شروط وأحكام بطاقة فيزا «هديتي» من مصرف قطر اإلسالمي
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تطبــق هــذه الشــروط واألحــكام علــى بطاقتــك «هديتــي»  .يتوجــب عليــك قراءتهــا بتمعــن .فــي نــص الشــروط
واألحــكام التالــي يشــير ضميــر المخاطــب «أنــت» إلــى الشــخص حامــل البطاقــة «هديتــي» ومســتخدم البطاقــة
«هديتــي» المخــول .ويشــير «نحــن» و»لنــا» إلــى مصــرف قطــر اإلســامي .ويشــير مصطلــح «الموقــع اإللكترونــي» إلــى
موقعنــا اإللكترونــي.www.qib.com.qa :
باستخدام البطاقة «هديتي»  ،يوافق حامل البطاقة على االلتزام بهذه الشروط واألحكام.
البطاقة «هديتي»
أنــت تقــر وتوافــق علــى أن القيمــة الموجــودة فــي حســاب البطاقــة «هديتــي» تقتصــر علــى المبالــغ التــي قمــت
بإيداعهــا فــي حســاب البطاقــة «هديتــي» أو تــم إيداعهــا فــي حســاب البطاقــة «هديتــي» بالنيابــة عنــك.
البطاقــة «هديتــي» ليســت بطاقــة ائتمانيــة وهــي غيــر مرتبطــة بــأي شــكل مــن األشــكال بحســابك المصرفــي .لــن
يتــم إضافــة أيــة أربــاح أو مبالــغ إلــى بطاقتــك «هديتــي» .
 .1التعاريف:
ر.ق :يقصد بها العملة القانونية في قطر
الصراف اآللي :يقصد بها أجهزة الصراف اآللي
األمــوال المتاحــة :يقصــد بهــا الرصيــد االئتمانــي فــي البطاقــة «هديتــي» المتــاح لالســتخدام أو الســحب ،ناقصــً
منــه مبالــغ المعامــات التــي تــم حجزهــا أو حجبهــا أو المبالــغ التــي مــا تــزال معلقــة أو لــم يتــم معالجتهــا
أو اإلفــراج عنهــا بعــد. .
البطاقــة «هديتــي» يقصــد بهــا بطاقــة فيــزا «هديتــي» مــن المصــرف (لألغــراض العامــة /الهدايــا) التــي يصدرهــا
مصــرف قطــر اإلســامي مــن أجــل حاملــي بطافــة مســبق الدفــع.
حســاب البطاقــة «هديتــي»  :يقصــد بــه ســجالت المصــرف التــي يحتفــظ بهــا المصــرف بقيمــة المطالبــات
المرتبطــة بالبطاقــة «هديتــي» .
طلــب الحصــول علــى البطاقــة «هديتــي»  :يقصــد بــه طلــب تمــت تعبئتــه وتوقيعــه علــى النحــو المطلــوب
(بالصيغــة القياســية للمصــرف) أو طلــب بصيغــة ملــف  PDFالمقــدم مــن المصــرف أو أي طلــب يرفــق بواســطة
أي قنــاة اتصــال أخــرى يســمح بهــا المصــرف مــن وقــت آلخــر ،ويرســلها العميــل («العميــل») للحصــول علــى
البطاقــة «هديتــي» .
المصــدر يقصــد بــه المصــرف بصفتــه مصرفــً مخــو ً
ال إلصــدار بطاقــات مســبق الدفــع (لألغــراض العامــة /
ُ
الهدايــا) ضمــن برنامــج بطاقــات مســبق الدفــع.
حامــل البطاقــة «هديتــي»  :يقصــد بهــا الشــخص أو األشــخاص الحاصليــن علــى البطاقــة «هديتــي» ومؤهليــن
الســتخدامها كمــا هــو مبيــن فــي هــذه الوثيقــة
المصرف :مصرف قطر اإلسالمي
كشــف حســاب البطاقــة «هديتــي» يقصــد بــه كشــف الحســاب الخــاص بالبطاقــة «هديتــي» الــذي يرســله
المصــرف إلــى حامــل البطاقــة «هديتــي» يظهــر فيــه تفاصيــل جميــع المعامــات التــي يقــوم بهــا حامــل
البطاقــة.
الســحوبات النقديــة :يقصــد بهــا أيــة ســحوبات نقديــة تنتــج عــن اســتخدام البطاقــة «هديتــي» أو رقــم البطاقــة
«هديتــي» أو بــأي طريقــة يســمح بهــا حامــل البطاقــة «هديتــي» بالســحب مــن حســاب البطاقــة «هديتــي» مــن
خــال أجهــزة الصــراف اآللــي أو نقــاط البيــع.
المصاريــف :يقصــد بهــا المبالــغ (أيــة مصاريــف أو رســوم) التــي يدفعهــا العميــل نتيجــة اســتخدام البطاقــة
«هديتــي» وفــق الشــروط واألحــكام وتشــمل ،علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ،جميــع رســوم المعامــات
ومصاريــف الخدمــات والنفقــات اإلضافيــة واألضــرار والتكاليــف القانونيــة والمدفوعــات.
التاجر يقصد به أي شخص أو مؤسسة أو شركة أو كيان قانوني يقبل التعامل بالبطاقة «هديتي» .
الرمــز الســري يقصــد بــه رقــم التعريــف الشــخصي الــذي يصــدره المصــرف لحامــل البطاقــة «هديتــي» بحيــث
يكــون بإمكانه/هــا اســتخدام البطاقــة «هديتــي» عبــر أجهــزة الصــراف اآللــي أو نقــاط البيــع.
نقاط البيع يقصد بها نقاط بيع السلع والخدمات التي يمكن شرائها عن طريق البطاقة «هديتي» .
المعاملــة :يقصــد بهــا شــراء الســلع و/أو الخدمــات و /أو إجــراء الســحوبات النقديــة عــن طريــق اســتخدام
البطاقــة «هديتــي» و/أو البطاقــة «هديتــي» والرمــز الســري.
الديباجــة :إن كال (التعاريــف والديباجــة) المذكــورة ســابقًا باإلضافــة إلــى الشــروط واألحــكام المشــار إليهــا
أدنــاه تشــكل «العقــد» بيــن المصــرف وحامــل البطاقــة «هديتــي»  .وبقبــول البطاقــة «هديتــي» واســتخدامها
يوافــق حامــل البطاقــة «هديتــي» علــى االلتــزام بهــذه الشــروط واألحــكام الــواردة فــي هــذه االتفاقيــة.
تسليم البطاقة «هديتي» :
يتــم فــي العــادة تســليم البطاقــة «هديتــي» عــن طريــق فــروع المصــرف ،ويحتفــظ المصــرف بحــق تســليم
البطاقــة بوســائل أخــرى بنــاء علــى طلــب ومســؤولية حامــل باقــة مســبق الدفــع.
 .2استخدام البطاقة «هديتي» :
 .2.1يجــب علــى حامــل البطاقــة «هديتــي» التوقيــع علــى لوحــة التوقيــع علــى خلــف البطاقــة «هديتــي» مباشــرة
عنــد اســتالمه البطاقــة «هديتــي» .
 .2.2تعتبــر أي معاملــة موثقــة بســجل إلكترونــي أو ببصمــة البطاقــة «هديتــي» معاملــة حقيقيــة مــا لــم يتــم
إثبــات عكــس ذلــك ،بصــرف النظــر عــن تواجــد التوقيــع مــن عدمــه علــى قســيمة المعاملــة.
 .2.3كمــا يقــر بمعرفتــه بإمكانيــة االحتفــاظ بالرصيــد و اســتخدامه لمــدة ســنتين مــن تاريــخ إصــدار البطاقــة و فــي
حــال عــدم اســتخدام الرصيــد ســيتم تحويلــه لحســاب الخيــرات بعــد انتهــاء الســنتين.
 .2.4تاريخ انتهاء صالحية بطاقة «هديتي» يظهر على مقدمة البطاقة.
 .2.5بطاقــة «هديتــي» هــي بطاقــة «هديتــي» وال ترتبــط بــأي شــكل مــن األشــكال بــأي حســاب آخــر .وال تعــد بطاقــة
«هديتــي» بطاقــة ائتمــان وهــي غيــر متاحــة للبيــع .تبقــى البطاقــة «هديتــي» ملــكًا للمصــرف ويجــب تســليمها
لــه عــن الطلــب .البطاقــة «هديتــي» غيــر قابلــة للنقــل ومــن الممكــن إلغاؤهــا أو اســتعادتها أو ابطالهــا فــي
أي وقــت ودون إشــعار مســبق ،وفقــً للقانــون المعمــول بــه .لــن تتلقــى أي ربــح علــى أموالــك الموجــودة فــي
حســاب بطاقتــك «هديتــي» .
 .2.6أيام عمل المصرف الرسمية من األحد حتى الخميس ،باستثناء العطل الرسمية.
 .2.7يجــب علــى حامــل البطاقــة «هديتــي» أن يكتــب رقــم بطاقتــه «هديتــي» ورقــم هاتــف خدمــة العمــاء
المذكــور فــي هــذه االتفاقيــة علــى ورقتيــن منفصلتيــن فــي حــال فقــدان أو ســرقة أو تلــف البطاقــة «هديتــي» .
 .2.8يجــب أن يقــرأ حامــل البطاقــة «هديتــي» هــذه االتفاقيــة بتمعــن وأن يحتفــظ بهــا للرجــوع إليهــا فــي
المســتقبل.
 .2.9المصــرف غيــر مســؤول عــن أي إهمــال او رفــض تقديــم خدمــات مــن قبــل أي تاجــر وهــو غيــر مســؤول عــن
األضــرار الناشــئة عــن خلــل فــي أي مــن أجهــزة الصــراف اآللــي أو أجهــزة نقــاط البيــع أو غيرهــا مــن األجهــزة
اإللكترونيــة.
 .2.10إن مســؤولية الحفــاظ علــى أمــن وســامة البطاقــة «هديتــي» ورمزهــا الســري تقــع علــى عاتــق حامــل
بطاقــة «هديتــي» وحــده .تعتبــر المعامــات التــي يتــم إجرائهــا عبــر أجهــزة الصــراف اآللــي أو عندمــا يكــون
إدخــال الرمــز الســري ضروريــً معامــات أجراهــا حامــل البطاقــة «هديتــي» شــخصيًا ،ذلــك فــي حــال لــم يتــم
التبليــغ عــن فقــدان البطاقــة ،بغــض النظــر عــن الشــخص الــذي يقــوم بإجــراء المعاملــة.
 .2.11يقتصــر الحــد األعلــى للبطاقــة «هديتــي» علــى المبلــغ الظاهــر علــى فــرع /الموقــع اإللكترونــي للمصــرف
تحــت بنــد «الرســوم المدفوعــة مســبقًا للبطاقــة «هديتــي» ».
 .2.12يمكــن لحامــل البطاقــة «هديتــي» اســتخدام بطاقته/هــا «هديتــي» لشــراء أو اســتئجار الســلع أو الخدمــات
فــي جميــع األماكــن التــي تقبــل بطاقــات فيــزا «هديتــي» شــريطة أال يتعــدى حامــل البطاقــة القيمــة المتوفــرة
فــي حســاب بطاقته/هــا «هديتــي» .
 .2.13يجــب علــى حامــل البطاقــة «هديتــي» أن ينتبــه إلــى أن بعــض التجــار ال يســمحون لحاملــي البطاقــات
«هديتــي» بإجــراء معامــات مقســمة بحيــث يســتخدم حامــل البطاقــة بطاقته/هــا «هديتــي» لتســديد جــزء
مــن ثمــن الخدمــات أو الســلع وتســديد الجــزء المتبقــي بطريقــة أخــرى مــن طــرق الدفــع القانونيــة
 .2.14فــي حــال اســتخدم حامــل البطاقــة «هديتــي» بطاقتــه فــي مطعــم أو فنــدق أو لتأجيــر ســيارة أو ألي أعمــال
شــراء مشــابهة ،يمكــن للتاجــر الحصــول علــى تفويــض مســبق لمبلــغ معاملــة الشــراء باإلضافــة إلــى  20%أو
أكثــر ليضمــن وجــود مبلــغ مالــي يكفــي لتغطيــة أيــة نفقــات عرضيــة إضافيــة.
 .2.15قــد يتطلــب األمــر ســبعة ( )8أيــام أو أكثــر لرفــع الحجــز .خــال فتــرة الحجــز ،لــن يكــون حامــل البطاقــة
«هديتــي» مخــو ً
ال الســتخدام المبلــغ المفــوض مســبقًا.
 .2.16فــي حــال اســتخدم حامــل البطاقــة رقــم بطاقتــه «هديتــي» دون إظهــار البطاقــة «هديتــي» (كأن
يســتخدمها لتســديد ثمــن مشــتريات عبــر البريــد أو االنترنــت أو الهاتــف) ،ســيكون األثــر القانونــي مماثــ ً
ا
الســتخدامه البطاقــة «هديتــي» بنفســها.
 .2.17ال يمكن استبدال البطاقة ال»هديتي» مقابل النقود.

These terms and conditions apply to your Hadiyati Card. You must read them carefully. In these terms and
conditions “you” means the named person Hadiyati Cardholder and the authorised user of the Hadiyati
Card. “We’, “us”, or “our” means Qatar Islamic Bank ( “QIB’). “Website” means our website at www.qib.
com.qa.
By using the Hadiyati Card, the Hadiyati Cardholder agrees to be bound by these terms and conditions.
Hadiyati Card
You acknowledge and agree that the value available in the Hadiyati Card account is limited to the funds
that you have been loaded into the Hadiyati Card account or have been loaded into the Hadiyati Card
Account on your behalf.
Your Hadiyati Card is not a credit card and is not in any way connected to your bank account. You will not
earn any profit on any funds loaded on your Hadiyati Card.
1. Deﬁnitions:
QAR means the lawful Currency of Qatar.
ATM means an Automated Teller Machine.
Available Funds means the available credit balance in the Hadiyati Card that is available for utilisation
or withdrawal, as reduced by any transaction amounts which have been reserved, blocked, are pending
or have otherwise not been processed or released.
Hadiyati Card means the QIB’s Visa Hadiyati Card (General Purpose / Gift) issued to the Hadiyati
Cardholder by Qatar Islamic bank.
Hadiyati Card Account means the records the Bank maintains to account for the value of claims
associated with the Hadiyati Card.
Hadiyati Card Application means a duly completed and signed application ( in the Bank’s standard
format) or the Bank’s supplied PDF format application or any application submitted through any other
channel as allowed by the Bank from time to time, and submitted by the Client ( “client”) for obtaining
the Hadiyati Card.
Issuer means an QIB as a Bank to issue Hadiyati Card program (General Purpose / Gift) Hadiyati Card
Hadiyati Cardholder means the person or persons who have received the Hadiyati Card and are
authorized to use the Hadiyati Card as provided for in this Agreement.
Bank means QIB.
Hadiyati Card Statement means the statement of the Hadiyati Card Account sent by the Bank to the
Hadiyati Cardholder showing all transaction details affected by the Hadiyati Cardholder.
Cash withdrawals means any cash withdrawals obtained by the use of the Hadiyati Card, the Hadiyati
Card number or in any manner authorized by the Hadiyati Cardholder from an ATM or POS for debits to
the Hadiyati Card Account.
Charges means amounts ( including any Fees or Charges) payable by the Client arising from the usage
of the Hadiyati Card under the Terms and Conditions and includes , without limitation, all transactions
Fees, Service Charges, additional expenses, damages , legal cost, and disbursements.
Merchant means any person, establishment, company or legal entity which accepts the Hadiyati Card.
PIN means the Personal Identiﬁcation Number issued by the Bank to the Hadiyati Cardholder to enable
him/her to use the Hadiyati Card on the ATM or (POS) Point of Sale.
POS means a Point of Sale where goods or services may be bought by use of the Hadiyati Card.
Transaction means the purchase of goods and/or services and/or cash withdrawals made by the use of
Hadiyati Card and/or the Hadiyati Card and PIN.
Preamble: The foregoing (Deﬁnitions & Preamble) together with the terms and conditions indicated
herein below constitute a “Contract” between the Bank and the Hadiyati Cardholder. By accepting and
using the Hadiyati Card, the Hadiyati Cardholder agrees to be bound by these terms and conditions
in this Agreement.
Delivery of Hadiyati Card:
Normally the Hadiyati Card will be delivered through the Bank’s branches, but the Bank reserves the
right to deliver it through other media at the request and sole responsibility of the Hadiyati Cardholder.
2. Hadiyati Card Usage:
2.1. The Hadiyati Cardholder should sign on the signature panel on the reverse of the Hadiyati Card
immediately upon receipt of the Hadiyati Card.
2.2. Any Transaction supported by electronic log or the imprint of the Hadiyati Card are presumed a
genuine Transaction unless proven otherwise, irrespective of the signature being present or not on the
Transaction slip.
2.3. The Hadiyati Cardholder also knows that the balance can be used for a period of two years from the
card issuance date. If the balance is not used or used partially, the remaining balance will be transferred
for the charity after the end of the two years.
2.4. The expiration date of the Hadiyati Card is identiﬁed on the front of the Hadiyati Card.
2.5. The Hadiyati Card is a Hadiyati Card. The Hadiyati Card is not connected in any way to any other
Account. The Hadiyati Card is not a credit Hadiyati Card. The Hadiyati Card is not for resale. The Hadiyati
Card will remain the property of the Bank and must be surrendered upon demand. The Hadiyati Card
is nontransferable and it may be canceled, repossessed or revoked at any time without prior notice,
subject to applicable law. You will not receive any profit on your funds in the Hadiyati Card account.
2.6. The Bank’s business days are Sunday through Thursday, excluding Ofﬁcial holidays.
2.7. The Hadiyati Cardholder should write down his/her Hadiyati Card number and the client service
phone number provided in this Agreement on a separate piece of paper in case the Hadiyati Cardholder
Hadiyati Card is lost, stolen, or destroyed.
2.8. The Hadiyati Cardholder should read this Agreement carefully and keep it for future reference.
2.9. The Bank is not responsible for any act of negligence or denial of service by any Merchant or for
damages arising as a result of malfunction of any ATMs, POS terminals or other electronic devices.
2.10. The safety and safekeeping of the Hadiyati Card and its related PIN is the sole responsibility of the
Hadiyati Cardholder. Any Transaction performed on the ATM or where a PIN entry is necessary shall
be deemed to be performed by the Hadiyati Cardholder himself/herself, if the Hadiyati Card is not
reported lost, irrespective of the person performing the Transaction.
2.11. The maximum value of the Hadiyati Card is restricted to the amount as displayed at the bank’s
website / branch under the Pre-Paid Hadiyati Card Fees.
2.12. The Hadiyati Cardholder may use his/her Hadiyati Card to purchase or lease goods or services
wherever Visa Hadiyati Cards are accepted as long as the Hadiyati Cardholder does not exceed the
value available on his/her Hadiyati Card Account.
2.13. The Hadiyati Cardholder is to be aware that some Merchants do not allow Hadiyati Cardholders to
conduct split Transactions where he/she would use the Hadiyati Card as partial payment for goods and
services and pay the remainder of the balance with another form of legal tender.
2.14. If the Hadiyati Cardholder uses his/her Hadiyati Card at a restaurant, a hotel, for a car rental
purchase, or for similar purchases, the Merchant may preauthorize the Transaction amount for the
purchase amount plus up to %20 or more to ensure there are sufﬁcient funds available to cover any
incidental expenses incurred.
2.15. It may take up to seven (8) days or more for the hold to be removed. During the hold period, the
Hadiyati Cardholder will not have access to the preauthorized amount.
2.16. If the Hadiyati Cardholder uses the Hadiyati Card number without presenting the Hadiyati Card
(such as for a mail order, Internet or telephone purchase), the legal effect will be the same as if the
Hadiyati Cardholder used the Hadiyati Card itself.
2.17. The Hadiyati Card cannot be redeemed for cash.

 .2.18يتعهــد حامــل البطاقــة ال»هديتــي» بعــدم اســتخدام البطاقــة ال»هديتــي» لشــراء الســلع أو الخدمــات
المخالفــة للشــريعة اإلســامية (مثــل المقامــرة أو المــواد اإلباحيــة أو الكحــول أو غيــر ذلــك مــن األنشــطة غيــر
القانونيــة) .فــي حــال خالــف حامــل البطاقــة «هديتــي» هــذا الشــرط ،يحــق للمصــرف إلغــاء تفعيــل البطاقــة
دون إشــعار مســبق ودون أن يتحمــل المصــرف أيــة مســؤولية.
 .2.19ال يســمح لحامــل البطاقــة «هديتــي» بتجــاوز المبلــغ المتوفــر فــي حســاب بطاقته/هــا «هديتــي» عــن طريــق
معاملــة واحــدة او مجموعــة مــن المعامــات.
 .2.20يمكــن للمصــرف أن يراقــب أحــد األنشــطة علــى البطاقــة «هديتــي» الخاصــة بــك .أي اســتخدام للبطاقــة
«هديتــي» يعتبــره المصــرف اســتخدامًا غيــر قانونــي (ذلــك يشــمل أي ســلوكيات إجراميــة) أو عمــل احتيالــي أو
يشــتبه بارتباطــه بغســيل األمــوال قــد ينتــح عنــه إلغــاء البطاقــة «هديتــي» دون أي اشــعار مــن المصــرف.
 .2.21ال يحــق لحامــل البطاقــة «هديتــي» وقــف عمليــة دفــع ثمــن ســلعة أو شــراء أو الدفــع مقابــل أيــة معاملــة
يتــم إجرائهــا باســتخدام بطاقتــه «هديتــي»  .ال يمكــن لحامــل البطاقــة «هديتــي» إجــراء عمليــات دفــع دوريــة
تمــت المصادقــة عليهــا مســبقًا مــن حســاب بطاقتــه «هديتــي»  .فــي حــال صــادق حامــل البطاقــة «هديتــي»
علــى إجــراء إحــدى المعامــات ولــم يتمكــن بعدهــا مــن شــراء تلــك الســلعة كمــا أراد ،قــد ينتــج عــن عمليــة
الموافقــة االحتفــاظ بمبلــغ األمــوال حتــى ثالثيــن ( )30يومــً.
 .2.22قــد ينتــج عــن جميــع المعامــات المرتبطــة باســتئجار الســيارات االحتفــاظ بمبلــغ األمــوال الخاصــة بهــا حتــى
ســتين ( )60يومــً.
 .3المستخدمين المخولين:
يتحمــل حامــل البطاقــة المدفوعــة مســبقًا مســؤولية جميــع المعامــات المرخصــة والرســوم التــي تحــدث
نتيجــة اســتخدام بطاقته/هــا المدفوعــة مســبقا .ســيتعامل المصــرف مــع أي اســتخدام للبطاقــة «هديتــي»
أو أي عمليــة وصــول إلــى رقــم البطاقــة «هديتــي» علــى أن مــن قــام بذلــك هــو حامــل البطاقــة «هديتــي» أو
أن حامــل البطاقــة «هديتــي» قــد ســمح بهــذا االســتخدام وســيكون صاحــب البطاقــة مســؤو ً
ال عــن جميــع
المعامــات والرســوم الناتجــة عــن اســتخدام هــؤالء األشــخاص .يتحمــل حامــل البطاقــة «هديتــي» المســؤولية
الكاملــة عــن اســتخدام البطاقــة (البطاقــات) «هديتــي» وفقــً لشــروط وأحــكام هــذه الوثيقــة.
 .4حامل بطاقة الدفع المسبق الثانوي:
• ال يسمح بإصدار بطاقات إضافية لهذه البطاقات «هديتي» .
 .5فقدان وسرقة وركود حسابات البطاقة «هديتي» :
• فــي حــال فقــدان أو ســرقة البطاقــة «هديتــي» أو شــك حامــل البطاقــة بأنشــطة احتياليــة أو مريبــة بخصــوص
البطاقــة «هديتــي»  ،يجــب علــى حامــل بطاقــة «هديتــي» اإلبــاغ عــن ذلــك فــورًا إلــى المصــرف أو فروعــه أو أي
مكتــب فيــزا مجــاور يحمــل شــعار شــركة فيــزا .ســيقوم المصــرف بإيقــاف البطاقــة مؤقتــً دون أيــة مســؤولية
مــن جانبــه عــن هــذا التصــرف إلــى حيــن حصــول المصــرف علــى تأكيــد خطــي يؤكــد الفقــدان أو الســرقة
يقدمــه حامــل البطاقــة «هديتــي» أو فيــزا انترناشــونال أو أحــد مكاتبــه.
• يبقــى حامــل البطاقــة «هديتــي» مســؤو ً
ال وخاضعــً للمســاءلة عــن أيــة عمليــة تحــدث قبــل حصــول المصــرف
علــى التأكيــد الخطــي.
• إذا طلــب حامــل البطاقــة «هديتــي» بطاقــة «هديتــي» بديــل عــن تلــك المفقــودة أو المســروقة ،مــن الممكــن
أن يصــدر المصــرف ،علــى مســؤوليته ،بطاقــة بديلــة .ســيتم احتســاب رســوم إصــدار البطاقــة البديلــة مــن
حســاب البطاقــة «هديتــي» .
• فــي حــال اســتعادة البطاقــة المدفوعــة مســبقًا المفقــودة أو المســروقة ،يجــب علــى حامــل البطاقــة
«هديتــي» إتالفهــا أو اعادتهــا إلــى المصــرف دون أن يســتخدمها بــأي طريقــة كانــت ،وإعــام المصــرف خطيــً
باســتعادتها.
• يتــم تحويــل حســابات البطاقــة «هديتــي» التــي لــم يتــم اســتخدامها منــذ أكثــر مــن عــام واحــد إلــى وضــع
قابــل لالســتعمال يقــرره المصــرف .شــريطة أن يكــون المصــرف قــد بــذل جميــع الجهــود الممكنــة للتواصــل
مــع حامــل البطاقــة «هديتــي»  .فــي حــال نجــح المصــرف فــي التواصــل مــع حامــل البطاقــة ،يتوجــب عليــه
عندهــا التعامــل مــع حســاب بطاقــة «هديتــي» وفقــً لمــا هــو منصــوص عليــه مــن قبــل مصــرف قطــر
المركــزي.
 .6الرمز السري ()PIN
• يصــدر المصــرف رمــزًا ســريًا لحاملــي البطاقــات «هديتــي» لتأكيــد صالحيــة المعامــات التــي يتــم إجرائهــا عــن
طريــق أجهــزة الصــراف اآللــي وغيرهــا مــن نقــاط البيــع التــي تعتمــد علــى الرمــز الســري .لــن يطلــب المصــرف
أبــدًا مــن العميــل الكشــف عــن الرمــز الســري إلــى تاجــر /بائــع تجزئــة أو أي أطــراف أخــرى بمــا فــي ذلــك موظفيه،
ويتوجــب علــى العميــل رفــض أي طلــب بهــذا الخصــوص .ويجــب علــى العميــل إبــاغ المصــرف بهــذا الطلــب.
• ســيتم تســليم الرمــز الســري إلــى حامــل البطاقــة «هديتــي» فــي أحــد فــروع المصــرف أو ســيتم إرســاله إلــى
حامــل البطاقــة «هديتــي» وفقــً لطلبــه .وســيتحمل حامــل البطاقــة «هديتــي» رســوم تنفيــذ طلــب التســليم.
• يجــب علــى حامــل البطاقــة «هديتــي» أال يكشــف الرمــز الســري أمــام أي طــرف آخــر ،ويتحمــل حامــل البطاقــة
المســؤولية الكاملــة عــن أي معاملــة يتــم التأكيــد عليهــا باســتخدام الرمــز الســري الخــاص به/بهــا .وبنــاء عليــه،
يتــم اعتبــار أي معاملــة ذات صلــة برقــم التعريــف الشــخصي قــد نفذهــا حامــل البطاقــة «هديتــي» .
 .7تعبئة بطاقة مسبقة الدفع
يمكنــك تعبئــة رصيــد بطاقتــك «هديتــي» بطــرق مختلفــة :الخدمــات المصرفيــة عبــر االنترنــت والجــوال -فقــط
اتبــع التعليمــات الموجــودة علــى الموقــع اإللكترونــي.
يتــم تســليمك بطاقتــك «هديتــي» وهــي مفعلــة مســبقًا .ســتكون قــادرًا علــى تعبئــة رصيــد البطاقــة «هديتــي»
واســتخدامها بصــورة مباشــرة.
يجب عليك التوقيع على شريط التوقيع على الجزء الخلفي من البطاقة «هديتي» بمجرد استالمها.
يمكــن إضافــة أمــوال إضافيــة إلــى البطاقــة «هديتــي» الخاصــة بحامــل البطاقــة وتســمى «تحميــل القيمــة».
يتــم احتســاب رســوم التعبئــة /إعــادة التعبئــة عنــد كل عمليــة تعبئــة /إعــادة تعبئــة تقــوم بهــا .يرجــى
االســتعانة بالموقــع اإللكترونــي للمزيــد مــن المعلومــات حــول متــى يتــم احتســاب رســوم التعبئة/إعــادة
التعبئــة وكــم تبلــغ قيمتهــا .ســتكون األمــوال اإلضافيــة خاضعــة لرســوم إعــادة التعبئــة.
 .8مصادقة المعامالت:
• يفتــرض أن تكــون التفاصيــل والبيانــات الموجــودة فــي كشــف البطاقــة «هديتــي» صحيحــة مــا لــم يعتــرض
حامــل البطاقــة «هديتــي» علــى البيانــات فــي غضــون  30يومــً مــن تاريــخ كشــف بطاقــة الدفــع المســبق
ويثبــت أنهــا غيــر صحيحــة.
• فــي حــال اعتــراض حامــل البطاقــة «هديتــي» علــى أي مــن البيانــات الموجــودة ،ســيبدأ المصــرف التحقيــق
وســيتم إطــاع حامــل البطاقــة «هديتــي» علــى النتائــج .يتحمــل حامــل البطاقــة «هديتــي» رســوم التحقيــق
المطلــوب.
• المصــرف غيــر مســؤول عــن التحقيــق فــي أيــة معاملــة لــم يبلــغ عنهــا حامــل البطاقــة «هديتــي» إلــى
المصــرف ضمــن اإلطــار الزمنــي لحدوثهــا.
• فــي حــال كان يحــق لحامــل البطاقــة «هديتــي» اســتعادة مبلــغ ســلع أو خدمــات تــم دفــع ثمنهــا باســتخدام
البطاقــة «هديتــي»  ،ألي ســبب كان ،يوافــق حامــل البطاقــة «هديتــي» علــى قبــول تحويــل الرصيــد إلــى بطاقتــه/
بطاقتهــا «هديتــي» ويوافــق علــى سياســة اســتعادة األمــوال الخاصــة بالبائــع.
• فــي حــال حــدوث خطــأ أو التشــكيك بالمعامــات اإللكترونيــة الخاصــة بحامــل البطاقــة «هديتــي»  ،يجــب علــى
حامــل البطاقــة االتصــال بمركــز خدمــة العمــاء ،إذا رأى حامــل البطاقــة أن هنــاك خطــأ فــي كشــف الحســاب
أو الفاتــورة الخاصــة به/بهــا أو إذا كان/ت بحاجــة إلــى مزيــد مــن المعلومــات حــول المعاملــة المدرجــة فــي
كشــف الحســاب أو الفاتــورة .فــي هــذه الحالــة يجــب علــى حامــل البطاقــة «هديتــي» تزويــد مركــز االتصــال
بجميــع التفاصيــل الخاصــة بالمعاملــة المشــكوك فيهــا.
• وفقــً لميــزات البطاقــة «هديتــي» المحــددة ،يمكــن أن تشــمل عمليــة المصادقــة علــى المعاملــة المصادقــة
علــى أي معاملــة فرديــة أو مجموعــة مــن المعامــات أو المعامــات المتجــددة (ذلــك يشــمل المعامــات
لفتــرة غيــر محــددة) أو المصادقــة المســبقة علــى معامــات مســتقبلية لكميــة محــددة أو غيــر محــددة.
سيتم اعتبار معامالت البطاقة «هديتي» على أنك قد صادقت عليها بحيث يمكنك:

2.18. The Hadiyati Cardholder undertakes not to use the Hadiyati Card for purchase of goods or services
that are against the principles of Islamic Sharia’a (such as gambling, pornography, alcohol or other
illegal activities). If the Hadiyati Cardholder breaches this term the Bank shall be entitled to cancel the
Hadiyati Card without prior notice and without any responsibility to the Bank.
2.19. The Hadiyati Cardholder is not allowed to exceed the available amount in his/her Hadiyati Card
Account, through an individual Transact ion or a series of Transactions.
2.20. The Bank may monitor an activity on the Hadiyati Cards issued to you. Any use of the Hadiyati
Card, which the Bank considers unlawful ( including any criminal activities), fraudulent or suspected
to be linked to money laundering may result in suspending your Hadiyati Card without further notice
by the Bank.
2.21. The Hadiyati Cardholder does not have the right to stop payment on any purchase or payment
Transaction originated by use of his/her Hadiyati Card. The Hadiyati Cardholder may not make
preauthorized regular payments from his/her Hadiyati Card Account. If the Hadiyati Cardholder
authorizes a Transaction and then fails to make a purchase of that item as planned, the approval may
result in a hold for that amount of funds for up to thirty (30) days.
2.22. All Transactions relating to car rentals may result in a hold for that amount of funds for up to sixty
(60) days.
3. Authorized Users:
The Hadiyati Cardholder is responsible for all authorized Transactions initiated and fees incurred by use
of his/her Hadiyati Card. Any use of the Hadiyati Card or access to the Hadiyati Card number will
be treated by the Bank as being made by the Hadiyati Cardholder as if the Hadiyati Cardholder has
authorized such use and the Hadiyati Cardholder will be liable for all Transactions and fees incurred by
those persons. The Hadiyati Cardholder is wholly responsible for the use of Hadiyati Card(s) according
to the terms and conditions of this Agreement.
4. Secondary Hadiyati Cardholder:
• Supplementary Hadiyati Cards are not allowed for this Hadiyati Card product.
5. Loss, theft and Dormant Hadiyati Card Accounts:
• If the Hadiyati Card is lost or stolen or the Hadiyati Cardholder suspects any fraudulent or suspicious
activity with regard to the Hadiyati Card, the Hadiyati Cardholder must immediately report the same
to the Bank, its branches or any of the nearest VISA Ofﬁce displaying the VISA logo. The Bank will make
a temporary stop without any responsibility on its part for such an action until the Bank gets a written
conﬁrmation of loss or theft from the Hadiyati Cardholder or from VISA International or its ofﬁces.
• The Hadiyati Cardholder shall remain liable and accountable for any Transactions prior to the Bank
receiving the written conﬁrmation.
• If the Hadiyati Cardholder requests a replacement for a lost or stolen Hadiyati Card, the Bank may, at
its absolute discretion issue a replacement. The issuance fee for such replacement will be debited to the
Hadiyati Card Account.
• In the event that the lost or stolen Hadiyati Card is recovered, the Hadiyati Cardholder shall destroy
or return it to the Bank without using it in any manner whatsoever, and advise the Bank in writing that
it has been recovered.
• Hadiyati Cards Accounts that are inactive for a period of one year shall be subject to a transfer to an
applicable status as may decide by the Bank. Provided that the Bank shall have made all reasonable
efforts to contact the Hadiyati Cardholder. If the Bank’s efforts have been successful to contact the
Client, the Bank shall handle the Hadiyati Card Account in the manner described by Qatar Central Bank.
6. Personal Identiﬁcation Number (PIN):
• The Bank will issue a PIN to the Hadiyati Cardholder to authenticate Transactions at ATMs and other
PIN based terminals. The Bank will never request the Client to reveal the PIN to a merchant/retailer or
to any other party including its employees and any such request should be rejected by the client. The
client should report immediately such request to the Bank.
• The PIN will be delivered to the Hadiyati Cardholder at the Bank’s branches or sent to the Hadiyati
Cardholder upon request. However, the charges for carrying out such request will be borne by the
Hadiyati Cardholder.
• The Hadiyati Cardholder shall not disclose the PIN to any other party, and the Hadiyati Cardholder
shall be fully responsible for any Transaction authenticated by the use of his/her PIN. Accordingly any
PIN related Transaction shall be deemed to be performed by the Hadiyati Cardholder.
7. Loading your Prepaid Card:
Funds can be loaded to your Hadiyati Card in a number of ways: Internet Banking and Mobile Banking
– simply follow the instructions at the website.
Your Hadiyati Card is delivered to you pre-activated. You will be able to load and use Hadiyati Card
straightaway.
You must sign the signature strip on the back of the Hadiyati Card as soon as it is received.
Additional funds may be added to the Hadiyati Cardholder Hadiyati Card called “value loading.” A
Load/Reload Fee may apply for each Load/Reload that you make. Please, refer to the website for details
of when a Load/Reload fee will apply and how much it will be. They will be subject to a reload fee.
8. Authorising Transactions:
• The entries in the Hadiyati Card Statement shall be presumed to be correct unless the Hadiyati
Cardholder objects to the entries within a period of 30 days from the date of the Hadiyati Card
Statement and proves them to be incorrect.
If the Hadiyati Cardholder objects to an entry, the Bank will initiate an investigation and advise the
Hadiyati Cardholder with the outcome. The Hadiyati Cardholder shall bear the fee of the investigation
in question.
• The Bank is not liable to investigate any Transaction not reported to the Bank by the Hadiyati
Cardholder within the time frame.
• If the Hadiyati Cardholder is entitled to a refund for any reason for goods or services obtained with
the Hadiyati Card, the Hadiyati Cardholder agrees to accept credits to his/her Hadiyati Card for such
refunds and agrees to the refund policy of that Merchant.
• In case of errors or questions about the Hadiyati Cardholder electronic Transactions, the Hadiyati
Cardholder must call the Client Service Call Centre, if the Hadiyati Cardholder thinks that his/her
statement or receipt is wrong or if he/she needs more information about a Transaction listed on
the statement or receipt. In this case the Hadiyati Cardholder shall provide the Call Centre with all
particulars relating to the transaction in question.
Subject to the features of the particular Hadiyati Card, the Authorisation of a transaction can include
authorising any single transaction, a series or recurring of transactions ( including transactions for an
indefinite period) or pre-authorising future transactions of a certain or uncertain amount.
A Hadiyati Card transaction will be regarded as authorised by you where you:

• المصادقــة علــى المعاملــة لــدى نقــاط البيــع عــن طريــق اتبــاع التعليمــات المقدمــة مــن التاجــر أو بــاع التجزئــة
للمصادقــة علــى المعاملــة ،وتشــمل التعليمــات:
 .1إدخال الرمز السري الخاص بك أو تقديم أي رمز أمان آخر
 .2توقيع قسيمة بيع.
 .3تقديم تفاصيل البطاقة «هديتي» و/أو تقديم أية تفاصيل أخرى مطلوبة؛
 .4الدفع أو استخدام بطاقة الدفع المسبق عبر جهاز قراءة البطاقات «هديتي»
• إدخال البطاقة «هديتي» وأدخل الرمز السري لتتمكن من سحب النقود من جهاز الصراف اآللي.
• تقديم طلب الحصول على دفعة نقدية مقدمة من فروع المصرف.
ال يمكنك إلغاء صالحية (إبطال) معاملة بعد مصادقتك عليها أو استالمها.

• Authorise the transaction at the point of sale by following the instructions provided by the merchant
or retailer to authorise the transaction, which may include:
1. Entering you PIN or providing any other security code
2. Signing a sales voucher
;3. Providing the Hadiyati Card details and/or providing any other details as requested
4. Waiving or swiping the Hadiyati Card over a Hadiyati Card reader
• Insert a Pre-paid Hadiyati Card and enter your PIN to request a cash withdrawal at an ATM
• Make a request for cash advance at any bank counter
Authorization for a transaction may not be withdrawn ( or revoked) by you after the time it is authorised
by you and/or received.
9. Charges Made In Foreign Currencies:
If the Hadiyati Cardholder makes a purchase in a currency other than the currency in which his/her
Hadiyati Card was issued, the amount deducted from his/her funds will be converted by Visa into an
amount in the currency of his/her Hadiyati Card. The exchange rate between the Transaction currency
and the billing currency used for processing international Transactions is a rate selected by Visa from the
range of rates available in wholesale currency markets for the applicable central processing date, which
may vary from the rate Visa itself receives or the government mandated rate in effect for the applicable
central processing date.
10. Receipts:
• The Hadiyati Cardholder shall make sure that he/she gets a receipt at the time he/she makes a
Transaction using his/her Hadiyati Card.
• The Hadiyati Cardholder agrees and undertakes to retain, verify, and reconcile his/her transactions
and receipts.

 .9الرسوم المترتبة على العمالت األجنبية:
 .إذا أجــرى حامــل البطاقــة «هديتــي» عمليــة شــراء بعملــة مختلفــة عــن العملــة التــي تــم بهــا إصــدار البطاقــة
«هديتــي»  ،ســتقوم فيــزا بتحويــل المبلــغ المســتقطع مــن أمواله/هــا إلــى مبلــغ بعملــة بطاقتــه «هديتــي» .
ســعر صــرف العمــات بيــن عملــة المعاملــة وعملــة الفاتــورة المســتخدمة فــي تنفيــذ المعامــات الدوليــة
هــو ســعر تختــاره فيــزا مــن بيــن مجموعــة األســعار المتاحــة فــي أســواق العمــات فــي تاريــخ إجــراء المعاملــة
المعنيــة ،والــذي قــد يختلــف عــن ســعر فيــزا نفســه أو معــدل التفويــض الحكومــي الســاري المفعــول فــي
تاريــخ المعالجــة المركــزيــة المعنيــة.
 .10الوصوالت:
• يجــب أن يتأكــد حامــل البطاقــة «هديتــي» مــن الحصــول علــى وصــل فــي نفــس وقــت المعاملــة التــي أجراهــا
باســتخدام البطاقــة «هديتــي» .
• يوافــق حامــل البطاقــة «هديتــي» ويتعهــد باالحتفــاظ والتحقــق مــن معامالتــه والتأكــد مــن التوافــق بيــن
المعامــات واإليصــاالت.

 .11رصيد حساب البطاقة «هديتي»  /كشف الحساب الدوري
• حامــل البطاقــة «هديتــي» مســؤول عــن متابعــة الرصيــد المتوفــر فــي حســاب بطاقتــه «هديتــي»  .علــى
العمــوم ،لــن يتمكــن التجــار مــن تحديــد الرصيــد المتوفــر فــي حســابه .مــن الضــروري أن يعــرف حامــل البطاقــة
«هديتــي» حجــم الرصيــد المتوفــر قبــل إجــراء أيــة معاملــة.
• يمكــن لحامــل البطاقــة «هديتــي» الدخــول إلــى رصيــده المتوفــر مــن خــال الدخــول إلــى حســاب البطاقــة
«هديتــي» عــن طريــق االتصــال بخدمــة العمــاء فــي أي وقــت ،علــى مــدار الســاعة وخــال أي يــوم مــن أيــام
االســبوع مجانــً.
• ســيكون بإمــكان حاملــي البطاقــة «هديتــي» االســتعالم عــن حركــة حســاب بطاقته/هــا «هديتــي»  .ولكــن لــن
يحصــل حامــل البطاقــة «هديتــي» علــى كشــف حســاب ورقــي آليــً .ســيتم احتســاب رســوم طلــب الحصــول
علــى كشــف حســاب.
• فــي حــال طلــب حامــل البطاقــة «هديتــي» الحصــول علــى كشــف حســاب ولــم يســتلمه خــال  30يومــ ُا،
يجــب عليه/هــا التواصــل مــع المصــرف وطلــب نســخة عــن كشــف حســاب البطاقــة «هديتــي»  .حينهــا
ســيحصل حامــل البطاقــة علــى كشــف الحســاب دون أي رســوم إضافيــة .يحــق لحامــل البطاقــة «هديتــي» أن
يطلــب اســتالم كشــف حســاب البطاقــة عبــر عنــوان بريــده اإللكترونــي مجانــً.
• يجــب علــى حامــل البطاقــة «هديتــي»  ،عنــد اســتالم كشــف الحســاب ،المصادقــة علــى جميــع المعامــات
المدرجــة فــي كشــف حســاب البطاقــة «هديتــي»  .وفــي حــال حــدوث أي اعتــراض ،يجــب علــى حامــل البطاقــة
إبــاغ المصــرف فــي غضــون  30يومــً مــن تاريــخ إصــدار كشــف الحســاب.
• إن لــم يتمكــن حامــل البطاقــة «هديتــي» مــن التعــرف علــى إحــدى المعامــات ويرغــب بالحصــول علــى
نســخة مــن ســجل المعامــات ،ســيمنحه المصــرف النســخة وفقــً لقوانيــن وأنظمــة فيــزا انترناشــيونال
وســيتحمل حامــل البطاقــة «هديتــي» تكاليــف الرســوم المترتبــة علــى الحصــول عليهــا.
• تعتبــر جميــع اإلشــعارات التــي يرســلها المصــرف إلــى حامــل البطاقــة «هديتــي» عبــر آخــر عنــوان بريــد قدمــه
صاحــب البطاقــة إلــى المصــرف خطيــً ،صالحــة وملزمــة.
• يجــب علــى حامــل البطاقــة «هديتــي» إخطــار المصــرف خطيــً بأيــة تغييــرات تطــرأ علــى عنــوان بريــده
اإللكترونــي أو معلومــات االتصــال أو عنــوان البريــد اإللكترونــي.
 .12جدول رسوم البطاقة «هديتي» :
• يتحمــل حامــل البطاقــة «هديتــي» جميــع الرســوم والمصاريــف التــي يفرضهــا المصــرف بموجــب هــذه
االتفاقيــة.
• قــد يتــم احتســاب جميــع الرســوم مــن حســاب البطاقــة «هديتــي» وســيتم فرضهــا طالمــا كان هنــاك رصيــد
متبقــي فــي حســاب البطاقــة «هديتــي» .
• فــي حــال كان الرصيــد المتوفــر فــي حســاب البطاقــة «هديتــي» أقــل مــن الرســوم المفروضــة ،ســيتم
احتســاب كافــة المبلــغ الموجــود مــن الرســوم ولــن تتــم الموافقــة علــى أيــة معاملــة أخــرى بســبب نقــص
المبلــغ فــي حســاب البطاقــة «هديتــي» .
• ألغــراض هــذا الشــرط ،ســيعرض المصــرف جميــع الرســوم والمصاريــف التــي يفرضهــا علــى حاملــي البطاقــة
«هديتــي» بحيــث تكــون ظاهــرة فــي فــروع المصــرف وموقعــه اإللكترونــي.
 .13تاريخ انتهاء الصالحية:
• للبطاقــة «هديتــي» تاريــخ انتهــاء صالحيــة .إن تاريــخ انتهــاء الصالحيــة مطلــوب فقــط للتأكــد مــن أن البطاقــة
«هديتــي» يمكــن اســتخدامها لــدى التجــار الذيــن يطلبــون مــن حامــل البطاقــة «هديتــي» تقديــم تاريــخ انتهــاء
صالحيــة أو يشــترطون عليــه ذلــك أثنــاء إجــراء المعاملــة.
• لــن يتمكــن حامــل البطاقــة المصرفيــة مــن اســتخدام بطاقتــه «هديتــي» بعــد تاريــخ انتهــاء الصالحيــة ،ولكــن
ســيكون مــا يــزال بإمكانــه نقــل الرصيــد فــي بطاقتــه «هديتــي» إلــى بطاقــة مســبقة دفــع جديــدة .يجــب علــى
حامــل البطاقــة «هديتــي» االتصــال بالمصــرف فــي غضــون  60يومــً مــن تاريــخ انتهــاء الصالحيــة عبــر رقــم
هاتــف خدمــة العمــاء الــذي يظهــر فــي هــذه االتفاقيــة.
• سيتم تجديد البطاقة باالستناد إلى طلب العميل وستتطلب ما ال يزيد عن  5أيام عمل
• لن يتم تجديد بطاقة الهدايا «هديتي» .
 .14الخصوصية:
• يســمح للمصــرف اطــاع أطــراف ثالثــة علــى المعلومــات حــول البطاقــة «هديتــي» أو المعامــات التــي يتــم
إجرائهــا باســتخدام البطاقــة «هديتــي» فــي حــاالت تشــمل علــى ســبيل المثــال ال الحصــر:
• أن يكون ذلك ضروريًا الستكمال المعامالت
• ليتمكن طرف ثالث ،كالتاجر مث ً
ال ،من التحقق من وجود البطاقة «هديتي» وحالتها.
• امتثا ً
ال لجهة حكومية أو أمر من المحكمة أو متطلبات اإلبالغ القانوني األخرى.
• في حال منح حامل البطاقة مسبق الدفع المصرف اإلذن بذلك خطيًا.
• موظفــي المصــرف أو المدققيــن أو الشــركات التابعــة أو مــزود خدمــات مــن طــرف ثالــث أو محاميــن إذا لــزم
األمــر ذلــك.
 .15مسؤولية المصرف:
• المصــرف غيــر مســؤول عــن حامــل البطاقــة «هديتــي» مــا لــم تكــن المســؤولية المعنيــة ناجمــة عــن إهمــال
جســيم أو ســوء تصــرف متعمــد مــن أفعــال البنــك أو إهمالــه .ال يتحمــل البنــك أيــة مســؤولية عــن أي ضــرر أو
فقــدان يحــدث مــع حامــل البطاقــة نتيجــة الحــوادث التاليــة:
أ .إذا لــم يكــن حامــل البطاقــة يملــك مــا ً
ال كافيــً متوفــرًا فــي رصيــد بطاقتــه «هديتــي» الســتكمال المعاملــة،
دون وجــود أي خطــأ مــن جانــب المصــرف.
ب .إذا كان هنــاك حجــز علــى األمــوال أو إذا كانــت تخضــع لعمليــة قانونيــة أو غيرهــا مــن العوائــق التــي تقيــد
اســتخدامها.
ت .إذا رفض التاجر قبول البطاقة «هديتي» .
ث .إذا كانــت المحطــة الطرفيــة اإللكترونيــة التــي اســتخدمها حامــل البطاقــة «هديتــي» ال تعمــل بطريقــة
صحيحــة وكان حامــل البطاقــة «هديتــي» علــى علــم بالمشــكلة عنــد إجــراء العمليــة.
ج .فــي حــال تــم حجــب الوصــول إلــى البطاقــة «هديتــي» بعــد قيــام حامــل البطاقــة «هديتــي» باإلبــاغ بفقــدان
البطاقــة أو ســرقتها.
ح .في حال كان لدى المصرف سببا مقنعًا لالعتقاد بأن المعاملة المطلوبة غير مصرح بها.
خ .فــي حــال حــدوث أي تأخيــر أو خطــأ أو إهمــال ناتــج عــن أي ظــروف خارجــة عــن ســيطرة البنــك ،بمــا فــي ذلــك،
علــى ســبيل المثــال ال الحصــر:
• أعمال الجهات الحكومية وحاالت الطوارئ الوطنية أو العصيان أو الحرب أو أعمال الشغب.
• عدم قدرة التاجر /بائع التجزئة على قبول البطاقة «هديتي» أو احترامها
• عدم قدرة البائع على تنفيذ الخدمة وتقديمها.
• فشل نظام االتصاالت
• عيوب أو أخطاء أو أعطال ميكانيكية تعزى إلى معدات العميل أو أي خدمة انترنت أو أي نظام للدفع.
د .أي استثناء آخر مذكور في هذا االتفاق
فــي جميــع الظــروف ،لــو حصــل وأن وقعــت المســؤولية علــى عاتــق المصــرف أو اعتبــر المصــرف مســؤو ً
ال وفــق
الشــروط واألحــكام أو القوانيــن ،يوافــق العميــل علــى أال يكــون لديه/هــا الحــق فــي اســتعادة قيمــة غيــر قيمــة
األضــرار الفعليــة التــي حدثــت فــي إطــار المســؤولية التــي يتحملهــا المصــرف .للتوضيــح ،ال يحــق للعميــل ،فــي
أي حــال مــن األحــوال ،اســتعادة قيمــة األضــرار غيــر المباشــرة أو المصاريــف (بمــا فــي ذلــك التكاليــف القانونيــة)
أو االضــرار التبعيــة أو المثاليــة أو الخاصــة (ســواء كان ذلــك فــي العقــد أو ضمــن المســؤولية التقصيريــة) حتــى
ولــو نصــح العميــل المصــرف باحتماليــة حــدوث هــذا النــوع مــن األضــرار.
 .1وفقًا لما هو منصوص عليه في القانون ،يوافق العميل أن تكون جميع مطالبات العميل ضد المصرف
 .2ذات مســؤولية محــدودة تقتصــر علــى الرصيــد المتــاح فــي البطاقــة «هديتــي» فــي الوقــت الــذي يســبق حــدوث
أي مســؤولية مؤكــدة (بحســب المطالبــة المعنية).
 .16مسؤولية حامل البطاقة «هديتي» عن العمليات غير المصرح بها:
• فــي حــال لــم يتمكــن حامــل البطاقــة «هديتــي» مــن إخطــار المصــرف حــول فقــدان أو ســرقة البطاقــة
بالطريقــة والوقــت المشــار إليهمــا فــي هــذه االتفاقيــة ،يكــون حامــل البطاقــة «هديتــي» مســؤو ً
ال عــن أي
معاملــة مصــرح بهــا فــي حســاب البطاقــة «هديتــي»  .يقرحامــل البطاقــة «هديتــي» ويتعهــد ،بــأن أي خســارة
يتعــرض لهــا ســتكون مــن حســاب ومصاريــف حامــل البطاقــة «هديتــي» .
 .17إجراء التعديالت وإلغاء البطاقة «هديتي» :
• قــد نقــوم بتغييــر هــذه الشــروط فــي أي وقــت .ســتتوفر دائمــً النســخة الحديثــة مــن أحــكام وشــروط
البطاقــة «هديتــي» علــى الموقــع اإللكترونــي .ســيتم تفعيــل التعديــات تلقائيــً وســيتم اعتبــارك قــد وافقــت
علــى التغييــرات المعلــن عنهــا مــا لــم تخبرنــا بأنــك غيــر موافــق علــى التغييــر ،وفــي هــذه الحالــة ،ســنتعامل
مــع ذلــك اإلخطــار كإشــعار علــى أنــك ترغــب بإلغــاء البطاقــة فــورًا .وفــي هــذه الظــروف ،ســنعيد إليــك أي مبلــغ
علــى البطاقــة «هديتــي» ووفقــً لشــروط المصــرف المعنيــة باالســترداد واإللغــاء.
• يحــق للمصــرف إلغــاء وســحب أو التعليــق الكلــي أو الجزئــي أو أن يقيــد اســتخدام البطاقــة «هديتــي» فــي أي
وقــت ودون أي إشــعار و/أو نصيحــة إلــى حامــل البطاقــة «هديتــي» .
• يمكــن لحامــل البطاقــة «هديتــي» أن يتقــدم بطلــب إلغــاء البطاقــة «هديتــي» فــي أي وقــت ضمــن خطــاب
خطــي .ســيتم إعفــاء حامــل البطاقــة «هديتــي» مــن جميــع المســؤوليات المرتبطــة بحســاب البطاقــة
«هديتــي» .
• تسليم البطاقة «هديتي»
• مــرور فتــرة  45يومــً مــن تاريــخ إلغــاء جميــع البطاقــات «هديتــي» وتأكيــد عــدم وجــود أي معاملــة أو
مســتحقات معلقــة
• إن إلغــاء هــذه االتفاقيــة مــن قبــل حامــل البطاقــة «هديتــي» لــن يؤثــر علــى أي مــن حقــوق المصــرف والتزاماته
الناشــئة بموجــب هــذه االتفاقيــة قبــل اإلنهــاء المذكــور.
 .18الشروط العامة :التكليف ،القانون والصالحيات واللغة
• قــد ال يتــم تحديــد البطاقــة «هديتــي» الخاصــة بحاملهــا والتزاماتــه بموجــب هــذه االتفاقيــة .قــد ينقــل
المصــرف حقوقــه بموجــب هــذه االتفاقيــة .يخضــع اســتخدام البطاقــة المدفوعــة مســبقا لجميــع القواعــد
والعــادات المعمــول بهــا فــي أي مركــز مقاصــة أو جمعيــة أخــرى مشــتركة فــي المعامــات .ال يتنــازل المصــرف
عــن حقوقــه بتأخيرهــا أو عــدم ممارســتها فــي أي وقــت .إذا تــم تحديــد أي حكــم مــن أحــكام هــذه االتفاقيــة
علــى أنــه غيــر صالــح أو غيــر قابــل للتنفيــذ بموجــب أي قاعــدة أو قانــون أو الئحــة تابعــة ألي جهــة حكوميــة ،فلــن
تتأثــر صالحيــة أو ســريان أي حكــم آخــر مــن أحــكام هــذه االتفاقيــة.

11. Hadiyati Card Account Balance/Periodic Statements:
• The Hadiyati Cardholder is responsible for keeping track of his/her Hadiyati Card Account available
balance. Merchants generally will not be able to determine his/her available balance. It’s important for
the Hadiyati Cardholder to know his/her available balance before making any Transaction.
• The Hadiyati Cardholder can access his/her available balance by accessing the Hadiyati Card Account
by calling Client Service Call Centre, anytime, twenty-four (24) hours a day, seven (7) days a week for
free.
• The Hadiyati Cardholder will be able to enquire about his/her Hadiyati Card’s Account movement.
But the Hadiyati Cardholder will not automatically receive paper statements. A fee will be charged for
requesting a statement.
• In case the Hadiyati Cardholder requests a statement and does not receive the statement within 30
days he/she should contact the Bank and request a copy of the Hadiyati Card Statement. This statement
would be provided without additional fee. The Hadiyati Cardholder shall have the right to request a
statement to be sent to his/her e-mail address free of any charge.
• Upon receiving a statement the Hadiyati Cardholder must verify all the Transactions billed on the
Hadiyati Card statement, and in case of discrepancy, the Hadiyati Cardholder shall notify the Bank
within 30 days of the statement date.
• If the Hadiyati Cardholder does not recognize a Transaction and wishes to receive a copy of the
Transaction record, the Bank will arrange to provide such copy in accordance with the VISA International
Rules and Regulations and the Hadiyati Cardholder will bear the charges relating to providing such
copies.
• All notices sent by the Bank to the Hadiyati Cardholder’s address last notiﬁed in writing to the Bank
shall be considered valid and binding.
• The Hadiyati Cardholder must promptly notify the Bank in writing of any changes in his/her postal
address, contact details or email address
12. Prepaid Card Fee Schedule:
• All fees and charges levied by the Bank under this Agreement shall be borne by the Hadiyati
Cardholder.
• All fee amounts may be withdrawn from the Hadiyati Card Account and will be assessed as long as
there is a remaining balance on the Hadiyati Card Account.
• In case the balance on the Hadiyati Card Account is less than the assessed fee, the entire balance will
be applied towards the fee and any outstanding transactions will not be approved due to lack of funds
on the Hadiyati Card Account.
• For the purpose of this provision, the Bank shall display all fees and charges to be levied by the Bank
on the Hadiyati Card in a conspicuous place(s) in the Bank’s branches and website.
13. Expiration Date:
• The Hadiyati Card has an expiration date. The expiration date is simply required to ensure that the
Hadiyati Card can be used at Merchants that request and/or require the Hadiyati Cardholder to provide
an expiration date during the Transaction process.
• The Hadiyati Cardholder will not be able to use his/her Hadiyati Card after the expiration date, but will
be able to transfer the balance on his/her Hadiyati Card to a newly issued Hadiyati Card. The Hadiyati
Cardholder must contact the Bank within sixty (60) days of such expiration date at the Client Service
telephone number in this Agreement.
• Renewals will be done based on client requests and will take up to 5 working days.
• No renewals will be done on Gift Hadiyati Cards.
14. Conﬁdentiality:
• The Bank may disclose information to third parties about the Hadiyati Card or the Transactions made
on the Hadiyati Card in the situations which shall include but not be limited to:
• Where it is necessary for completing Transactions.
• In order to verify the existence and condition of the Hadiyati Card for a third party, such as Merchant.
• In order to comply with government agency, court order, or other legal reporting requirements.
• If the Hadiyati Cardholder gives Bank his/her written permission.
• To the Bank’s employees, auditors, afﬁliates, third party service providers, or attorneys as needed.
15. The Bank’s Liability:
• The Bank shall not be liable to the Hadiyati Cardholder unless the liability in question results from
gross negligence or willful misconduct from the Bank’s acts or omissions. The Bank shall not be liable,
for any damages or loss which result to the Hadiyati Cardholder from the following instances:
a) If through no fault of the Bank’s, the Hadiyati Cardholder does not have enough funds available on
his/her Hadiyati Card to complete the Transaction.
b) If there is a hold or the funds are subject to legal process or other encumbrance restricting their use.
c) If a Merchant refuses to accept the Hadiyati Card.
d) If an electronic terminal where the Hadiyati Cardholder is making a transaction does not operate
properly and the Hadiyati Cardholder knew about the problem when they initiated the Transaction.
e) If access to the Hadiyati Card has been blocked after the Hadiyati Cardholder has reported the
Hadiyati Card has either been lost or stolen.
;f) If Bank has reason to believe the requested Transaction is unauthorized
g) For delays or mistakes or errors or omissions resulting from any circumstances beyond the Bank’s
control , including, without limitation:
;• Acts of governmental authorities, national emergencies, insurrection, war or riots
;• The failure of merchants/retailers to accept or honor the Hadiyati Card
;• The failure of merchants/retailers to perform or provide services
• Communications system failures; or
• Mechanical defects, failures or malfunctions attributable to the client equipment, any internet service,
or any payment system.
h) Any other exception stated in this Agreement.
At all circumstances, if ever liability is laid at the Bank door and/or the Bank is held liable under the
terms and conditions or law, the client agrees that s/he will not be entitled to recover other than actual
damages for any liability on the part of the Bank. For clarity, in no event shall the client be entitled
to recover any indirect damages, cost ( including legal cost) , consequential , exemplary or special
damages ( whether in contract, tort or otherwise), even if the client has advised the Bank of the
possibility of such damages.
1. To the extent permitted by law, the client agrees that all client against the bank shall be
2. LIMITED LIABILITY to the available balance on the Hadiyati Card at the time just prior to of the occurrence
of any proven liability (subject of the particular claim in question).
16. The Hadiyati Cardholder’s Liability for Unauthorized Transactions:
• If the Hadiyati Cardholder fails to notify the Bank about the stolen or lost Hadiyati Card in the manner
and time indicated in this Agreement, the Hadiyati Cardholder shall be liable for any unauthorized
transaction on Hadiyati Card Account. The Hadiyati Cardholder acknowledges and undertakes that any
loss sustained by him/her shall be at the cost and expense of the Hadiyati Cardholder.
17. Amendment and Hadiyati Card Cancellation:
• We may change these terms at any time. The up-to-date version of the Hadiyati Card terms and
conditions will always be available on the website. The changes will automatically take effect and
you will be taken to have accepted the notified change unless you tell us that you do not agree to the
change, In that event, we will treat that notice as notification that you wish immediately to terminate.
In such circumstances we will refund any balance on the Hadiyati Card in accordance with QIB’s refund
and cancellation terms.
•The Bank has the right to cancel, withdraw or suspend fully or partly or restrict use of the Hadiyati Card
at any time without any notice and/or advice to the Hadiyati Cardholder.
• The Hadiyati Cardholder may request the cancellation of the Hadiyati Card anytime in writing. The
Hadiyati Cardholder will be released of all liability pertaining to the Hadiyati Card Account, after:
• Surrendering the Hadiyati Card
• A period of 45 days from the cancellation of all Hadiyati Cards and conﬁrmation that there are no
Transactions or dues outstanding
• The Hadiyati Cardholder’s termination of this Agreement will not affect any of the Bank’s rights or
obligations arising under this Agreement prior to the said termination.
18. General: Assignment, Law & Jurisdiction, and Language :
• The Hadiyati Cardholder’s Hadiyati Card and his/her obligations under this Agreement may not be
assigned. The Bank may transfer its rights under this Agreement. Use of the Hadiyati Card is subject to

all applicable rules and customs of any clearinghouse or other association involved in Transactions. The Bank does
not waive its rights by delaying or failing to exercise them at any time. If any provision of this Agreement shall be
determined to be invalid or unenforceable under any rule, law, or regulation of any governmental agency, the validity
or enforceability of any other provision of this Agreement shall not be affected.
• These terms and conditions shall be governed by the laws of Qatar and VISA Regulations to the extent they do not
conﬂict with the principles and rules of the Islamic Sharia’a, as determined by the Sharia’a Supervisory Board of the
Bank. In case of any conﬂict between the said laws and regulations, the ruling of the principles of Islamic Sharia’a shall
prevail. The parties hereby submit to the exclusive jurisdiction of Qatari courts for any proceedings or dispute arising out
of or in connection with this Agreement.
• This Agreement is issued in Arabic and English versions and in case of any contradiction between the two versions the
Arabic version shall prevail.
19. Warranties, Liabilities and Disclaimers:
• The Hadiyati Cardholder understands, undertakes and accepts that it is strictly forbidden to make use of the Hadiyati
Card service in order to pay for illegal material as well as illegal downloads or any other goods and services infringing
intellectual property rights of a third party and/or any illegal purpose or criminal activity of any nature including
activities to launder money to ﬁnance terrorism as deﬁned by governing law of this Agreement. The Hadiyati Cardholder
acknowledges that worldwide Visa will report any suspicious account activity to the relevant law enforcement authority.
• The Bank’s Visa Hadiyati Card reserves the right to apply at its sole discretion prevention and detection procedures and
suspend accounts or refuse the execution of Transactions if there are reasonable grounds to suspect that an Account of
a Hadiyati Cardholder is being or may be used for illegal purposes.
• The Hadiyati Cardholder agrees that the Bank shall in no way, and under no circumstances, be liable for any damages
or losses, including without limitation, direct, indirect, consequential, special, incidental or punitive damages deemed
or alleged to have resulted from or caused by any act relating to or arising from Agreement unless the same is a direct
result of the Bank’s gross negligence or willful mission.
• The Hadiyati Cardholder agrees to release, indemnify, and hold the Bank harmless against any claim brought against
the Bank by a third party resulting from the Hadiyati Cardholder’s use of the Bank Visa Prepaid Card.
-Paid F
20. Pre-Paid Fee and Charges In Qatari Riyals:

Description

التفاصيل

25

25

Free

مجانًا

Prepaid Card Replacement

25

25

رسوم إعادة اإلصدار

Currency Conversion Fee (POS)

%2

2%

)نسبة سعر صرف العمالت )نقاط البيع

Cancellation Fee

Free

مجانًا

Refund Fee

25

25

Card Reload

NA*

*ال ينطبق

إعادة تعبئة البطاقة

Cash Withdrawal (Local & International)

NA*

*ال ينطبق

السحب النقدي من أجهزة الصراف اآللي
)(محليًا و دوليًا

Transaction Dispute

NA*

*ال ينطبق

رسوم عدم صحة المطالبات

Statement Request (Paper Statement)

NA*

*ال ينطبق

رسوم طباعة كشف حساب ورقي

E-Statements

NA*

*ال ينطبق

رسوم طباعة كشف حساب إلكتروني

2 Years

سنتان

صالحية البطاقة

Maximum Prepaid Card limit

5,000

5,000

الحد األقصى لرصيد البطاقة

Minimum Prepaid Card Limit

200

200

Online Transactions

NA*

*ال ينطبق

Features
Issuance Fee
Annual Fee

Prepaid Card Validity

*

• تخضــع هــذه الشــروط واألحــكام لقوانيــن قطــر وفيــزا انترناشــونال وللحــد الــذي ال تتعــارض فيــه هــذه
 علــى النحــو الــذي تحــدده هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية،القوانيــن مــع مبــادئ وأحــكام الشــريعة اإلســامية
 يكــون الحكــم الســائد لمبــادئ، فــي حــال وجــود أي تضــارب بيــن القوانيــن واألنظمــة المذكــورة.فــي المصــرف
 تقــدم األطــراف بموجــب هــذا االختصــاص غيــر الحصــري لمحاكــم الدوحــة فيمــا يتعلــق.الشــريعة اإلســامية
.بــأي نــزاع أو أي إجــراءات ناشــئة عــن هــذه االتفاقيــة
• أصــدرت هــذه االتفاقيــة باللغتيــن العربيــة واالنجليزيــة وفــي حــال حــدوث أي تعــارض بيــن النصيــن فــإن النــص
.العربــي هــو الــذي يعتــد بــه
: الضمانات وااللتزامات وإخالء المسؤولية.19
• يــدرك حامــل البطاقــة «هديتــي» ويتعهــد ويوافــق علــى أنــه ممنــوع عليــه منعــً باتــً االســتفادة مــن خدمــة
البطاقــة «هديتــي» لســداد قيمــة حاجيــات غيــر قانونيــة أو تحميــل المرفقــات بصــورة غيــر قانونيــة عبــر االنترنــت
و أي غــرض غيــر قانونــي/أو غيرهــا مــن الســلع والخدمــات التــي تنتهــك حقــوق الملكيــة الفكريــة لطــرف ثالــث أو
أو نشــاط إجرامــي مــن أي نــوع بمــا فــي ذلــك أنشــطة غســل األمــوال لتمويــل اإلرهــاب علــى النحــو الــذي يحــدده
 ويقــر حامــل البطاقــة «هديتــي» بــأن فيــزا فــي جميــع أنحــاء العالــم ســوف.القانــون المنظــم لهــذه االتفاقيــة
.تبلــغ عــن أي نشــاط مشــبوه فــي الحســاب إلــى ســلطة إنفــاذ القانــون ذات الصلــة
• تحتفــظ بطاقــة فيــزا «هديتــي» مــن المصــرف بالحــق فــي تطبيــق إجــراءات الوقايــة والكشــف وتعليــق
الحســابات أو رفــض تنفيــذ العمليــات بنــاء علــى تقديرهــا الخــاص إذا كانــت هنــاك أســباب معقولــة لالشــتباه فــي
.أنــه يتــم اســتخدام حســاب حامــل البطاقــة «هديتــي» أو مــن الممكــن اســتخدامه ألغــراض غيــر قانونيــة
 بــأي شــكل مــن األشــكال،• يوافــق حامــل البطاقــة «هديتــي» أن المصــرف ال يتحمــل مســؤولية أي أضــرار أو فقــدان
 األضــرار المباشــرة وغيــر المباشــرة والتبعيــة أو، وذلــك يشــمل علــى ســبيل المثــال ال الحصــر،وأي حــال مــن األحــوال
الخاصــة أو العرضيــة أو التأديبيــة التــي تعتبــر أو يزعــم بأنهــا حدثــت نتيجــة أي فعــل مرتبــط باالتفاقيــة أو ناتــج عنهــا
.مــا لــم يكــن هنــاك ضــرر مباشــر حــدث نتيجــة إهمــال المصــرف وإدارتــه
• يوافــق حامــل البطاقــة «هديتــي» علــى إعفــاء المصــرف وتعويضــه واخــا مســؤوليته عــن أي مطالبــات يتقــدم
.بهــا طــرف ثالــث ضــد المصــرف نتيجــة اســتخدام حامــل البطاقــة لبطاقتــه «هديتــي» مــن المصــرف
Paid F : رسوم وتكاليف البطاقة «هديتي» بالريال القطري.20

Not Applicable

المزايا
رسوم اإلصدار
الرسوم السنوية

رسوم اإللغاء
التحويل من البطاقة (النشطة) إلى الحساب

الحد األدنى لرصيد البطاقة
إستخدام البطاقة عبر اإلنترنت
*غير قابل للتطبيق

