة أعــاه
نيابــة عنــه.

(ii)	The Cardmember will not allow anyone to use the above
facility on his behalf.

()3

ـاء
ال تتحمــل جهــة اإلصــدار أي مســؤولية عــن التصــرف بحســن نيــة بنـ ً
علــى تعليمــات حاملــي البطاقــات.

(iii)	The Issuer shall not be liable for acting in good faith upon
the Cardmembers instructions.

()4

يفــوض حامــل البطاقــة جهــة اإلصــدار وفــق تقديرهــا وحدهــا
بتســجيل أي تعليمــات واســتخدام هــذه الســجالت كدليــل فــي أي
محكمــة أو أي دعــاوى قانونيــة أخــرى.

(iv)	The Cardmember authorizes the Issuer at its discretion
to record any such instruction and to use such records as
evidence in a court of law or other legal proceedings.
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()5

يعــوض حامــل البطاقــة ويعفــي جهــة اإلصــدار مــن أي تبعــات أو
مطالبــات أو دعــاوى أو خســائر قــد تنشــأ أو يتــم التعــرض لهــا بســبب
تنفيــذ التعليمــات الهاتفيــة مــن ،أو التــي مــن المفتــرض أن تكــون
مــن ،حامــل البطاقــة.

	)(v
The Cardmember shall indemnify and hold the Issuer
harmless against any consequences, claims, proceedings
or losses that may arise or be incurred by the reason of the
carrying of telephonic instructions from or purported to be
from the Cardmember.

( -14ب) أحكام عامة

14- (B) General

()1

يحــق لجهــة اإلصــدار تعييــن وكيــل معتمــد لتحصيــل كافــة المبالــغ
المســتحقة لجهــة اإلصــدار مــن حامــل البطاقــة بموجــب حســاب
البطاقــة وهــذه الشــروط واألحــكام.

(i)	The Issuer shall be entitled to appoint an authorized agent
to collect all sums due to the Issuer from the Cardmember
under the Card Account and these Terms and Conditions.

()2

ويحــق لجهــة اإلصــدار فــي أي وقــت ودون موافقــة حامــل البطاقــة
التنــازل عــن كل أو أي جــزء مــن حقوقــه أو التزاماتــه بموجــب هــذه
الشــروط واألحــكام مــع أو بــدون تقديــم إخطــار إلــى حامــل البطاقــة.

(ii)	The Issuer shall be entitled at any time without the consent
of the Cardmember to assign the whole or any part of its
rights or obligations under these Terms and Conditions
with or without notice to the Cardmember.

()3

يتعهــد حامــل البطاقــة بالتوقيــع علــى المســتندات األخــرى التــي قــد
تطلبهــا جهــة اإلصــدار مــن حيــن آلخــر.

(iii)	The Cardmember undertakes to sign such further deeds,
documents and agreements as may be requested by the
Issuer from time to time.

()4

تعتبــر الحقــوق والتدابيــر القانونيــة المنصــوص عليهــا هنــا تراكميــة
وال تســقط أي حقــوق أو تدابيــر قانونيــة ينــص عليهــا القانــون.

(iv)	The rights and remedies herein provided are cumulative
and not exclusive of any rights or remedies provided by law.

()5

هــذه الشــروط واألحــكام ملزمــة لحامــل البطاقــة وال يجــوز لــه التنــازل
عــن التزاماتــه إلــى أي شــخص آخــر بموجبــه.

(v)	The Terms and Conditions herein are binding upon the
Cardmember and he/she shall not assign his obligations
herein to anyone else.

()6

تكــون كل مــن هــذه الشــروط واألحــكام منفصلــة ومســتقلة عــن
بعضهــا البعــض وإذا أصبــح أي مــن هــذه الشــروط واألحــكام فــي
ـا أو غيــر قانونــي أو غيــر نافــذ ،فــا تتأثــر أو تُ نتقــص
أي وقــت باطـ ً
صالحيــة أو قانونيــة أو نفــاذ باقــي األحــكام بــأي حــال مــن األحــوال
بموجبــه.

(vi)	Each of these Terms and Conditions shall be severable and
distinct from one another and if at any time any one or more
of such Terms and Conditions is or becomes invalid, illegal
or unenforceable, the validity, legality or the enforceability
of the remaining provisions shall not in any way be affected
or impaired thereby.

()7

يجــوز لجهــة اإلصــدار فــي أي وقــت التنــازل ،ســواء دون شــروط أو
غيــر ذلــك ،عــن أي مــن هــذه الشــروط واألحــكام أو عــن أي تقصيــر
أو مخالفــة مــن جانــب حامــل البطاقــة ،شــريطة تقديــم هــذا التنــازل
مــن جهــة اإلصــدار خطيـ ًـا وباســتثناء مــا ســبق ،ال يمثــل أي تغاضــي
أو تســاهل أو ســهو أو تســامح مــن جانــب جهــة اإلصــدار فيمــا يتعلــق
تنــازال
بــأي تقصيــر أو مخالفــة ألي مــن هــذه الشــروط واألحــكام
ً
عــن حقــوق وصالحيــات جهــة اإلصــدار وال يتــم اســتنتاج أي تنــازل
أو االســتدالل عليــه ضمنيـ ًـا مــن خــال شــيء تــم القيــام أو لــم يتــم
القيــام بــه بواســطة جهــة اإلصــدار مــا لــم تنــص عليــه جهــة اإلصــدار
ً
تنــازال عــن األمــر المحــدد المرتبــط بــه وال
خطيــا .ويعتبــر أي تنــازل
ً
ـاء لــي مــن هــذه الشــروط واألحــكام.
يعتبــر تنـ ً
ـازال أو إعفـ ً

(vii)	The Issuer may at any time waive, either unconditionally
or otherwise, any of these Terms and Conditions or any
default or breach of the Cardmember, provided that such
waiver is given in writing by the Issuer and save as aforesaid
no condoning or excusing of and no neglect or forbearance
on the part of the Issuer of any default or breach of any of
these Terms and Conditions shall operate as a waiver of the
Issuer’s rights and powers and no waiver shall be inferred
from or implied by anything done or not done by the Issuer
unless expressed in writing to the Issuer. Any waiver shall
operate only as a waiver of the particular matter to which it
relates and shall not operate as a waiver or release of any of
these Terms and Conditions.

()8

فيمــا يتعلــق بالخصومات/العــروض الخاصــة المقدمــة مــن التجــار
المعنييــن ،لــن تقــوم جهــة اإلصــدار بتمديــد أي ضمــان أو تقديــم أي
إقــرار بالتســليم أو الجــودة أو التصميــم أو المواصفــات أو غيــر ذلــك
مــن األمــور المذكــورة فيمــا يتعلــق بهــذه العــروض .وكذلــك ،تخضــع
هــذه المنتجات/الخدمــات للتوفــر وســوف يتــم توزيعهــا علــى أســاس
أوال.
أوال ،تقــدم لــه الخدمــة ً
مــن يأتــي ً

(viii)	In connection with the special discounts/offers made by the
respective Merchants or Member Institutions, the Issuer
does not hold out any warranty or make any representation
of the delivery, quality, design, specifications or otherwise
set out in respect of these offers. Also, these products/
services are subject to availability and will be allocated on a
first come, first served basis.

19

www.najmvoyager.com
Part of Majid Al Futtaim Finance L.L.C.

(ix)	In connection with the special discounts/offers made by the
respective Merchants or Member Institutions, the Issuer
will not be held responsible where any of the Merchants
withdraws, cancels, alters or amends these products/
services. Also the Issuer reserves the right to change/
terminate the benefits available to Cardmembers at any
time without prior notice.

العــروض الخاصــة المقدمــة مــن التجــار/فيمــا يتعلــق بالخصومات
 لــن تتحمــل جهــة اإلصــدار أي مســؤولية إذا قــام أي مــن،المعنييــن
.الخدمــات/التجــار بســحب أو إلغــاء أو تغييــر أو تعديــل هــذه المنتجات
 إنهــاء المزايــا/ وتحتفــظ جهــة اإلصــدار كذلــك بالحــق فــي تغييــر
.المتاحــة لحاملــي البطاقــات فــي أي وقــت دون إخطــار مســبق

)9(

(x)	
The Cardmember undertakes to comply with all the
applicable laws, rules and regulations (including any
future regulations issued by the Central Bank) applicable
to Cardmember in connection with these Terms and
Conditions.

) يتعهــد حامــل البطاقــة بااللتــزام بكافــة القوانيــن والقواعــد واللوائــح10(
الســارية (بمــا فــي ذلــك أي التزامــات مســتقبلية صــادرة عــن
المصــرف المركــزي) المنطبقــة علــى حامــل البطاقــة فيمــا يتعلــق
.بهــذه الشــروط واألحــكام
ً
ً
 تحتفــظ،ملغيــا
معلقــا أو
) إذا كان حســاب بطاقــة حامــل البطاقــة11(
جهــة اإلصــدار بحــق تعليــق أو إلغــاء أي نقــاط مكافــآت واالمتيــازات
والخدمــات األخــرى المســتحقة لحامــل البطاقــة مــن خــال برنامــج
.الــوالء والمكافــآت

(xi)	In the event a Cardmembers Card Account is delinquent,
suspended or cancelled the Issuer reserves the right to
suspend or cancel any reward points and other privileges
and services accumulated by the Cardmember through the
Loyalty and Rewards Program.

 تغيير الشروط-15

15. Variation of Terms
(i)	The Issuer may from time to time change the Terms and
Conditions of this Agreement. Subject to the requirements
of any applicable statute, law, guideline, policy or
notification (whether or not having the force of law) of
any such change shall be given to the Cardmember by
the Issuer either in writing or by publication thereof. Such
changes shall apply on the effective date specified by the
Issuer and shall apply to all unpaid Finance Charges, fees,
fixed Cash Advance Fees, costs and Card Transactions.

 ومــع. تغييــر الشــروط واألحــكام، مــن حيــن آلخــر،يجــوز لجهــة اإلصــدار
مراعــاة متطلبــات أي قانــون أو تشــريع أو الئحــة أو سياســة أو إشــعار
ً ـار (ســواء كان سـ
 يلــزم علــى جهــة اإلصــدار تقديــم إخطــار،)ـاريا أم ال
ٍ سـ
.بــأي تغييــر إلــى حامــل البطاقــة ســواء خطيـ ًـا أو مــن خــال منشــور
تنطبــق هــذه التغييــرات فــي تاريــخ الســريان المحــدد بواســطة جهــة
اإلصــدار وتنطبــق علــى كافــة رســوم التمويــل الرســوم والســلف
.النقديــة والتكاليــف ومعامــات البطاقــة غيــر المدفوعــة

)1(

(ii)	Retention or use of the Card after the effective date of any
such change of Terms and Conditions shall be deemed to
constitute acceptance of such changes without reservation
by the Cardmember. If the Cardmember does not accept
the proposed change, the Cardmember must terminate use
of the Card by giving prior written notice to the Issuer and
return the Card cut in half to the Issuer prior to the effective
date and clause 8 shall henceforth be operative.

يعتبــر االحتفــاظ بالبطاقــة أو اســتخدامها بعــد تاريــخ ســريان أي تغييــر
قبــوال لهــذه التغييــرات دون تحفــظ مــن جانــب
للشــروط واألحــكام
ً
، وإذا لــم يقبــل حامــل البطاقــة التغييــر المقتــرح.حامــل البطاقــة
فيجــب عليــه إنهــاء اســتخدام البطاقــة مــن خــال تقديــم إخطــار خطــي
إلــى جهــة اإلصــدار وإعــادة البطاقــة إلــى جهــة اإلصــدار مقطوعــة
 منــذ ذلــك الحيــن8 إلــى نصفيــن قبــل تاريــخ الســريان وينطبــق البنــد
ً فصاعـ
.ـدا

)2(

 القانون الحاكم واالختصاص القضائي-16

16. Governing Law and Jurisdiction

تخضــع الشــروط واألحــكام وتفســر وفقـ ًـا لقوانيــن إمــارة دبــي والقوانيــن
االتحاديــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ويخضــع حامــل البطاقــة
بموجبــه بشــكل نهائــي لالختصــاص القضائــي غيــر الحصــري للمحاكــم
 مــن حقــوق، برغــم ذلــك، وال ينتقــص هــذا الخضــوع.المدنيــة إلمــارة دبــي
جهــة اإلصــدار فــي إقامــة دعــاوى ضــد حامــل البطاقــة فــي أي اختصــاص
.قضائــي آخــر

The Terms and Conditions are governed by and shall be
construed in accordance with the laws of the Emirate of Dubai
and the Federal Laws of the UAE and the Cardmember hereby
submits irrevocably to the non-exclusive jurisdiction of the civil
courts of the Emirate of Dubai. Such submission shall however
not prejudice the rights of the Issuer to bring proceedings against
the Cardmember in any other jurisdiction.

www.najmvoyager.com
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17.

 قبول الشروط واألحكام-17

Acceptance of Terms and Conditions

وقــع حامــل البطاقــة علــى نمــوذج الطلــب الــذي يؤكــد علــى قبــول حاملــي
البطاقــات للشــروط واألحــكام الــواردة أعــاه ويؤكــد أنــه فــي حالــة إبــاغ
 فلــن تكــون جهــة اإلصــدار ملزمــة بالحصــول،حامــل البطاقــة بــأي تغييــرات
.علــى أي إقــرار اســتالم لهــذا اإلبــاغ

The Cardmember has signed the Application Form that denotes
the Cardmembers acceptance of the aforesaid Terms and
Conditions and confirms that in the event of any changes being
communicated to the Cardmember, the Issuer is not obliged to
obtain any acknowledgment for receipt of such communication.

www.najmvoyager.com
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Provided by
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مقدمة من

شركة االتحاد للتأمين

Issuer
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جهة اإلصدار
شركة ماجد الفطيم للتمويل ذ م م
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ـا لبطاقــة نجــم فويجــر االئتمانيــة إلــى االســتفادة
ندعــوك بصفتــك حامـ ً
مــن مزايــا حمايــة الــدرع االئتمانــي وأســلوب الحيــاة المقــدم مــن شــركة
االتحــاد للتأميــن .ونرجــو منــك االطــاع علــى تفاصيــل الغطــاء مــن أجــل
فهــم مــدة الغطــاء المقــدم وشــروطه.

We welcome you as a Voyager by Najm Credit Cardmember to
enjoy the Benefits of this Credit Shield and Lifestyle Protection
provided by Union Insurance Company (UIC). We request you
to go through the Cover details in order to understand thoroughly
the extent and terms of the Cover offered.

المزايا الرئيسية للبرنامج

SCHEME HIGHLIGHTS

	•تغطيــة علــى مــدار الســاعة فــي كافــة أنحــاء العالــم يغطــي حــاالت
الوفــاة ،والعجــز الكلــي الدائــم واألمــراض الحرجــة.
	•تسجيل تلقائي.

	•ال يلزم تقديم شهادة طبية.

Automatic enrolment.

•

No medical certificate is required.

	•تغطية تأمينية مجانية لمدة شهرين ( )2للمشتركين الجدد.

Two (2) months free Cover for new subscribers.

	•المزايــا النقديــة لالستشــفاء المســتحقة ألي ســبب لمــدة تصــل إلــى
 60يومـ ًـا.
	•مزايا إضافية لحماية أسلوب الحياة في حالة وفاة حامل البطاقة.

	•معــدل شــهري منخفــض يصــل إلــى  % 0.89مــن أرصــدة أحــدث
كشــف لبطاقــة االئتمــان الخاصــة بــك.
	•ال تشــمل التغطيــة االئتمــان المنفــق مــن حاملــي البطاقــات
ا لتكميليــة .
إشعار مهم
-1

Twenty Four (24) hour worldwide, Cover for Death,
Permanent Total Disablement (PTD) and Critical Illness
Benefits.

•

•
•

Hospital Cash Benefit for up to sixty (60) days.

•

Additional Lifestyle protection Benefits in case of Death of
the Cardmember.

•

Low monthly rate of 0.85% of your last credit card
statement balances.

•

Credit spend by supplementary Cardmembers is not
covered.

•

IMPORTANT NOTICE

تبــدأ التغطيــة التأمينيــة لجميــع األشــخاص المؤمــن عليهــم تلقائيـ ًـا
فــي تاريــخ البــدء.

1.	All the Insured persons are automatically covered at the
Commencement Date.

-2

يكــون أول شــهرين مــن التغطيــة التأمينيــة مجانـ ًـا ،ويتــم بعــد ذلــك
تطبيــق نســبة إســمية قدرهــا  %0.85علــى إجمالــي المبلــغ المســتحق
فــي كشــف الحســاب.

2.	The first two months of the Cover is free of charge and
thereafter a nominal rate of 0.85% will be applied on the
total outstanding amount in the Statement of Account.

-3

ال تنطبــق التغطيــة إال علــى حاملــي البطاقــات الرئيســية ،وتســتثنى
ّ
المســلمة.
بطاقــات الشــركات والبطاقــات

3.	The Cover is applicable for Primary Cardmembers and
excludes corporate and lodged Cards.

-4

يجــب أال يقــل عمــر حامــل البطاقــة عــن ثمانيــة عشــرة ( )18عامـ ًـا وال
ً
عامــا.
يزيــد عــن أربعــة وســتين ()64

4.	The Cardmember should be of age between eighteen (18) to
sixty four (64) years.

-5

الحــدود اإلقليميــة هــي "النطــاق العالمــي" فيمــا يتعلــق بالوفــاة،
والعجــز الكلــي الدائــم ،والمــرض الحــرج ،و"دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة" فــي حالــة تغطيــة المزايــا النقديــة لالستشــفاء ،والفقــدان
القســري للعمــل.

5.	The Territorial Limit is ‘worldwide’ in respect of Death,
Permanent Total Disablement and Critical Illness Cover and
‘UAE’ in respect of Hospital Cash Benefit and Involuntary
Loss of Employment Cover.

-6
-7

تخضــع التغطيــة للواليــة القضائيــة لمحاكــم اإلمــارات العربيــة
المتحــدة المختصــة.

6.	The Cover is subject to the Jurisdiction of the competent
courts of UAE.

تحتفــظ شــركة ماجــد الفطيــم للتمويــل بالحــق فــي تغييــر األحــكام
والشــروط واألســعار فــي أي وقــت و/أو رفــض أو إيقــاف أو إلغــاء
التغطيــة المنطبقــة دون إبــداء األســباب.

-8

مــن الممكــن أن تنتــج الوفــاة أو العجــز عــن أي ســبب بخــاف تلــك
األســباب المســتثناة بشــكل صريــح.

8.	Death or Disablement could be due to any cause except those
expressly excluded.

-9

ـا لشــركة
ال تعتبــر شــركة ماجــد الفطيــم للتمويــل فــي أي وقــت عميـ ً
االتحــاد للتأميــن "شــركة التأميــن" ،إال أن أيــة مطالبــات أو اعتراضــات

9.	Majid Al Futtaim Finance is not at any time considered as an
agent of Union Insurance Company (UIC) the “Insurance

7.	Majid Al Futtaim Finance reserves the right, at any time,
to change the terms, conditions, rates and/or reject,
discontinue or cancel the Cover applicable without
assigning any reason thereof.
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علــى تغطيــة التأميــن يمكــن التفــاوض عليهــا مباشــرةً مــع شــركة
االتحــاد للتأميــن ،دبــي ،مــن خــال مكاتــب المؤمــن لــه.

Provider”. Any claims or contestations for any insurance
coverage can however be negotiated directly with Union
Insurance Company (UIC), Dubai, through the Insured
offices.

 -10فــي حالــة تغطيــة الفقــدان القســري للعمــل المقــدم إلــى حامــل
ً
فــورا عنــد إعــادة
البطاقــة ،ســوف يبلــغ حامــل البطاقــة الشــركة
توظيفــه فــي موعــد أقصــاه  30يومـ ًـا مــن تاريــخ إعــادة التوظيــف .إن
إخفــاق الموظــف فــي تبليــغ الشــركة ســوف يجعــل المزايــا المقدمــة
ً
قابلــة للتحصيــل بشــكل تــام دون اعتــراض.
بموجــب هــذه التغطيــة

10.	In the event of Involuntary Loss of Employment Benefits
being provided to the Cardmember, the Cardmember shall
notify the Company immediately upon Re-employment
but not later than thirty (30) days from the date of Reemployment. Failure to notify the Company shall render
the Benefits provided under this Cover fully recoverable
without contestation.

تعريفات

DEFINITIONS

ـكل مباشــر وبســبب
الحــادث يعنــي عندمــا تحــدث اإلصابــة الجســمانية بشـ ٍ
وســائل عنيفــة خارجيــة غيــر متوقعــة وال يمكــن التنبــؤ بهــا ،وليســت ناتجـ ًـة
عــن اإليــذاء الذاتــي المتعمــد لحامــل البطاقــة أو االنتحــار.

Accident means where the bodily injury caused directly by
external violent means is unexpected, unforeseeable and not
attributable to the Card Members intentional self-injury or
suicide.

المزايــا تعنــي التعويــض مســتحق الدفــع بموجــب نطــاق هــذه البوليصــة
فيمــا يتعلــق بوفــاة حامــل البطاقــة أو عجــزه الكلــي الدائــم أو مرضــه الحرج،
أو تغطيــة الفقــدان القســري للعمــل أو المزايــا النقديــة لالستشــفاء الناجــم
عــن أي ســبب أو مزايــا تغطيــة أســلوب الحيــاة.

Benefit means the indemnity payable under the scope of this
policy in respect of Death or Permanent Total Disablement or
Critical Illness or Involuntary Loss of Employment or Hospital
Cash Benefit or the Lifestyle benefits.

حامــل البطاقــة (حاملــو البطاقــات) يعنــي صاحــب الحســاب الرئيســي
الخــاص بتســهيالت بطاقــة االئتمــان لــدى المؤمــن لــه شــريطة اشــتراكه
فــي المزايــا المقدمــة بموجــب هــذه البوليصــة ،وعــدم اســتبعاده بموجــب
أحــكام هــذه البوليصــة واعتبــاره غيــر مؤهــل لتلقــي المزايــا التــي توفرهــا
هــذه البوليصــة.

Card Member(s) means a Primary holder of the Credit Card
Facility with the Insured who has not unsubscribed to the
Benefits under this policy and has not been disqualified by the
provisions of this policy to be eligible to receive the Benefits
under this policy.

تاريــخ البــدء يعنــي تاريــخ تســجيل حامــل البطاقــة للحصــول علــى هــذه
التغطيــة أو تاريــخ بــدء هــذه البوليصــة ،أيهمــا يأتــي الحقـ ًـا .ويجــري تســجيل
حاملــي البطاقــات فــي هــذه البوليصــة تلقائيـ ًـا عنــد إصدار بطاقــة االئتمان.

Commencement Date means the date the Card Member is
enrolled for this Cover or the date of inception of this policy
whichever is later. Card Members are automatically enrolled for
this policy on issuance of Credit Card.

الشــركة تعنــي شــركة االتحــاد للتأميــن ش.م.ع ،وعنوانهــا فــي ص.ب
 ،119227دبــي ،اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

Company means the Union Insurance Company PSC, P.O. Box
119227, Dubai, United Arab Emirates.

البوليصة تعني المزايا المقدمة من المؤمن له باالشتراك مع الشركة.

Policy means the Benefit offered by the Insured in association
with the Company.

فتــرة التغطيــة تعنــي الفتــرة الزمنيــة الالحقــة لتاريــخ البــدء والتــي تنطبــق
خاللهــا المزايــا التــي توفرهــا هــذه التغطيــة.

Cover Period means the period after Commencement Date
during which the Benefits under this Cover shall apply.

االئتمــان يعنــي االئتمــان أو أي شــكل آخــر مــن التســهيالت االئتمانيــة
المقدمــة مــن المؤمــن لــه إلــى حامــل البطاقــة بموجــب تســهيالت بطاقــة
االئتمــان.

Credit means the credit or other form of financial accommodation
provided by the Insured to the Card Member under the Credit
Card Facility.
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تســهيالت بطاقــة االئتمــان تعنــي تســهيالت بطاقــة االئتمــان الممنوحــة
مــن المؤمــن لــه ،بمــا فــي ذلــك أي بطاقــات إضافيــة ،والتــي تــم توصيفهــا
وتســميتها كتســهيالت وتنطبــق عليهــا مزايــا هــذه التغطيــة.

Credit Card Facility means the Insured’s Credit Card Facility
including any Supplementary Cards, which have been nominated
as the facilities to which the Benefits under this policy are to
apply.

المرض الحرج يعني ً
أيا مما يلي:
-1

السرطان

-2

السكتة الدماغية

-3

جراحة تحويل مجرى الشرايين التاجية

Critical Illness means any of the following:
1.		Cancer

مــرض يتجلــى فــي وجــود ورم خبيــث يتصــف بالنمــو الخــارج عــن الســيطرة
وانتشــار الخاليــا الخبيثــة وغــزو األنســجة .ويشــمل مصطلــح الســرطان
ً
أيضــا ســرطان الــدم ،والمــرض الخبيــث للجهــاز اللمفــاوي مثــل مــرض
هودجكيــن .يســتثنى الســرطان غيــر الغــازي فــي الموقــع ،وحالــة مــرض
هودجكيــن  ،1وســرطان البروســتاتا المرحلــة (أ) ،وجميــع ســرطانات الجلــد
ً
(بــدءا مــن كالرك المســتوى
باســتثناء ســرطان الجلــد الخبيــث الغــازي
الثالــث) وأي ورم خبيــث فــي وجــود أي فيــروس نقــص المناعــة البشــرية.

A disease manifested by the presence of a malignant tumor
characterized by the uncontrolled growth and spread of
malignant cells, and the invasion of tissue. The term cancer
also includes leukemia and malignant disease of the lymphatic
system such as Hodgkin’s Disease. Any non-invasive cancer
in-situ, Hodgkin’s Disease state 1, prostate cancer stage A, all
skin cancers except invasive malignant melanoma (starting with
Clark Level III) and any malignant tumor in the presence of any
Human Immunodeficiency Virus are excluded.
2.		Stroke

أي حــادث دماغــي منتــج لعقابيــل عصبيــة تســتمر أكثــر مــن  24سـ ً
ـاعة ،بمــا
فــي ذلــك احتشــاء أنســجة الدمــاغ ،ونزيــف الدمــاغ ،واالنصمــام مــن مصــدر
خــارج القحــف .يجــب تقديــم دليــل علــى العجــز العصبــي لمــا ال يقــل عــن
 3أشــهر.

Any cerebrovascular incident producing neurological sequelae
lasting more than twenty four (24) hours and including infarction
of brain tissue, hemorrhage and embolization from an extracranial source. Evidence of neurological deficit for at least 3
months has to be produced.

3.		Coronary artery bypass surgery

الخضــوع الفعلــي لجراحــة الصــدر المفتــوح لتصحيــح شــريان تاجــي واحــد
أو أكثــر ،والتــي تضيــق أو تنســد ،عــن طريــق جراحــة مجــازات الطعــوم
التاجيــة ( .)CABGيجــب إثبــات أن الجراحــة ضروريــة عــن طريــق تصويــر
األوعيــة التاجيــة .فيمــا يتعلــق بهــذه البوليصــة ،تســتثنى القســطرة و /أو
أيــة عمليــات أخــرى داخــل الشــرايين.

-4

The actual undergoing of open chest surgery for the correction
of one or more coronary arteries, which are narrowed or blocked,
by coronary artery bypass graft (CABG). The surgery must have
been proven to be necesasary by means of coronary angiography.
With regard to this policy, angioplasty and/or any other intraarterial procedures are excluded.

الفشل الكلوي (الفشل الكلوي في المرحلة النهائية)

)4.		Kidney failure (end-stage renal disease

الفشــل الكلــوي فــي المرحلــة النهائيــة المقــدم علــى أنــه الفشــل الدائــم
الــذي ال رجعــة فيــه لكلتــا الكليتيــن المزمــن عــن العمــل ،والــذي يــؤدي إلــى
إجــراء الغســيل الكلــوي المنتظــم (غســيل الــدم أو غســيل الكلــى البريتونــي)
أو زرع الكلــى.
-5

End-state renal disease presented as chronic irreversible failure
of both kidneys to function, as a result of which either regular
renal dialysis (haemodialysis or peritoneal dialysis) is instituted
or renal transplantation is carried out.

زراعة األعضاء الرئيسية

5.		Major organ transplant

الخضــوع الفعلــي للزراعــة كمتلــق للقلــب أو الرئــة أو الكبــد أو البنكريــاس
أو الكلــى أو نخــاع العظــام.
-6

The actual undergoing of transplantation as the recipient of a
heart, lung, liver, pancreas, kidney or bone marrow.

التصلب المتعدد

6.		Multiple sclerosis

التشــخيص القاطــع لمــرض التصلــب المتعــدد مــن قبــل طبيــب أعصــاب
استشــاري معيــن فــي أحــد المستشــفيات المعتمــدة .ويجــب أن تظهــر

Unequivocal diagnosis of multiple sclerosis by a consultant
neurologist holding such an appointment at an approved hospital.

25

www.najmvoyager.com
Part of Majid Al Futtaim Finance L.L.C.

علــى حامــل البطاقــة تشــوهات عصبيــة كانــت موجــودةً لفتــرة متواصلــة
ال تقــل عــن ســتة أشــهر أو يجــب أن يكــون قــد تعــرض إلــى مــا ال يقــل عــن
ً نوبتيــن موثقتيــن سـ
 ويجــب إثبــات ذلــك مــن أعــراض نموذجيــة لنــزع.ـريريا
.الميليــن وتلــف الوظائــف الحركيــة والحســية

The Card Member must exhibit neurological abnormalities that
have existed for a continuous period of at least six months or
must have had at least two clinically documented episodes. This
must be evidenced by the typical symptoms of demyelization
and impairment of motor and sensory functions.

ً تاريخ الحدث يعني
:أيا من األمور التالية

Date of Event means any one of the following:
•

In respect of Death the date of Death resulting from
an Accident or Illness happening on or after the
Commencement Date and during the cover period.

، يكــون تاريــخ الوفــاة الناتــج عــن أي حــادث أو مــرض،	•فــي حالــة الوفــاة
.والــذي يحــدث أو يظهــر فــي أو بعــد تاريــخ البــدء وخــال فتــرة التغطيــة

•

In respect of Permanent Total Disablement the date
of recognition of Permanent Total Disablement by a
competent authority resulting from an Accident or Illness
happening/manifesting on or after the Commencement
Date and during the cover period.

 فيكــون تاريــخ اعتــراف الســلطة،	•فــي حالــة العجــز الكلــي الدائــم
المختصــة بالعجــز الكلــي الدائــم والــذي ينتــج عــن حــادث أو مــرض
.يحــدث أو يظهــر فــي أو بعــد تاريــخ البــدء وخــال فتــرة التغطيــة

•

In respect of Critical Illness the date of diagnosis of
Critical Illness by a competent authority resulting from an
Accident or Illness happening /manifesting on or after the
Commencement Date and during the cover period.

 فيكــون تاريــخ تشــخيص الســلطة،	•فــي حالــة المــرض الحــرج
المختصــة للمــرض الحــرج والــذي ينتــج عــن حــادث أو مــرض يحــدث
.أو يظهــر فــي أو بعــد تاريــخ البــدء وخــال فتــرة التغطيــة

•

In respect of Involuntary Loss of Employment, the date of
notice of termination served to the Card member on or
after the Commencement Date and during the cover period.

 فيكــون تاريــخ اإلشــعار باإلنهــاء،	•فــي حالــة الفقــدان القســري للعمــل
المســلم لحامــل البطاقــة فــي أو بعــد تاريــخ البــدء وخــال فتــرة
.التغطيــة

•

In respect of Hospital Cash Benefit, the date of actual
hospitalization of the Card member on or after the
Commencement Date and during the cover period as inpatient for a minimum of twenty four (24) hours.

 فيكــون التاريــخ الفعلــي،	•فــي حالــة المزايــا النقديــة لالستشــفاء
لدخــول حامــل البطاقــة إلــى المستشــفى فــي أو بعــد تاريــخ البــدء
.) ســاعة24( وخــال فتــرة التغطيــة ولفتــرة ال تقــل عــن أربــع وعشــرين

Death means death due to any cause except those expressly
excluded.

الوفــاة تعنــي الوفــاة التــي تكــون ألي ســبب بخــاف تلــك األســباب
.المســتثناة صراحــة

Hospital means an establishment which meets all the following
requirements:

:المستشفى يعني منشأة تحقق كافة الشروط التالية

•

holds a license as a hospital, if licensing is required in the
country or governmental jurisdiction;

 إذا كان الترخيــص مطلوبـ ًـا فــي،حاصلــة علــى ترخيــص كمستشــفى
الدولــة أو الواليــة القضائيــة؛

•

•

operated primarily for the reception, care and treatment of
sick, ailing or injured persons as in-patients;

تعمــل فــي المقــام األول لرعايــة واســتقبال ومعالجــة المرضــى أو
األشــخاص المصابيــن مثــل المرضــى المقيميــن؛

•

•

provides twenty four (24) hour a day nursing service by
registered or graduate nurses;

•

has a staff of one or more physicians available at all times;

•

provides organized facilities for diagnosis and major
surgical procedures;

•

is not primarily a clinic, nursing, rest or convalescent home
or similar establishment and is not, other than incidentally,
a place for treatment of alcoholics or drug addicts; and

•

maintains X-ray equipment and operating room facilities.
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•

لديهــا طاقــم مكــون مــن طبيــب واحــد أو أكثــر متوفــر فــي جميــع
األوقــات؛
تقدم تسهيالت منظمة للتشخيص والعمليات الجراحية الكبرى؛

•

 أو منشــأة للتمريــض أو الراحــة أو،ليســت عيــادة فــي المقــام األول
ً
مكانــا لمدمنــي الكحــول أو مدمنــي
النقاهــة أو منشــأة مماثلــة ًاو
 إال إذا كان ذلــك مــن وقــت آلخــر؛ و،المخــدرات

•

.توجد فيه أجهزة األشعة السينية ومرافق غرف العمليات

•

•

.المرض يعني المرض أو الداء الذي يحدث ألول مرة بعد تاريخ البدء

Illness means a disease or sickness first occurring after the
Commencement Date.

www.najmvoyager.com

ً
يوميــا مــن خــال
 ســاعة24 تقــدم خدمــة التمريــض علــى مــدار
الممرضيــن المســجلين أو طلبــة الدراســات العليــا؛
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المديونيــة تعنــي إجمالــي المبلــغ المســتحق فــي تســهيالت بطاقــة
االئتمــان كمــا فــي تاريــخ الحــدث لكــن مــع اســتبعاد أيــة تســهيالت ائتمانيــة
تمــت االســتفادة منهــا بعــد تاريــخ الحــدث مــع مراعــاة الحــد األقصــى للحــد
االئتمانــي لحامــل البطاقــة.

Indebtedness means the total amount outstanding in the
Card members Credit Card Facility as on the Date of Event but
excluding any Credit facility availed after the Date of Event
subject to a maximum of the Card members Credit Limit.

ً
شــهرا فيمــا يتعلــق بالفقــدان
فتــرة التعويــض تعنــي اثنــا عشــر ()12
القســري للعمــل ،والتــي تبــدأ مــن تاريــخ اإلقالــة مــن العمــل الفعلــي و 60
ـداء مــن تاريــخ دخــول
يومـ ًـا فيمــا يتعلــق بالمزايــا النقديــة لالستشــفاء ابتـ ً
المستشــفى.

Indemnity Period means twelve (12) months in respect of
Involuntary Loss of Employment commencing from the date of
actual unemployment and 60 days in respect of Hospital Cash
Benefit commencing from the date of hospitalization.

المؤمــن لــه يعنــي شــركة ماجــد الفطيــم للتمويــل ش.م.ع ،وهــي شــركة
تأسســت فــي دبــي ،بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

Insured means Majid Al Futtaim Finance LLC incorporated in
Dubai, United Arab Emirates.

الفقــدان القســري للعمــل يعنــي إقالــة حامــل البطاقــة مــن العمــل بقــرار
أحــادي الجانــب مــن صاحــب العمــل بإنهــاء عقــد عمــل حامــل البطاقــة دون
ذكــر أي ســبب أو ألي ســبب كان غيــر تلــك األســباب المســتثناة.

Involuntary Loss of Employment means unemployment of
the Card member arising out of the unilateral decision of the
employer to terminate his employment contract without citing
any reason or for any reason other than those excluded.

اإلصابــة تعنــي اإلصابــة الجســدية الناشــئة عــن حــادث يقــع فــي أو بعــد
تاريــخ البــدء.

Injury means bodily injury resulting from an Accident occurring
on/ after the Commencement date.

ً
عامــا .وفــي
الحــد األقصــى لســن التغطيــة يعنــي خمســة وســتين ()65
حالــة الفقــدان القســري للعمــل ،يكــون الحــد األقصــى لســن التغطيــة
ً
عامــا.
ســتين ()60

Maximum Coverage Age means sixty five (65) years. However
)in case of Involuntary Loss of Employment it means sixty (60
years.

العجــز الكلــي الدائــم يعنــي أي مــن الحــاالت المذكــورة أدنــاه نتيجـ ًـة إلصابــة
أو مــرض ناشــئ عــن ســبب لــم يتــم اســتثناؤه بشــكل محــدد بموجــب هــذه
البوليصة:

Permanent Total disablement means either of the below as a
result of the injury or illness arising out of a cause not specifically
excluded under this policy

•

•

•

•

• 		Permanent Loss of sight of both eyes.

فقدان البصر الدائم في كلتا العينين.

• 		Physical severance/amputation of two limbs.

قطع /بتر طرفين من أطراف الجسم.

• 		Complete and Permanent Paralysis.

الشلل التام والدائم.

العجــز الكامــل واعتبــار حامــل البطاقــة حينهــا عاجـ ً
ـزا عــن كســب دخلــه
مــن أي مهنــة ،أو تجــارة ،أو وظيفــة يتوقــع أن يكــون حامــل البطاقــة
ً
مناســبا لهــا علــى نحــو معقــول مــن خــال التعليــم أو التدريــب أو
الخبــرة.

Totally Disabled and the card member is rendered unable
to earn income in any occupation, trade or profession for
which card member could reasonably be expected to be
suited through education, training or experience.

شــريطة أن يســتمر العجــز لمــدة ســتة أشــهر متتاليــة ،وإقــرار الطبيــب
المعتمــد بــأن حامــل البطاقــة ســيظل بهــذه الحالــة إلــى أجــل غيــر مســمى.
بالرغــم مــن ذلــك ،ال يســري هــذا الحــد الزمنــي فــي حــاالت القطــع /البتــر
الفعلــي لألطــراف.

•

Provided that the disability shall be for a period of six consecutive
months and it is certified by the authorised medical practitioner
that the Card member will be so rendered indefinitely. However
this time limit shall not apply to cases of physical severance/
amputation of limbs.

ً
مســبقا تعنــي المــرض أو العلــة أو الــداء الــذي يحــدث
الحالــة الموجــودة
أو يظهــر قبــل تاريــخ البــدء ،والــذي تــم طلــب أو الحصــول علــى المشــورة
أو العــاج مــن أجلــه مــن طبيــب ممــارس ،أو معالــج يــدوي ،أو معالــج
بالوســائل الطبيعيــة ،أو أي ممــارس آخــر مــن نــوع مماثــل فــي غضــون
ً
شــهرا قبــل تاريــخ البــدء مباشــرةً .
اثنــي عشــر

Pre-existing Condition means Illness and any other illness,
disease or sickness occurring or manifesting prior to the
Commencement date, for which advice or treatment was sought
or obtained from a medical practitioner, chiropractor, naturopath,
)or any other practitioner of a similar kind within twelve (12
months immediately prior to the Commencement Date.

إعــادة العمــل تعنــي الموافقــة وبــدء العمــل لــدى صاحــب عمــل جديــد أو
صاحــب العمــل نفســه بموجــب عقــد عمــل جديــد خــال عشــرة ( )10أشــهر
مــن تاريــخ اإلقالــة الفعليــة مــن العمــل.

Re-Employment means accepting and starting work for a new
employer or the same employer under a new employment
contract within ten (10) months from the date of actual
unemployment.
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شروط األهلية

ELIGIBILITY CONDITIONS

-1

يجــب أن يســتوفي حامــل البطاقــة الشــروط المحــددة مــن المؤمــن
ـا للبطاقــة.
لــه ليصبــح حامـ ً

The Card member must meet the eligibility criteria
stipulated by the Insured to become a Card member.

1.

-2

يجــب أال يقــل الراتــب اإلجمالــي لحامــل البطاقــة عــن  2.500درهــم
إماراتــي شـ ً
ـهريا.

The Gross Salary of the Card member should not be less
than AED 2,500/- per month.

2.

-3

يجــب أن يكــون حامــل البطاقــة قــد اعمــل لــدى نفــس صاحــب العمــل
لفتــرة مســتمرة ال تقــل عــن ســتة ( )6أشــهر أو حتــى تاريــخ التأكيــد،
أيهمــا يحــدث الحقـ ًـا.

The Card member should have been continuously employed
with the same employer for a minimum of 6 months or until
the date of confirmation whichever is later.

3.

-4

يجــب أن يكــون حامــل البطاقــة لديــه عقــد عمــل دائــم بــدوام كامــل
مــع صاحــب العمــل.

The Card member should have a full time permanent
employment contract with his employer.

4.

-5

يجــب أن يكــون حامــل البطاقــة ضمــن معاييــر الســن المنصــوص
عليهــا فــي هــذه الشــروط.

The Card member shall be within the age criteria specified
herein.

5.

تُ طبــق شــروط األهليــة رقــم  2و 3و 4أعــاه علــى بنــد الفقــدان القســري
للعمــل فقــط.

Eligibility conditions 2, 3 and 4 mentioned above are applicable
to Involuntary Loss of Employment Section only.

نطاق التغطية

SCOPE OF COVER

وفقـ ًـا للشــروط واألحــكام المنصــوص عليهــا فــي هــذه البوليصــة ،يتعيــن
علــى الشــركة تعويــض المؤمــن عليــه وفقـ ًـا لمــا هــو منصــوص عليــه أدناه:

-1

Subject to the terms and conditions provided in this policy the
Company shall indemnify the Insured as hereinafter provided:

الوفاة الناتجة عن أي سبب (الوفاة)

)1. 		Death due to any cause (Death

ً
نتيجــة ألي إصابــة أو مــرض ناشــئ عــن
فــي حالــة وفــاة حامــل البطاقــة
ســبب غيــر مســتثنى علــى وجــه التحديــد بموجــب هــذه البوليصــة بعــد تاريخ
البــدء وخــال فتــرة هــذه البوليصــة ،يتعيــن علــى الشــركة تعويــض المؤمــن
عليــه بضعــف مبلــغ الرصيــد الفعلــي المســتحق ،بمــا فــي ذلــك الفائــدة
المتكبــدة كمــا فــي تاريــخ الحــدث ،علــى أن يخضــع ذلــك بحــد أقصــى
لنســبة  %100مــن الحــد االئتمانــي وتغطيــة إجماليــة قدرهــا  100.000درهــم
إماراتــي لــكل شــخص.
-2

In the event of Death of a Card member due to injury or illness
arising out of a cause not specifically excluded under this policy
after the Commencement Date and during the policy period,
the Company shall indemnify the Insured twice the actual
outstanding balance amount including accrued interest as at the
date of event subject to a maximum of 100% of the Credit Limit
and subject to an overall cap of AED 100,000/- per person.

ً
نتيجة ألي سبب (العجز الكلي الدائم)
العجز الكلي الدائم

)2. 		PTD due to any cause (PTD

فــي حالــة العجــز الكلــي الدائــم لحامــل البطاقــة نتيجـ ًـة لإلصابــة أو المــرض
الناشــئ عــن ســبب غيــر مســتثنى علــى وجــه التحديــد بموجــب هــذه
البوليصــة بعــد تاريــخ البــدء وخــال فتــرة البوليصــة ،ويتعيــن علــى الشــركة
تعويــض المؤمــن عليــه بضعــف مبلــغ الرصيــد الفعلــي المســتحق ،بمــا
فــي ذلــك الفائــدة المتكبــدة كمــا فــي تاريــخ الحــدث ،علــى أن يخضــع ذلــك
بحــد أقصــى لنســبة  %100مــن الحــد االئتمانــي وتغطيــة إجماليــة قدرهــا
 100.000درهــم إماراتــي لــكل شــخص.
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In the event of Permanent Total Disablement of a Card member
due to injury or illness arising out of a cause not specifically
excluded under this policy after the Commencement Date
and during the policy period, the Company shall indemnify the
Insured twice the actual outstanding balance amount including
accrued interest as at the date of event subject to a maximum
of 100% of the Credit Limit and subject to an overall cap of AED
100,000/- per person.

المرض الحرج

)3. 		Critical Illness (CI

فــي حالــة تشــخيص حامــل البطاقــة بواحــد أو أكثــر مــن األمــراض الحرجــة
المغطــاة بموجبــه والناشــئة عــن ســبب غيــر مســتثنى علــى وجــه التحديــد
بموجــب هــذه البوليصــة ،بعــد تاريــخ الســريان وخــال فتــرة البوليصــة،
يتعيــن علــى الشــركة تعويــض المؤمــن عليــه بمبلــغ الرصيــد الفعلــي
المســتحق ،بمــا فــي ذلــك الفائــدة المتكبــدة كمــا فــي تاريــخ الحــدث ،علــى
أن يخضــع ذلــك بحــد أقصــى لنســبة  %120مــن الحــد االئتمانــي وتغطيــة
إجماليــة قدرهــا  100.000درهــم إماراتــي لــكل شــخص.

In the event of a Card member being diagnosed with one or
more of the Critical illnesses covered hereunder and arising
out of a cause not specifically excluded under this policy, after
the Commencement Date and during the policy period, the
Company shall indemnify the Insured the actual outstanding
balance amount including accrued interest as at the date of
event subject to a maximum of 120% of the Credit Limit and
subject to an overall cap of AED 100,000/- per person.
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شريطة:

Provided that:

-1

بقــاء حامــل البطاقــة علــى قيــد الحيــاة لمــدة شــهر واحــد بعــد
التشــخيص بــأي مــن األمــراض الحرجــة المحــددة.

a.		The Card member has survived for one month after the
diagnosis of any of the Critical illnesses defined.

-2

فتــرة االنتظــار :لــن يكــون أي مبلــغ مســتحق الدفــع بموجــب هــذه
البوليصــة فــي حالــة تشــخيص حامــل البطاقــة بأحــد األمــراض الحرجة
خــال فتــرة  120يومـ ًـا مــن تاريــخ البــدء.

b.		Waiting Period: No amount shall be payable under this
policy in respect of a critical illness condition diagnosed
within a period of 120 days after the Commencement date.

-4

الفقدان القسري للعمل

)4.		Involuntary Loss of Employment (ILOE

فــي حالــة الفقــدان القســري لعمــل حامل البطاقة ألي ســبب غير مســتثنى
علــى وجــه التحديــد بموجــب هــذه البوليصــة بعــد تاريــخ البــدء وخــال فتــرة
البوليصــة ،يتعيــن علــى الشــركة تعويــض المؤمــن عليــه بنســبة  %10مــن
الرصيــد الفعلــي المســتحق كمــا فــي تاريــخ اإلخطــار باإلنهــاء المقــدم
حامــل البطاقــة ،شــريطة أن يخضــع ذلــك لحــد أقصــى قــدره  4.000درهــم
ً
ً
شــهرا ،أي  48.000درهــم إماراتــي فــي
شــهريا ،وبحــد أقصــى 12
إماراتــي
المجمــل لــكل حامــل بطاقــة.

In the event of involuntary unemployment of a Card member due
to a cause not specifically excluded under this policy after the
Commencement Date and during the policy period, the Company
shall indemnify the Insured 10% of the actual outstanding
balance as on the date of notice of termination served to the
Card member, subject to a maximum of AED 4,000/- per month,
subject to a maximum of 12 months, i.e. AED 48,000/- in all per
Card member.

الشروط:

Conditions:

•

أن يقــع تاريــخ الحــدث بعــد فتــرة انتظــار قدرهــا  90يومـ ًـا مــن تاريــخ
الســريان.

•		The Date of Event falls after a waiting period of 90 days
from the Commencement Date.

•

أن يظــل حامــل البطاقــة بــدون عمــل خــال الفتــرة التــي يتــم فيهــا
دفــع المزايــا بموجــب هــذه البوليصــة وأن يقــدم جميــع اإلثباتــات
المعقولــة التــي تطلبهــا منــه الشــركة ليثبــت فقدانــه للعمــل.

The Card member remains unemployed during the period
for which the benefit under this policy is paid and shall
provide all reasonable proofs as may be called upon by the
Company in order to substantiate his unemployment

•

•

يتعيــن علــى حامــل البطاقــة  /المؤمــن عليــه إبــاغ الشــركة بمجــرد أن
يقبــل حامــل البطاقــة وظيفــة بديلــة خــال فتــرة اثنــي عشــر شـ ً
ـهرا مــن
تاريــخ فقدانــه للعمــل الحالــي .ويحتــاج العميــل إلــى اإلبــاغ عــن إعــادة
العمــل خــال ثالثيــن يومـ ًـا مــن قبــول وظيفــة بديلــة.
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المزايا النقدية لالستشفاء

The Card member/Insured shall inform the Company
as soon as the Card member accepts an alternative job
within twelve months period from the date of his actual
unemployment. The customer needs to inform about his
re-employment within 30 days of accepting an alternative
job.

•

5.		Hospital Cash Benefit

فــي حالــة دخــول حامــل البطاقــة وإقامتــه فــي المستشــفى لفتــرة ال
تقــل عــن  24ســاعة بســبب اإلصابــة أو المــرض الناشــئ عــن ســبب غيــر
مســتثنى علــى وجــه التحديــد بموجــب هــذه البوليصــة بعــد تاريــخ الســريان
وخــال فتــرة البوليصــة ،فســوف تدفــع الشــركة إلــى حامــل البطاقــة
تعويضـ ًـا يوميـ ًـا قــدره  200درهــم (لــكل يــوم يبقــى فيــه حامــل البطاقــة فــي
المستشــفى) علــى أن يخضــع ذلــك لفتــرة  60يومـ ًـا بحــد أقصــى فــي كل
ســنة بوليصــة.

In the event of inpatient hospitalisation of a Card Member for a
minimum period of 24 hours due to injury or sickness arising out
of a cause not specifically excluded under this policy after the
Commencement Date and during the policy period, the Company
will pay to the Card Member a daily indemnity of AED 200/-(for
each day the Card member is admitted in the hospital) subject to
a maximum of 60 days in a policy year.

شريطة أن:
-1

الحد األدنى لفترة االستشفاء هو  24ساعة لكل من مزايا
األمراض والحوادث.

-2

فترة االنتظار –

		

ً
يوما
 -1االستشفاء بسبب المرض – 90

		

 -2االستشفاء بسبب الحادث – ال يوجد

PROVIDED THAT:
Minimum Hospitalisation Period – 24 hours for both
sickness & accident benefit

1.

– Waiting Period

2.

i. Hospitalisation due sickness – 90 days

		

			 ii. Hospitalisation due to accident – NIL
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مزايا أسلوب الحياة

6. 		Lifestyle Benefits

-6

 يتعين على،في حالة تقديم مطالبة وفاة مقبولة بموجب هذه البوليصة
الشركة دفع المزايا اإلضافية الموضحة أدناه إلى أسرة حامل البطاقة
.لتمكينهم من االحتفاظ بنفس مستوى معيشتهم

In the event of an admissible death claim under the policy, the
Company will pay the additional benefits as listed below to
the Card member’s family to enable them maintain their same
standard of living.
Benefit

Gold/Platinum/Signature

 سيجنتشر/  بالتينوم/ البطاقة الذهبية

المزايا

House Rent

AED 10,000 per month up to a maximum of
three (3) months

ً
) شهور3(  بحد أقصى ثالثة،شهريا
 درهم10.000

إيجار السكن

School fees

AED 1, 800 per child per month up to a
maximum of 3 children for three (3) months.

ً
 بحد أقصى ثالثة،شهريا لكل طفل
 درهم إماراتي1.800

الرسوم المدرسية

ً
) شهور3( شهريا لمدة ثالثة
 درهم إماراتي3.000

فواتير الخدمات

Utility Bills

AED 3,500 per month for three (3) months

Essential Shopping

AED 3,000 per month for three (3) months

Cargo for shipping
personal things to
home country

Actuals up to a maximum of AED 10,000

Flying Mortal
remains to home
country

Actuals up to a maximum of AED 10,000

) شهور3( أطفال لمدة ثالثة

 درهم إمارتي10.000  بحد أقصى،المبالغ الفعلية

شحن المتعلقات
الشخصية إلى الموطن

 درهم إمارتي10.000  بحد أقصى،المبالغ الفعلية

موطنه

الشروط

CONDITIONS
1)

The Card member/Insured shall furnish the Company with
any information the Company may require (including details
of the state of health) in respect of the Card member for
the benefits hereunder. Prior to acceptance, the Company
may, at its sole reasonable discretion and at the Company’s
expense, require the Card member to undergo a medical
examination by a legally qualified medical practitioner in
the manner the Company deems required or fit.

2)

The benefits under this policy shall be extended only
to Primary Card members and not to an additional or
supplementary Card member.

3)

In respect of new Card members enrolled in the policy,
the Company hereby agrees to bear the premiums to its
account during the first 2 months from the Commencement
Date. This policy shall continue to benefit the Card
member, subject to the terms and conditions herein, unless
the Card member specifically expresses his intention not to
be covered and benefited.
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نقل جثمان المتوفى إلى
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 المؤمــن عليــه تزويــد الشــركة بــأي/ يتعيــن علــى حامــل البطاقــة
معلومــات قــد تطلبهــا الشــركة (بمــا فــي ذلــك تفاصيــل الحالــة
الصحيــة) فيمــا يخــص حامــل البطاقــة للمزايــا المنصــوص عليهــا
 يجــوز للشــركة وفــق مطلــق تقديرهــا وعلــى، وقبــل الموافقــة.أدنــاه
نفقتهــا الخاصــة أن تطلــب مــن حامــل البطاقــة الخضــوع لفحــص
طبــي مــن ِقبــل طبيــب ممــارس مؤهــل قانونـ ًـا بالشــكل الــذي تــراه
ً
ً
.مناســبا
مطلوبــا أو
الشــركة
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يجــوز تقديــم المزايــا المنصــوص عليهــا فــي هــذه البوليصــة إلــى
 وال يجــوز تقديمهــا إلــى حاملــي،حاملــي البطاقــات الرئيســية فقــط
.البطاقــات اإلضافيــة أو التكميليــة

-2

،بالنســبة لحاملــي البطاقــات الجديــدة المســجلين فــي البوليصــة
توافــق الشــركة بموجبــه علــى تحمــل أقســاط حســاب هــذه البطاقــات
 ويجــب أن تســتمر هــذه البوليصة.خــال أول شــهرين مــن تاريــخ البــدء
ـاء علــى الشــروط واألحــكام المنصــوص
ً  بنـ،لصالــح حامــل البطاقــة
 مــا لــم يعبــر حامــل البطاقــة عــن نيتــه تجديــداأ فــي عــدم،عليهــا هنــا
.تغطيتــه ومنحــه المزايــا

-3

بصــرف النظــر عــن أي شــيء منصــوص عليــه بخــاف ذلــك فــي
 يتــم إلغــاء المزايــا الممنوحــة بموجــب هــذه،هــذه الشــروط واألحــكام
الشــروط واألحــكام إلــى حامــل البطاقــة عقــب حــدوث واحـ ٍـد أو أكثــر
:ممــا يلــي
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إلغاء تسهيل بطاقة االئتمان الخاص بحامل البطاقة؛

)1(

(ii) The Card member having attained the Maximum
Coverage Age specified in the schedule of this policy;

بلوغ حامل البطاقة الحد األقصى لسن التغطية المحدد في

)2(

(iii) The Card member’s Death or Permanent Total 		
Disablement or Critical Illness;

وفاة حامل البطاقة أو عجزه الكلي الدائم أو إصابته بمرض حرج؛

)3(

(iv) The Card member becomes a defaulter for a period of 180
consecutive days. However, this policy will be automatically
reinstated once the Card member has paid his dues;

ً
، ورغم ذلك.يوما متتالية
180 تقصير حامل البطاقة لفترة
ً
تلقائيا بمجرد أن يدفع حامل
سيتم إعادة تفعيل هذه البوليصة
البطاقة المستحقات المطلوبة منه؛

)4(

(v) Of the benefits under this policy by the Insured or the
Card member at any time in accordance with the terms and
conditions of this policy;

إلغاء المزايا المنصوص عليها في هذه البوليصة بواسطة
ً
وفقا لشروط وأحكام
المؤمن له أو حامل البطاقة في أي وقت
هذه البوليصة؛

)5(

5) 		The Schedule forms part of this policy and the expression
“this policy” or “policy” wherever used in this contract shall
read as including the Schedule and any attached Sections,
specifications, Endorsements or Exclusions.

ً
ويقــرأ التعبيــر
يشــكل الملحــق
ُ ،جــزءا ال يتجــزأ مــن هــذه البوليصــة
"هــذه البوليصــة" أو "البوليصــة" عنــد اســتخدامه فــي هــذا العقــد
علــى أنــه يتضمــن الملحــق وأي بنــود أو مواصفــات أو إقــرارات أو
.اســتثناءات مرفقــة
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يعتبــر التــزام المؤمــن لــه بشــروط وأحــكام هــذه البوليصــة وصحــة
ً
شــرطا
اإلفــادات واإلجابــات المقدمــة مــن جانبــه فــي العــرض
ً مسـ
 ولــن يتحمــل المؤمــن عليــه.ـبقا ألي مســؤولية تتحملهــا الشــركة
المســؤولية بــأي شــكل مــن األشــكال عــن أي إفــادة أو مســتندات
يتــم تقديمهــا (أو صحتهــا أو دقتهــا) بواســطة أي حامــل بطاقــة فيمــا
 وإذا تغيــرت الظــروف التــي تــم فيهــا إبــرام.يتعلــق بهــذه البوليصــة
،بشــكل مــادي دون موافقــة مســبقة مــن الشــركة
عقــد التأميــن
ٍ
تصبــح البوليصــة الغيــة وباطلــة فيمــا يتعلــق بحامــل البطاقــة ذي
.الصلــة
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وإذا تبيــن أن أي مطالبــة بموجــب هــذه البوليصــة مــزورة أو ال أســاس
 تتــم مصــادرة جميــع المزايــا المســتحقة بموجــب،لهــا مــن الصحــة
هــذه البوليصــة فيمــا يتعلــق بحامــل البطاقــة ذي الصلــة دون أدنــى
.مســؤولية علــى المؤمــن لــه
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تمــت اإلشــارة واالتفــاق بموجبــه علــى أنــه يجــب علــى المؤمــن لــه
 أيــام مــن نهايــة كل شــهر بتنســيق10 تقديــم قائمــة شــهرية خــال
 أو أيAccess  أو ملــف بتنســيق،Excel إلكترونــي (ملــف بتنســيق
صيغــة أخــرى يســهل تحويلهــا إلــى الصيــغ المذكــورة أعــاه) تحتــوي
.علــى المعلومــات التاليــة فيمــا يتعلــق بحاملــي البطاقــات
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4)		Not with standing anything contained herein to the contrary
the benefits under this policy in respect of the Card member
shall terminate upon the happening of any one or more of
the following:
(i) Cancellation of the Card member’s Credit Card Facility;

ملحق هذه البوليصة؛

6) 		The observance by the Insured of the terms of this policy and
the truth of the statements and the answers by the Insured
in the proposal and other material information provided by
the Insured shall be condition precedent to any liability of
the Company. The Insured shall not be liable in any way
for any statement made or documents produced (or their
correctness or veracity) by any Card Member in connection
with this Policy. If the circumstances in which the insurance
contract was entered into are materially altered without the
written consent of the Company, the policy shall become
null and void in respect of the particular Card member.
7) 		If any claim under this policy is in any way fraudulent or
unfounded, all benefits under this policy shall be forfeited in
respect of the particular Card member without any liability
to the Insured.
8)		It is hereby noted and agreed that the insured shall provide
a monthly listing within 10 days from the end of each
month in electronic format (Microsoft Excel Spreadsheet or
Microsoft Access Database or any other format that can be
easily convertible to above mentioned formats) containing
the following information in respect of the Card members.
		(i)		Unique Customer Reference
		(ii)		Card issue date
		(iii)		Date of birth or Age
		(iv)		Outstanding loan amount as at the statement date/
				billing cycle.

www.najmvoyager.com
Part of Majid Al Futtaim Finance L.L.C.

31

الرقم المميز للعميل

)1(

تاريخ إصدار البطاقة

)2(

تاريخ الميالد أو السن

)3(

. دورة الفوترة/ مبلغ القرض المستحق في تاريخ اإلفادة

)4(
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تمــت اإلشــارة واالتفــاق بموجبــه علــى أنــه يجــوز إلغــاء هــذه البوليصة
بواســطة أي طــرف مــن الطرفيــن بتقديــم إخطــار كتابــي مدتــه ثالثــة
أشــهر بهــذا األثــر .وعقــب هــذا اإلخطــار باإللغــاء ،يتــم االحتفــاظ
بتغطيــة البوليصــة الموجــودة ضمــن المحفظــة الســارية لحيــن انتهــاء
فتــرة اإلخطــار البالغــة ثالثــة أشــهر.

9) 		It is hereby noted and agreed that this policy may be
cancelled by either party by giving 3 months written notice
to that effect. On such notice of cancellation he Policy on
the in-force portfolio is held covered until the expiry of the
3 months notice period.

 -10فض النزاعات

10)		Settlement of Disputes

إذا نشــأ أي نــزاع أو خــاف فيمــا يتعلــق بالمبلــغ المطلــوب دفعــه
بخصــوص هــذه البوليصــة (فــي حالــة االعتــراف بالمســؤولية بخــاف
ذلــك) ،تتــم إحالــة هــذا النــزاع إلــى محاكــم دبــي (غيــر التابعــة لمركــز
دبــي المالــي العالمــي).

If any difference shall arise as to the amount to be paid
under this Policy (liability being otherwise admitted), such
difference shall be referred to the (non-DIFC) Courts of
Dubai.

 -11القانون الحاكم

11) 		Governing Law

تخضــع هــذه االتفاقيــة وتفســر وفقـ ًـا للقوانيــن المنطبقــة الســارية
فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

This Agreement shall be governed by and construed in
accordance with the applicable laws in force in the United
Arab Emirates.

االستثناءات

EXCLUSIONS

 -1ال تكــون المنافــع المنصــوص عليهــا فــي هــذه التغطيــة واجبــة الدفــع
إلــى حامــل البطاقــة عندمــا يكــون حامــل البطاقــة قــد تلقــى أو تقــدم
بطلــب لتلقــي ميــزة مماثلــة تغطــي نفــس الحــق بموجــب أي منتــج
أو تأميــن آخــر بخصــوص الفتــرة التــي يتــم بشــأنها تطبيــق التعويــض
بموجــب هــذه التغطيــة.

1) 		The benefits under this policy shall not be payable to the
Card member where the Card member has received or
has applied to receive a similar benefit covering the same
interest under any other product or insurance in respect of
the period for which the indemnity under this policy shall
apply.

ال تكــون أي منافــع بموجــب هــذه التغطيــة واجبــة الدفــع إلــى حامــل
البطاقــة فيمــا يتعلــق بالوفــاة أو العجــز الكلــي الدائــم لحامــل البطاقــة
عندمــا يكــون الحــدث المــؤدي إلــى نشــوء مطالبــة بموجــب هــذه
التغطيــة قــد وقــع نتيجــة:

2) 		No Benefits under this policy shall be payable in respect of
Death & PTD benefit of a Card member where the Event
giving rise to a claim under this policy occurs as a result of:

-2

•

أي إيذاء متعمد للنفس أو معالجة للنفس (دون وصفة
ً
قانونيــا)؛
طبيــة مناســبة مــن طبيــب ممــارس معتــرف بــه

•

التأثيرات أو المضاعفات الناشئة عن الحمل؛

•

تأثير الكحول أو العقاقير خالف االستخدام المناسب
للعقاقير الموصوفة بواسطة طبيب ممارس مؤهل
ً
قانونيا ،لكن هذا االستثناء ال يتم تطبيقه على الوفاة
الناشــئة عــن الســببالمذكور أعــاه؛

•

بسبب مرض  /اعتالل مزمن ،لكن هذا االستثناء ال يتم
تطبيقــه علــى الوفــاة نتيجــة مــرض  /اعتــال مزمــن.

•

ً
مسبقـــا ،لكــن هــذا االســتثناء
المــرض نتيجــة حالــة موجــودة
ال يتــم تطبيقــه علــى الوفــاة التــي تحــدث بعــد فتــرة متواصلــة
قدرهــا ســتة ( )6أشــهر مــن تاريــخ البــدء بخصــوص حامــل
البطاقــة المعنــي .ومــع ذلــك ،يقتصــر تطبيــق هــذا االســتثناء
فقــط إذا أمكــن للشــركة إثبــات «الحالــة الموجــودة مسبقــ ًـا» في
غضــون شــهر واحــد مــن تاريــخ تســليم جميــع وثائــق المطالبــات
المطلوبــة إلــى الشــركة؛

• 		Illness due to pre-existing condition but this exclusion
shall not apply in respect of Death occurring
after a continuous period of 6 months from the
Commencement Date in respect of the particular Card
member. However, this exclusion is applicable only
if the Company is able to substantiate ‘Pre-existing
Condition’ within 1 month from the date of submission
of all required claims documentation to the Company.

•

أي استثناء آخر مذكور في االستثناءات العامة.

• 		Any other exclusion mentioned in the General
Exclusions.

		• 		Any deliberate self-inflicted injury and/or self-
			medication (without a proper prescription from a
;)			legally recognised medical practitioner
;• 		The effects or complications arising from pregnancy
The influence of alcohol or drugs other than proper
use of drugs prescribed by a legally qualified
medical practitioner but this exclusion shall not
apply to Death arising out of the above reason.

•

•			Due to chronic illness / condition but this exclusion
			shall not apply to Death resulting from chronic illness/
				condition.
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 -3ال تتحمــل الشــركة أي مســؤولية بخصــوص الفقــدان القســري للعمــل
نتيجــة و/أو بســبب و/أو بخصــوص أي ممــا يلــي:

The Company is not liable in respect of Involuntary Loss of
Employment arising out of and/or attributable to and/or in
connection with the following:

•

بشكل مستمر لدى
الموظفون الذين لم يتم توظيفهم
ٍ
نفــس صاحــب العمــل لمــدة  6أشــهر بحــد أدنــى.

•

الموظفون الذين ال يزالون في فترة االختبار.

•

العمــل علــى أســاس عقــد محــدد المــدة لفتــرة تقــل عــن ()2
عاميــن أو علــى أســاس الــدوام الجزئــي أو العمــل المؤقــت.

Employment on a fixed term contract for less than 2
years or part time or temporary employment.

•

االســتقالة أو تــرك العمــل بموجــب اتفــاق متبــادل أو تــرك
العمــل طواعيــة أو الفصــل مــن العمــل بعــد غيــاب عــن العمــل
لفتــرة تتجــاوز اإلجــازة المعتــادة المســتحقة؛

Resignation or leaving by mutual agreement or
voluntary unemployment or redundancy after
voluntary breaks from employment in excess of
normal holiday entitlement.

•

•

اإلعاقــة بســبب مــرض أو حــادث أو أي أســباب طبيــة أخــرى
(عقليــة و/أو جســدية)؛

Disability due to sickness or accident or any other
medical reasons (mental and/or physical).

•

•

عندمــا يكــون حامــل البطاقــة علــى درايــة بإقالــة مــن العمــل
مرتقبــة فــي أو قبــل تاريــخ البــدء؛

Where the Card member was aware of pending
unemployment on or before the CommencementDate.

•

•

عندمــا تكــون اإلقالــة مــن العمــل عبــارة عــن جــزء موســمي
معتــاد مــن العمــل أو نتيجــة عــدم تجديــد عقــد العمــل بواســطة
الســلطات؛

Where the unemployment is a normal seasonal
part of the employment or due to non-renewal of
employment contract by the authorities.

•

•

عندمــا ال يكــون حامــل البطاقــة قــد تــم إنهــاء عملــه أو فصلــه
مــن العمــل ،لكــن تــم احتجــاز راتبــه أو بدالتــه جزئيـ ًـا أو بالكامــل
ألي ســبب فــي عقــد العمــل؛

Where the Card member has neither been terminated
nor become redundant but his/her salary or
allowances is being withheld in part or in full for any
reason.

•

•

اإلقالة من العمل بسبب أي من األسباب التالية:

Unemployment due to any of the following:

•

o

سوء السلوك؛

o

رفض قبول األوامر من المشرفين؛

o
o
o

Employees who have not been continuously employed
with the same employer for minimum 6 months

•

Employees who are on probation.

•
•

Misconduct

o

Refusal to accept orders from the superiors

o

Convicted in a crime

o

Dishonesty or Fraudulent Act

o

Non-performance or underperformance

o

اإلدانة بارتكاب جريمة؛

خيانة األمانة أو السلوك االحتيالي

عدم أداء المهام أو األداء السيء للمهام؛

•

الفتــرة التــي يتــم بخصوصهــا تلقــي دفعــة مــن صاحــب العمــل
بــدال مــن إخطــار العمــل؛
ً

The period for which payment from the employer is
;received instead of working notice

•

•

الدفــع بعــد بلــوغ حامــل البطاقــة الحــد األقصــى لســن
ا لتغطية ا لمحــد د .

Payment after the Card member reaches the
Maximum Coverage Age specified.

•

•

إنهاء العمل بسبب التقاعد االختياري.

Termination of employment due to voluntary
retirement.

•

•

إخفــاق الشــركة عندمــا يكــون الســبب فــي ذلــك خطــر عبــارة
عنكارثــة طبيعيــة.

Company failure where a contributing cause was a
natural catastrophic peril.

•

•

أي دفع من جانب الحكومة لتوطين الوظائف.

towards

Any drive as
Emiratisation.

•

•

إذا كان حامــل البطاقــة ،فــي تاريــخ الفقــدان القســري
ً
للعمل،موظفــا لــدى شــركة كان فيهــا زوجــه أو شــريكه أو
والــده أو والدتــه أو طفلــه أو شــقيقه أو شــقيقته عضـ ً
ـوا فــي
ً
مســاهما (بخــاف مــا يكــون بطريــق
مجلــس اإلدارة و/أو
االســتثمار حســن النيــة فــي شــركة مدرجــة فــي أحــد أســواق
البورصــة المعروفــة).

If at the date of Involuntary Loss of Employment the
Card member was employed by a company of which
he or his spouse, partner, parent, child, brother or
sister were a director and or shareholder (other than
by way of bonafide investment in a company quoted
on a recognized stock exchange).

•
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•

عنــد فصــل حامــل البطاقــة بواســطة رب عملــه وفقـ ًـا للحقــوق
الممنوحــة ألصحــاب العمــل بموجــب قانــون العمــل اإلماراتــي.

Where the Card member was dismissed by his
employer in accordance with the employers rights to
do so under the UAE labour law.

 -4ال تكون أي فوائد واجبة الدفع بموجب هذه البوليصة عندما
الموجــب للمطالبــة بموجــب هــذه البوليصــة ناتجـ ًـا عــن:
يكــون الحــدث
ِ
o

4) 	 No Benefits under this policy shall be payable for critical
Illness where the event-giving rise to a claim under this
policy occurs as a result of:

ً
يوما
مرض حرج يقع ضمن نطاق التغطية يحدث خالل 120
من تاريخ البدء.

o

علة  /مرض مزمن.

o

ً
مسبقـا.
المرض نتيجة حالة موجودة

•

 -5ال تتحمل الشركة المسؤولية عن االستشفاء الناشئ عن و/أو
بــأي ممــا يلــي:
المنســوب إلــى و/أو فيمــا يتعلــق
ٍ

Covered Critical Illness occurring within 120 days of
the Commencement Date.

o

Due to chronic illness / condition.

o

Illness due to pre-existing condition.

o

The Company is not liable in respect of Hospitalisation
arising out of and/or attributable to and/or in connection
with the following:

•

لــن تُ قبــل أي مطالبــة فيمــا يتعلــق بمزايــا االستشــفاء النقديــة
المســتحقة علــى المــرض خــال يوميــن مــن تاريــخ البــدء.

No claim will be admissible in respect of hospitalisation
cash benefit due to sickness within 2 days from the
commencement date.

•

•

الشــروط المســبقة ،ومــع ذلــك تتــم تغطيــة الشــروط المســبقة
ً
شــهرا.
بعــد أول اثنــي عشــر

		 Pre-existing condition, however pre-existing
conditions are covered after the first twelve months.

•

•

عــاج اإلدمــان المزمــن للمشــروبات الكحوليــة وإدمــان العقاقيــر
واالضطرابــات التحسســية أو العصبيــة أو الذهنيــة؛ واألمــراض
التناســلية ،والعــدوى بــأي فيــروس يســبب العــوز المناعي ()HIV
أو حمــل حامــل البطاقــة ألجســام مضــادة لهــذا الفيــروس؛

Treatment of chronic alcoholism, drug addiction,
allergy or nervous or mental disorders; venereal
disease; infection by any Human Immunodeficiency
Virus (HIV) or the card member carrying any
;antibodies to such a virus

•

•

العــاج بالراحــة أو فــي المصحــة أو الرعايــة الوصائيــة أو فتــرة
الحجــر أو العــزل الصحــي؛

Rest cures, sanatorium or custodial care or period of
;quarantine or isolation

•

•

الجراحــة التجميليــة أو التقويميــة ،مــا لــم تكــن ضروريــة بســبب
أي إصابــة عارضــة تقــع فــي أو بعــد تاريــخ البــدء؛

Cosmetic or plastic surgery, unless necessitated
by an accidental injury occurring on or after the
;commencement date

•

•

فحوصــات األســنان واألشــعة الســينية وعمليــات الخلــع أو
الحشــو أو العنايــة العامــة باألســنان؛ وتوفيــر وتركيــب النظــارات
والعدســات الالصقــة والمعينــات الســمعية؛

Dental examinations, X-Rays, extractions, fillings or
general dental care; supply or fitting of eye glasses,
;lenses or hearing aids

•

•

أي حالة طبية أو شذوذ أو تشوه ينشأ قبل تاريخ البدء؛

Any medical condition, abnormality or deformity
; which originated prior to the commencement date

•

•

العــاج غيــر الموصــى بــه أو الــذي ال يتــم إجــراؤه بواســطة
طبيــب أو جــراح؛

Treatment not recommended or undertaken by a
;Physician or Surgeon

•

•

الفحوصــات الروتينيــة أو الفحوصــات الطبيــة األخــرى أو
اللقاحــات أو األمصــال التــي ال تكــون مطلوبــة لعــاج مــرض أو
إصابــة؛

Routine or other medical examinations or vaccinations
or inoculations which are not required for the
;treatment of an illness or injury

•

•

اإلصابــة أو المــرض الــذي يحــدث بســبب االنشــطار النــووي أو
التلــوث اإلشــعاعي؛

Injury or illness caused by nuclear fission, nuclear
;fusion, or radioactive contamination

•

•

المشــاركة فــي أو التدريــب علــى أي رياضــات خطــرة أو ســباق
أو الركــوب أو القيــادة فــي أي شــكل مــن أشــكال الســباقات أو
المنافســات؛

Participation in or training for any dangerous or
hazardous sport or competition or riding or driving in
;any form of race or competition

•

•

دخــول المستشــفى بخــاف مــا يكــون فــي الحــاالت الطارئــة
أثنــاء الســفر خــارج دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

Hospitalization other than emergency hospitalization
whilst traveling outside UAE.

•
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االستثناءات العامة المنطبقة على جميع البنود
•

6)		General Exclusions applicable to all Sections

الناشئة عن ما يلي:
o

الحــرب ،بخــاف الحــرب الســلبية .تســتثنى تغطيــة
"الحــرب الســلبية" إذا كان حامــل البطاقــة مسـ ً
ـافرا إلــى
دولــة بعــد إعــان الحــرب فيهــا أو بعــد أن تعلنهــا األمــم
المتحــدة علــى أنهــا منطقــة حــرب ،أو عندمــا يكــون بهــذه
الدولــة عمليــات شــبه حربيــة.

o

الغزو

o

أفعــال العــدو األجنبــي فــي حــق جنســية حامــل البطاقــة
أو الدولــة التــي تحــدث فيهــا هــذه األفعــال

o

الحرب األهلية

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Consequent upon the following:

الشغب

العصيان

العصيان المسلح

الثورة
إسقاط الحكومة المشكلة قانونياً
األعمال اإلرهابية ً
أيا كان نوعها
تفجيرات األسلحة الحربية

إطــاق أســلحة الدمــار الشــامل التي ال تتضمن تسلســل
تفجيــري.

القتل أو االعتداء الذي يثبت فيما بعد في محكمة
ً
قانونــا بأنــه بفعــل عمــاء دولــة أجنبيــة عــن
منعقــدة
البطاقة،ســواء تــم إعــان الحــرب مــع
صاحــب
جنســية
ً
هــذه الدولــة أم ال.

”War other than Passive War. “Passive war
cover is excluded if a card member is travelling
to a country after war has been declared in that
country or after it has been recognized as a war
zone by the United Nations or where there are
war like operations.

o

Invasion

o

Act of an enemy foreign to the nationality of a
card member or the country in, or over, which
the act occurs
Civil war

o

o

Riot

o

Rebellion

o

Insurrection

o

Revolution

o

Overthrow of the legally constituted government

o

Terrorist activity of any kind

o

Explosions of war weapons

o

Release of weapons of mass destruction that do
not involve an explosive sequence

o

Murder or assault subsequently proved in a
legally constituted court to have been the act of
agents of a state foreign to the nationality of the
card member whether war be declared with that
state or not.

o

•

•

•

المشــاركة فــي المالحــة الجويــة أو الطيــران الشــراعي أو
أي شــكل آخــر مــن أشــكال الرحــات الجويــة بخــاف الســفر
كمســافر ،أو طيــار أو ضمــن طاقــم الطائــرة فــي شــركة طيــران
ذات مواعيــد رحــات مجدولــة أو يعمــل علــى ســفينة فــي
مســار منتظــم؛
أي مخالفــة للقانــون الجنائــي مــن جانــب حامــل البطاقــة أو أي
اعتــداء يتــم التحريــض عليــه مــن جانبــه؛

Any breach of criminal law by the card member or an
;assault provoked by him

•

محاولــة االنتحــار أو إلحــاق األذى بالنفــس عنــد ســامة العقــل
أو الجنــون خــال عــام واحــد مــن تاريــخ البــدء؛

Attempted suicide or self-inflicted injury whilst sane
or insane within 1 year from the Commencement
;Date

•

•

الخســارة الناتجــة عــن االنتشــار أو االســتخدام العــارض أو
المتعمــد للمــواد النوويــة أو البيولوجيــة أو الكيماويــة ،بمــا فــي
ذلــك الخســارة أو الضــرر أو التكلفــة أو المصاريــف ً
أيــا كانــت
طبيعتهــا ،التــي تحــدث كنتيجــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة ألي
إجــراء يتــم اتخــاذه عنــد مكافحــة أو منــع أو قمــع أو بــأي شــكل
يتعلــق بــأي حــدث يتضمــن مــواد نوويــة وبيولوجيــة وكيماويــة.

Loss resulting from accidental or deliberate spread
or use of Nuclear, Biological or Chemical material
including loss, damage, cost or expense of whatsoever
nature directly or indirectly caused by, resulting from
or in connection with any action taken in controlling,
preventing, suppressing or in any way relating to
any event where Nuclear, Biological, and Chemical
material is involved.

•

•

يستثنى مرض نقص المناعة المكتسبة (اإليدز).

Aids Exclusion

•

•

متالزمــة نقــص المناعــة المكتســبة (اإليــدز) والمضاعفــات
المرتبطــة باإليــدز ،حســب تعريفاتهــا التــي تضعهــا منظمــة

Engaged in aviation, gliding, or any other form of
aerial flight other than as a fare paying passenger,
pilot or crew in a Scheduled Airline or charter service
;operating on a regular route

•

•

Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS
related Complex (ARC) as defined by the World
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ٍ
وقــت آلخــر؛ أو
الصحــة العالميــة مــن
•

Health Organisation from time to time; or

وجــود فيــروس نقــص المناعــة البشــرية ( )HIVحســبما يتضــح
مــن وجــود األجســام المضــادة الموجبــة لفيــروس نقــص
المناعــة البشــرية أو مــن خــال اختبــار فيــروس نقــص المناعــة
البشــرية.

The presence of the Human Immunodeficiency Virus
(HIV) as revealed by the positive HIV anti-body or
HIV test.

إجراء المطالبات

CLAIMS PROCEDURE

عنــد وقــوع حــدث ينشــأ عنــه مطالبــة بموجــب هــذه البوليصــة ،يقــوم
حامــل البطاقــة /الممثلــون القانونيــون لحامــل البطاقــة  /المؤمــن لــه
باتبــاع اإلجــراءات التاليــة:
()1

Upon happening of an event giving rise to a claim under this
policy, the Card Member / Card Members legal representatives
/ Insured shall follow the following procedure.

إرسال إخطار خطي فوري للشركة في موعد أقصاه:
-

(a)		Giving immediate written notice to the Company but not
		later than :

ً
يوما من تاريخ
مطالبات الوفاة والعجز الكلي الدائم – 90
الحدث
ً
يوما من تاريخ
مطالبات المزايا النقدية لالستشفاء – 30
الخروج من المستشفى
ً
مطالبات الفقدان القسري للعمل –  60يوما من تاريخ
اإلخطار باإلنهاء
ً
يوما من تاريخ تشخيص
مطالبات األمراض الحرجة – 60
المرض الحرج

( )2يتعيــن علــى المؤمــن لــه أو حامــل البطاقــة أو الممثليــن الشــخصين
القانونييــن لحاملــي البطاقــات اســتيفاء نمــوذج المطالبــة الموحــد
الصــادر عــن الشــركة وتقديمــه للشــركة دون تحملهــا أي تكلفــة ،مــع
األدلــة التــي تثبــت المطالبــة بالشــكل الــذي يرضــي الشــركة ،وفــق
بشــكل معقــول ،ويتعيــن عليــه تقديــم كافــة
مــا تطلبــه الشــركة
ٍ
المســتندات فــي أقــرب وقــت ممكــن ،فــي موعــد أقصــاه:
-

Death & PTD Claims - 90 days from date of event

-

HCB Claims – 30 days from date of admission to
hospital

-

ILOE Claims – 60 days from the date of notice of
termination

-

CI Claims – 60 days from date of diagnosis of Critical
Illness

-

(b) The insured or the Card Member or the Card Members
legal personal representative shall complete the standard
claim form issued by the Company and produced at no cost
to the Company with such evidence to substantiate the
claim to the satisfaction of the Company as the Company
may reasonably require and shall submit all documents as
soon as possible but not later than:

ً
يوما من تاريخ
مطالبات الوفاة والعجز الكلي الدائم – 180
الحدث
ً
يوما من تاريخ
مطالبات المزايا النقدية لالستشفاء – 30
الخروج من المستشفى

ً
يوما من تاريخ
مطالبات الفقدان القسري للعمل – 90
اإلخطار باإلنهاء
ً
يوما من تاريخ تشخيص
مطالبات األمراض الحرجة – 180
المرض الحرج

( )3فيما يتعلق بمطالبات الفقدان القسري للعمل:
-1

•

Death & PTD Claims - 180 days from date of event

-

HCB Claims – 30 days from the date of discharge
from Hospital

-

ILOE Claims – 90 days from the date of notice of
termination

-

CI Claims – 180 days from date of diagnosis of Critical
Illness

-

(c)		In respect of ILOE Claims:

جميــع المطالبــات التــي يتــم اإلبــاغ عنهــا خــال الفتــرة مــن يــوم 26
فــي الشــهر وحتــى يــوم  10مــن الشــهر التالــي ســيتم إنجازهــا قبــل
يــوم  10مــن الشــهر الــذي يليــه .ســيتم إرســال بيــان باألقســاط فــي
اليــوم الثالــث مــن الشــهر التالــي ،وســيتم دفــع القســط األول مــن
المطالبــات المقدمــة فــي يــوم  10مــن الشــهر الــذي يليــه .وبالمثــل،
ســيتم إنجــاز المطالبــات التــي ســيتم اإلبــاغ عنهــا بيــن يــوم  11ويــوم
 25مــن الشــهر قبــل يــوم  32مــن الشــهر التالــي .وســيتم إرســال بيــان
باألقســاط فــي يــوم  16مــن الشــهر التالــي ،وســيتم دفــع القســط
األول مــن المطالبــات المعتــرف بهــا فــي يــوم  23مــن الشــهر التالــي.

All claims reported between 26th of the month and 10th
of the next month will be processed before 10th of the
following month. A statement of settlement will be shared
on 3rd_of the following month and the first installment of
the admitted claims will be paid on 10th of the following
month. Likewise claims reported between 11th and 25th of
the month will be processed before 23rd of the following
month. A statement of settlement will be shared on 16th
of the following month and the first installment of the
admitted claims will be paid on 23rd of the following month.
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ii.

The First installment will be 20% of the actual outstanding
balance as on the date of notice of termination served to
the Card member, subject to a maximum of AED 8,000/per Card member. Subsequent installments will be 10%
of the actual outstanding balance as on date of notice
of termination served to the Card member, subject to a
maximum of AED 4,000/- per Card member. Subsequent
installments will be paid on 10th every month, however if
the customer is not eligible for subsequent installments
then the same will be communicated to the bank in the
statement of settlement.

iii.

For example

 مــن الرصيــد الفعلــي المســتحق%20 ســيكون القســط األول بنســبة
 ويكــون بحــد،فــي تاريــخ إخطــار اإلنهــاء المقــدم إلــى حامــل البطاقــة
 وتكــون األقســاط. دهــم إماراتــي لــكل حامــل بطاقــة8.000 أقصــى
 مــن الرصيــد الفعلــي المســتحق فــي تاريــخ إخطــار%10 التاليــة بنســبة
4.000  ويكــون بحــد أقصــى،اإلنهــاء المقــدم إلــى حامــل البطاقــة
 ويتــم دفــع األقســاط التاليــة فــي يــوم.درهــم لــكل حامــل بطاقــة
ـا للحصــول
ً  إذا لــم يكــن العميــل مؤهـ، ومــع ذلــك،مــن كل شــهر10
. فيتــم إبــاغ البنــك بذلــك فــي بيــان األقســاط،علــى أقســاط تاليــة
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 على سبيل المثال-3

Claims
submission
between

Processed
before

Settlement
Statement

First
Installment
Claim
Settlement
Date

First
Installment
Claim
Settlement
Amount

Next
Installment
due date

Next
Installment
amount

مبلغ
القسط
التالي

تاريخ
استحقاق
القسط
التالي

مبلغ تسوية
مطالبة
القسط
األول

تاريخ تسوية
مطالبة
القسط
األول

بيان
التسوية

يتم إنجازها
قبل

المطالبات
المقدمة بين

26/01/2014
10/02/2014

26/01/2014

03/03/2014,

10/03/2014

 من%10
الرصيد
الفعلي
المستحق
في تاريخ
إخطار
اإلنهاء
المقدم
إلى حامل
البطاقة

2014/04/10

 من%20
الرصيد
الفعلي
المستحق
في تاريخ
إخطار اإلنهاء
المقدم
إلى حامل
البطاقة

2014/03/10

،2014/03/03

2014/01/26

2014/01/26
2014/02/10

 من%20
الرصيد
الفعلي
المستحق
في تاريخ
إخطار اإلنهاء
المقدم
إلى حامل
البطاقة

2014/03/23

2014/03/23

2014/02/11
2014/02/25

11/02/2014
–
25/02/2014

23/03/2014

20% of the

10/04/2014,

10% of the

thereafter

actual o/s

provided

actual o/s

every 3rd of

balance as

the Card

balance as

the month.

on date of

member

on date of

notice of

is not

notice of

termination

reemployed

termination

16/03/2014,

23/03/2014

served to

served to

the Card

the Card

member

member

20% of the

23/04/2014,

10% of the

thereafter

actual o/s

provided

actual o/s

every 16th of

balance as

the Card

balance as

the month

on date of

member

on date of

notice of

is not

notice of

termination

reemployed

termination

served to

served to

the Card

the Card

member

member

 من%10
الرصيد
الفعلي
المستحق
في تاريخ
إخطار
اإلنهاء
المقدم
إلى حامل
البطاقة

شريطة

عدم إعادة

عمل حامل
البطاقة

2014/03/23

وبعد ذلك
3 في يوم

من كل شهر

2014/03/16

يتعيــن علــى حاملــي البطاقــات أو الممثليــن الشــخصين القانونييــن
:لحاملــي البطاقــات تقديــم المســتندات التاليــة

(d) The Card Members or the Card Members legal personal
representative or the Insured shall submit the following
documents:

)4(

فيما يخص مطالبات الوفاة

For Death Claims

.شهادة الوفاة

)1

.)محضر الشرطة (إذا كانت الوفاة بسبب حادث

)3

a)

Death certificate.

b)

Post mortem report (wherever legally required).

c)

Police report (if Death was due to an accident).

d)

Medical report from an authorised medical practitioner
with detailed diagnosis and cause of Death if required by
the company when the actual cause of Death is not clearly
mentioned in the Death certificate.

تقريــر طبــي مــن طبيــب ممــارس معتمــد بــه تشــخيص تفصيلــي
ً
مطلوبــا بواســطة الشــركة عندمــا يكــون
وســبب الوفــاة إذا كان
.الســبب الفعلــي للوفــاة غيــر مذكــور بوضــوح فــي شــهادة الوفــاة

)4

e)

Copy of passport with valid visa page (in case ofExpatriates)/
National Identity Card (in case of Nationals).

/ )صــورة مــن جــواز الســفر مــع صفحــة تأشــيرة ســارية (للوافديــن
.)بطاقــة الهويــة الوطنيــة (للمواطنيــن

)5

f)

Credit Card outstanding statement as at the date of event.

g)

Any other documents as may be required to substantiate
the claim.

www.najmvoyager.com
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ً
.)مطلوبا من الناحية القانونية
تقرير ما بعد الوفاة (عندما يكون
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)2

.بيان بالمبالغ المستحقة على بطاقة االئتمان في تاريخ الحدث

)6

.أي مستندات أخرى قد تكون مطلوبة إلثبات المطالبة

)7

فيما يخص مطالبات العجز الكلي الدائم

For Permanent Total Disablement Claims

شهادة العجز من طبيب ممارس معتمد لتقييم اإلعاقة؛

)1

محضر الشرطة (إذا كان العجز بسبب حادث)؛

)2

Medical report from an authorised medical practitioner
with detailed diagnosis, cause of disability and details of
treatment given (if any).

تقرير طبي به تشخيص تفصيلي وسبب العجز وتفاصيل
العالج المعطى (إن وجد)؛

)3

d)

Copy of passport with valid visa page (in case of
Expatriates)/National Identity Card (in case of Nationals).

)صورة من جواز السفر مع صفحة تأشيرة سارية (للوافدين
.) بطاقة الهوية الوطنية (للمواطنين/

)4

e)

Credit Card outstanding statement as at date of event.

.بيان بالمبالغ المستحقة على بطاقة االئتمان في تاريخ الحدث

)5

f)

Any other documents as may be required to substantiate
the claim.

.أي مستندات أخرى قد تكون مطلوبة إلثبات المطالبة

)6

a)

Disability certificate from an
practitioner to assess disability;

authorised

b)

Police report (if disability is due to an accident),

c)

medical

فيما يخص مطالبات المرض الحرج

For Critical Illness Claims
a)		Medical report from an authorised practitioner
diagnosing critical illness.
b)		Police report (if critical illness is due to an accident).
c)		Copy of passport with valid visa page (in case of
Expatriates)/National Identity Card (in case of Nationals).
d)		Credit Card outstanding statement as at date of event.
e)		Any other documents as may be required to substantiate
		the claim.

a)		Notice of termination from the Card member’s employer.
b)		Copy of passport with valid visa page (in case of 		
		Expatriates)/ National Identity Card (in case of Nationals).
c)		The Company may also request for a copy of the Labour
Contract from the Employer if it is required to verify the
period of employment contract.
d)		Credit Card outstanding statement as at date of event.
e)		Any other documents as may be required to substantiate
		the claim.

محضر الشرطة (إذا كان المرض الحرج بسبب حادث)؛

)2

)صورة من جواز السفر مع صفحة تأشيرة سارية (للوافدين
.) بطاقة الهوية الوطنية (للمواطنين/

)3

.بيان بالمبالغ المستحقة على بطاقة االئتمان في تاريخ الحدث

)4

.أي مستندات أخرى قد تكون مطلوبة إلثبات المطالبة

)5

.إخطار اإلنهاء من صاحب العمل

)1

)صورة من جواز السفر مع صفحة تأشيرة سارية (للوافدين
.) بطاقة الهوية الوطنية (للمواطنين/

)2

ً
أيضا أن تطلب نسخة من عقد العمل من
يجوز للشركة
ً
.مطلوبا للتحقق من فترة عقد العمل
صاحب العمل إذا كان

)3

.بيان بالمبالغ المستحقة على بطاقة االئتمان في تاريخ الحدث

)4

.أي مستندات أخرى قد تكون مطلوبة إلثبات المطالبة

)5

فيما يخص مطالبات المزايا النقدية لالستشفاء

For Hospital Cash Benefit Claims
a)		Hospital admission report.
b)		Medical report showing the diagnosis & the course of
		treatment.
c)		Certificate from the hospital administrator certifying the
		no. of days of continuous hospitalisation.
d)		Discharge Summary.
e)		Copy of passport with valid visa page (in case of 		
		Expatriates)/ National Identity Card (in case of Nationals).

Part of Majid Al Futtaim Finance L.L.C.

)1

فيما يخص مطالبات الفقدان القسري للعمل

For Involuntary Loss of Employment Claims

www.najmvoyager.com

.تقرير طبي من طبيب ممارس معتمد يشخص المرض الحرج
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.تقرير دخول المستشفى

)1

.تقرير طبي يوضح التشخيص ودورة العالج

)2

شهادة من مدير المستشفى توضح عدد أيام اإلقامة
.المستمرة في المستشفى

)3

.ملخص الخروج من المستشفى

)4

)صورة من جواز السفر مع صفحة تأشيرة سارية (للوافدين
.) بطاقة الهوية الوطنية (للمواطنين/

)5

بيــان بالمبالــغ المســتحقة علــى بطاقــة االئتمــان فــي تاريــخ
.الحــدث

f)		Credit Card outstanding statement as at date of event.

.أي مستندات أخرى قد تكون مطلوبة إلثبات المطالبة

g)		Any other documents as may be required to 		
		substantiate the claim.

a)		Actual bills as may be required.
b)		Any other documents as may be required to.		
substantiate the claim.

ً
.مطلوبا
الفواتير األصلية وفق ما يكون

)1

.أي مستندات أخرى قد تكون مطلوبة إلثبات المطالبة

)2

قــد ُيطلــب تقديــم أصــول جميــع المســتندات الموضحــة أعــاه
(بخــاف النســخ التــي يتــم تقديمهــا إلــى الســلطات أو صاحــب
.العمــل) للتحقــق مــن صحتهــا

All documents indicated above may be required to be
produced in original (other than those surrendered to the
authorities or employer) for verification
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)7

مطالبــات مزايــا أســلوب الحيــاة (باإلضافــة إلــى المســتندات
)المقدمــة لمطالبــات الوفــاة

Lifestyle benefit Claims (in addition to documents
submitted for death claims)
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)6
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