
QIB Cards Terms & Conditions شروط وأحكام بطاقات المصرف
Introduction
1. The issue and use of QIB Credit/Charge Cards will be subject to the following Terms & 

Conditions which the Cardholder declares having read and agrees to abide with before 
signing his application for a QIB Card.

مقدمة
1. تخضــع عمليــة إصــدار واســتخدام البطاقــات اإلئتمانيــة مــن مصــرف قطــر اإلســامي للشــروط 
واألحــكام التاليــة، وعليــه فقــد وافــق العميــل علــى اإللتــزام الكامــل بهــا، وذلــك بعــد قراءتهــا 

بعنايــة وقبــل التوقيــع عليهــا.
Definitions
2. DEFINITION: Following expressions, where the context admits shall bear the meaning 

hereby ascribed to them.

تعريفات
2. يكــون للكلمــات التاليــة أينمــا وردت المعانــي الموضحــة قريــن كل منهــا مــا لــم يقتــض الســياق 

خــاف ذلــك.
3. QIB/Bank: Qatar Islamic Bank (QPSC). 3. المصرف: مصرف قطر اإلسامي )ش.م.ق(.
4. QIB CREDIT/CHARGE CARDS: Issued to a principal Cardholder or supplementary Cardholder 

and shall include any subsequently issued, renewed or replaced Card (if any).
ــة  ــل البطاق ــدرة لحام ــات المص ــل: البطاق ــحب اآلج ــات الس ــرف اإلئتمانية\بطاق ــات المص 4.  بطاق
ــي  ــتبدلت ف ــددت أو اس ــدرت، ج ــة أص ــمل أي بطاق ــة وتش ــة اإلضافي ــل البطاق ــية أو حام الرئيس

وقــت الحــق.
5. QAR: The lawful currency of the State of Qatar. 5. ريال قطري: يعني العملة القانونية لدولة قطر.
6. ATM: An automated teller machine or any Card operated machine or device whether 

belonging to the Bank or other participating banks or financial institutions or to the Visa 
or MasterCard global ATM network, or the affiliated networks thereof, as the case may 
be, which accepts the Card for transactions.

6. ماكينــة الصــراف ATM: يعنــي ماكينــة الصــراف اآللــي أو أي آلــة تشــغل عبــر بطاقــة أو جهــاز ســواء 
ــزا أو  ــبكة في ــى ش ــة، أو إل ــات المالي ــاركة، أو المؤسس ــرى المش ــوك األخ ــرف أو للبن ــى للمص انتم

ماســتركارد العالميــة، أو الشــبكات التابعــة لهــا التــي تقبــل البطاقــة للمعامــات.

7. CARDHOLDER: A person to whom a Card is issued for his personal use. 7. حامل البطاقة: الشخص الذي يتم إصدار بطاقة الستخدامه الشخصي.
8. ACCOUNT: A Cardholder’s account in which all entries (amount of transactions executed 

by the Card, due fees, membership charges, expenses of other charges) are recorded 
as herein detailed.

8. الحســاب: حســاب العميــل الــذي تقيــد فيــه جميــع المبالــغ المتعلقــة بمعامــات البطاقــة 
والرســوم واإلشــتراكات والمصاريــف واألتعــاب المســتحقة كمــا هــو مبيــن بهــذا الطلــب.

9. CARD APPLICATION: The Card application form signed by the applicant which shall 
constitute an integral part of these Terms and Conditions.

9. نمــوذج طلــب بطاقــة: يعنــي نمــوذج الطلــب للبطاقــة موقعــة مــن مقــدم الطلــب وتشــكل 
جــزءًا ال يتجــزأ مــن هــذه الشــروط واألحــكام.

10. CARD LIMIT: The maximum amount that may be utilised. 10. الحد االئتماني للبطاقة: يعني الحد األقصى للمبلغ الذي يمكن اإلستفادة منه.
11. CARD STATEMENT: A monthly statement (physical or via other channels like e-mail/

ATM etc.) of the Card account sent by the Bank to the principal Cardholder showing 
(1) debits and credits to the Card account in respect of transactions and (2) fees and 
charges applied and (3) the profit amount charged to the Card account (if any).

ــرى  ــوات أخ ــر قن ــي عب ــي أو الكترون ــهري )ورق ــاب الش ــف الحس ــي كش ــاب: يعن ــف الحس 11.  كش
ــل  ــرف لحام ــل المص ــن قب ــل م ــة المرس ــاب البطاق ــخ..( لحس ــي\ATM إل ــد اإللكترون ــل البري مث
البطاقــة الرئيســية ويظهــر )1( الحــركات الدائنــة والمدينــة علــى حســاب البطاقــة فيمــا 
ــن  ــوم م ــح المخص ــغ الرب ــة، و)3( مبل ــف المطبق ــوم والتكالي ــات، و )2( الرس ــق بالمعام يتعل

حســاب البطاقــة )إن وجــد(.
12. CHIP: A secure, microprocessor embedded in the plastic Card for comprehensive 

payment service offered as an enhanced security feature on the Card(s) allowing an 
advanced verification mechanism and convenient usage options available to financial 
transactions to the Cardholder(s).

12. الشــريحة: يعنــي شــريحة للمعالجــات الدقيقــة واآلمنــة ملصقــة علــى البطاقات الباســتيكية، 
لغــرض تقديــم خدمــات دفــع شــاملة، وتقــدم كميــزة لتعزيــز األمــن علــى البطاقــة والســماح 

آلليــة تحقــق متطــورة وخيــارات اســتخدام مريحــة للمعامــات الماليــة لحامــل البطاقــة

13. MERCHANT: Any individual, corporation, company or legal entity accepting dealings 
by use of the Card.

13. التاجر: أي فرد أو مؤسسة أو شركة أو كيان قانوني يقبل التعامل بالبطاقة.

14. PIN: The personal identification number issued to or amended by the Cardholder to 
enable him/her to use the Card.

PIN .14: يعنــي رقــم التعريــف الشــخصي المصــدر أو المعــدل مــن قبــل حامــل البطاقــة لتمكينــه/
هــا مــن اســتخدام البطاقة.

15. POS: A point of sale device which accepts the Card or Card numbers as a means of 
payment by the Cardholder for purchase of goods or services.

POS .15: يعنــي جهــاز نقــاط البيــع الــذي يقبــل البطاقــات أو أرقــام البطاقــات كوســيلة للدفــع مــن 
قبــل حامــل البطاقــة لشــراء ســلع خدمــات.

16. PRINCIPAL CARD: The Card issued by the bank to the principal Cardholder. 16. بطاقة رئيسية: يعني البطاقة الصادرة عن المصرف لحامل البطاقة الرئيسية.
17. PRINCIPAL CARDHOLDER: A person in whose name the Card account was opened at 

the Bank.
17. حامل البطاقة الرئيسي: يعني الشخص الذي فتح حساب البطاقة بإسمه لدى المصرف.

18. SCHEDULE OF FEES/CHARGES: The fee(s), charges and other fee(s) applicable to but not 
limited to the Card, Transactions and/or Card Account, published by the Bank in the 
welcome pack along with the Card plastic to the Cardholder and the website of the 
Bank. The Schedule of Charges shall form integral part of the Terms and Conditions.

المثــال ال الحصرعلــى البطاقــة،  جــدول الرســوم: يعنــي الرســوم المطبقــة علــى ســبيل   .18
المعامــات و/أو حســاب البطاقــة، كمــا نشــرت مــن قبــل المصــرف فــي المطويــة الرفقــة مــع 
البطاقــة، والموقــع اإللكترونــي للمصــرف. يعتبــر جــدول الرســوم جــزًء ال يتجــزأ مــن الشــروط 

ــكام. واألح
19. SUPPLEMENTARY CARD: The Card issued by the Bank to the Supplementary Cardholder 

upon instruction from principal Cardholder.
19. بطاقــة إضافيــة: يعنــي البطاقــة التــي يصدرهــا المصــرف لحامــل البطاقــة اإلضافيــة بنــاًء علــى 

تعليمــات مــن حامــل البطاقــة الرئيســية.
20. SUPPLEMENTARY CARDHOLDER: Any person to whom a Card is issued that is linked to 

the primary Card as per the instructions of the primary Cardholder in his capacity as 
owner of the Card account.

20. حامــل البطاقــة اإلضافيــة: أي شــخص تصــدر لــه بطاقــة مرتبطــة بالبطاقــة الرئيســية بنــاًء علــى 
طلــب حامــل البطاقــة الرئيســية كونــه مالــك حســاب البطاقــة المفتــوح لــدى المصــرف.

21. PAYMENT DUE DATE: The date shown on the statement on which the Card payment 
becomes due (in case any).

ــة  ــه الدفع ــتحق في ــذي تس ــاب ال ــف الحس ــى كش ــن عل ــوم المبي ــو الي ــتحقاق: ه ــخ اإلس 21. تاري
الشــهرية للبطاقــة )فــي حــال وجــدت(.

22. MINIMUM PAYMENT DUE: Means the least payment amount, specified in the Statement 
of Account, required to be paid by the Principal Cardholder on or before the Payment 
Due Date.

ــف  ــي كش ــور ف ــو مذك ــا ه ــة كم ــة ممكن ــل دفع ــة أق ــي قيم ــداد: ه ــتحق للس ــغ المس 22. المبل
ــتحقاق  ــخ اإلس ــي بتاري ــة الرئيس ــل البطاق ــل حام ــن قب ــدادها م ــوب س ــة مطل ــاب البطاق حس

ــه. أو قبل
23. TRANSACTION: Means the purchase of goods and/or services, or cash withdrawals 

made by use of the Card.
ــتخدام  ــا اس ــي أدى به ــة الت ــحوبات النقدي ــات، أو الس ــلع و/أو الخدم ــراء الس ــي ش ــة: يعن 23. عملي

ــة. البطاق
24. INTERNATIONAL MURABAHA: Is the Murabaha Transaction executed by the Bank for 

the outstanding credit Card amount, whereas the customer has expressed his desire 
to purchase the share of the Bank in the commodities and metal portfolio, owned 
commonly between the Bank and other partners (the “Partners”) and which are 
divided into commodity shares. The customer shall be introduced as a partner with 
the partners and shall replace the Bank in the commodity portfolio, provided that the 
customer shall bear the risks accompanying ownership of the commodity portfolio, 
including the risks of changes in price, whereas the Bank has expressed his approval 
to the above; and therefore, both parties have agreed that the terms shall constitute 
the basis of the relationship between them.

24. المرابحــة الدوليــة: هــي عمليــة المرابحــة التــي نفذهــا المصــرف مقابــل البلــغ المتبفــي علــى 
بطاقــة االئتمــان بنــاًء علــى أن حامــل البطاقــة قــد أعــرب عــن رغبتــه فــي شــراء جــزء مــن الحصة 
الخاصــة بالمصــرف فــي محفظــة الســلع والمعــادن المملوكــة فيمــا بيــن المصــرف وشــركاء 
آخريــن والمقســمة إلــى وحــدات ســلع. ســيحل حامــل البطاقــة محــل المصــرف كشــريك مــع 
الشــركاء فــي ملكيــة المحفظــة، و يتحمــل مخاطــر محــل المشــاركة بمــا فــي ذلــك مخاطــر 
تغييــر الســعر. ولمــا كان المصــرف قــد أعــرب عــن موافقتــه علــى ذلــك فقــد اتفــق الطرفــان 

علــى أن تشــكل البنــود التاليــة أســاس العاقــة بيــن الطرفيــن.

25. Each Murabaha has a maturity of one month. The last payment date is the 5th of every 
month and the monthly Murabaha will be processed on the 6th or the next working 
day following this date. 

ــن كل  ــس م ــون الخام ــد. يك ــهر واح ــن ش ــارة ع ــتحقاق عب ــخ اس ــة تاري ــة مرابح ــدى كل عملي 25. ل
ــن كل  ــخ 6 م ــهرية بتاري ــة الش ــذ المرابح ــى أن تنف ــتحقات عل ــديد المس ــة لتس ــر مهل ــهر آخ ش

شــهر أو يــوم العمــل التالــي لهــذا التاريــخ.
26. The customer’s signature on this contract shall be interpreted as a declaration on 

his part as a partner in the commodities held in common with the Partners. The 
customer also acknowledges that he is fully aware of all of the financial risks related 
to the holding of such share, and that he shall together with the Partners (on a pro 
rata basis), guarantee the Transaction (that the subject matter of this partnership) 
effective from the date of signing the application. Customer agrees to refrain from 
claiming his commodities, despite his eligibility to do so, in accordance with his 
obligations to the Partners. The signature of the application shall be deemed as a 
legal handover of the commodities sold and shall release the Bank from liability in 
connection with the actual delivery of the commodities.

ــي  ــريك ف ــول كش ــه بالدخ ــرار من ــة إق ــد بمثاب ــذا العق ــى ه ــة عل ــل البطاق ــع حام ــد توقي 26. يع
ــة  ــة والكامل ــه التام ــر بدرايت ــا يق ــركاء، كم ــة الش ــع جماع ــيوع م ــى الش ــة عل ــة المبيع الحص
ــاركة  ــل المش ــركاء مح ــة الش ــع جماع ــة م ــة وبضمان ــذه الحص ــة به ــر المالي ــة المخاط بكاف
اعتبــارًا مــن تاريــخ توقيــع هــذا العقــد، وفــي حــال إصــرار العميــل علــى اســتام حصتــه 
ــع  ــه م ــي تجمع ــة الت ــي العاق ــاة باق ــه مراع ــً فعلي ــه حتمي ــتام حصت ــى اس ــه عل ومطالبت
باقــي الشــركاء، يعتبــر إقــرارا باســتامه الحكمــي لحصتــه وإبــراء لذمــة المصــرف مــن التســليم 

الفعلــي.
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27. The customer has agreed that the commodities he purchased from the Bank according 
to the Murabaha contract has been sold: “as is”, and “wherever it is located”; in 
accordance with its status, conditions and current location; with no responsibility for 
the Bank for any defects that might be found in this share.

27. يقــر حامــل البطاقــة ويوافــق علــى الحصــة التــي اشــتراها مــن المصــرف وفــق عقــد المرابحــة، 
وقــد بيعــت كمــا هــي »حيثمــا هــي«، وبحالتهــا وشــروطها وموقعهــا الراهنــة، مــع تبــرؤ 

ــا. ــن عيوبه ــرف م المص

28. Both parties agreed that the Bank shall have the right, freely and at anytime to assign, 
alienate or transfer part or all of his rights and obligations stipulated in this agreement 
to any other financial institution. The customer may not assign, alienate or transfer 
any of his rights and obligations that are stipulated in this agreement without getting 
the Bank’s prior written consent.

28. إتفــق الطرفــان علــى أنــه يحــق للمصــرف فــي أي وقــت وبحريــة التنــازل عــن أو تحويــل أو نقــل 
كامــل أو بعــض حقوقــه أو موجباتــه الــواردة فــي اإلتفاقيــة إلــى مؤسســة ماليــة أخــرى وبأنــه 
ــواردة  ــه ال ــه أو موجبات ــن حقوق ــل أي م ــل أو نق ــن أو تحوي ــازل ع ــة التن ــل البطاق ــق لحام ال يح

فــي هــذه اإلتفاقيــة دون موافقــه المصــرف الخطيــة المســبقة.

29. The customer has admitted his waver of any rights due to him as per the partnership 
provisions, for example, but not limited to, the approval of authorising any of the 
remaining partners to sell his share to a third party or to anyone of the partners 
without referring to him. Besides, this declaration shall be deemed as a final and 
irrevocable approval.

29. يقــر حامــل البطاقــة بتنازلــه عــن أي حقــوق مقــررة لــه بموجــب أحــكام الشــراكة وعلــى ســبيل 
المثــال ال الحصــر، الموافقــة علــى قيــام أي مــن باقــي الشــركاء فــي بيــع حصتــه للغيــر أو ألحــد 
الشــركاء دون الرجــوع إليــه، ويعــد هــذا اإلقــرار بمثابــة موافقــة نهائيــة غيــر قابلــة للنقــض، علــى 

أي عمليــة بيــع يقــوم بهــا أي مــن جماعــة الشــركاء لحصصهــم مســتقبًا.

General
30. The Card is issued by the Bank to the Cardholder under these Terms and Conditions 

and the Terms and Conditions of the Services Contract.

شروط عامة
30. يتــم إصــدار البطاقــة مــن قبــل المصــرف لحامــل البطاقــة بموجــب هــذه الشــروط واألحــكام 

وأحــكام وشــروط عقــد الخدمــات.
31. In the event that the Cardholder is provided a non-activated Card the following shall apply: 

upon receipt of the Card, the Cardholder shall activate the card through ATM, 
E-Channels (QIB’s Omni- Channels T&C, which the Customer accepts by using this 
means of activation), or through the Call Centre. 
In the event that the card is:
(a) activated through an ATM, or the E-Channels; an OTP (One Time Password) shall be 
sent to the Cardholder to verify his credentials and ID; and 
(b) activated through the Call –Centre then the Card-holder shall be required to 
identify himself and advice of his Card number and any other (security/identifying) 
confidential information that the Bank may require.
The Bank may, at its sole discretion, initiate a call to the Cardholder on the contact 
numbers registered by the Cardholder with the Bank in order to enable the Cardholder 
to activate the Card by the agreed means.
The activation of the card shall constitute further conclusive irrefutable evidence of 
the Cardholders acceptance of these Terms and Conditions. 

31. عندمــا تقــدم بطاقــة غيــر مفعلــة لحامــل البطاقــة، ينطبــق مــا يلــي :       عنــد اســتام 
ــى  ــراف األل ــاز الص ــال جه ــن خ ــا م ــه إم ــل بطاقت ــة تفعي ــل البطاق ــى حام ــب عل ــة، يج البطاق
لــدى المصــرف، القنــوات ) االلكترونيــة( البديلــة    - يقبــل العميــل و تطبــق شــروط اســتخدام 

ــرف. ــدى المص ــاالت ل ــز اإلتص ــة لمرك ــة هاتفي ــراء مكالم ــه أو  إج ــوات البديل القن
ــة ،  ــوات البديل ــى  او القن ــراف األل ــاز الص ــال جه ــن خ ــة م ــل البطاق ــام تفعي ــة إتم ــي  حال )ا( ف
ســوف يتــم إرســال رســالة “كلمــة المــرور لمــرة واحــدة” الــى هاتــف العميــل لكــي يتــم التأكــد 

مــن صحيــة و هويــة العميــل. 
)ب( فــي  حالــة إتمــام تفعيــل البطاقــة مــن خــال مركــز األتصــاالت لــدى المصــرف، فســوف 

يتوجــب علــى حامــل البطاقــة التعريــف
عــن نفســه وإعطــاء رقــم بطاقتــه وأيــة معلومــات ســرية )امنية/تعريفيــة(  أخــرى قــد يطلبهــا 

المصرف.
يجــوز للمصــرف، وفقــً لتقديــره المطلــق ، إجــراء مكالمــة لحامــل البطاقــة علــى أرقــام اإلتصال 
ــن  ــة م ــل البطاق ــن حام ــل تمكي ــن أج ــرف م ــع المص ــة م ــل البطاق ــل حام ــن قب ــجلة م المس

تفعيــل البطاقــة عبــر الطــرق المتفــق عليهــا.
يعتبر تفعيل البطاقة دليًا قاطع لقبول  حامل البطاقة لهذه الشروط واألحكام.

Issuing of Card
32. The Card application shall be an offer by the Principal Cardholder that the Bank may, 

in its sole discretion, accept such offer and acceptance shall be subject to these Terms 
and Conditions.

إصدار البطاقة
32. يعتبــر نمــوذج طلــب البطاقــة الــذي تقــدم بــه حامــل البطاقــة الرئيســي بمثابــة عــرض يجــوز 

ــره، الموافقــة عليــه طبقــً للشــروط واألحــكام. للمصــرف، وفقــً لتقدي

33. Following acceptance by the Bank, the Card will be delivered through the Bank’s 
branches or through a courier company, but the Bank reserves the right to deliver it 
through other means upon the request of the Cardholder and at the sole responsibility 
of the Cardholder.

33. بعــد قبــول المصــرف، ســيتم تســليم البطاقــة مــن خــال فــروع المصــرف أو عــن طريــق شــركة 
البريــد، ولكــن يحتفــظ المصــرف بالحــق فــي إيصــال البطاقــة بنــاًء علــى طلــب حامــل البطاقــة 

مــن خــال وســائل أخــرى علــى مســؤولية حامــل البطاقــة.

34. Unless cancelled earlier in accordance with the Terms and Conditions, each Card will 
remain valid from date of its issuance or renewal to the date of its expiry specified by 
the Bank on the Card at the discretion of the Bank.

34. مــا لــم يتــم إلغاؤهــا مســبقً وفقــً للشــروط واألحــكام، ســوف تبقــى كل بطاقــة صالحــة مــن 
تاريــخ صدورهــا أو تجديدهــا لتاريــخ انتهائهــا المحــدد مــن قبــل المصــرف علــى البطاقــة وذلــك 

وفقــً لتقديــر المصــرف.
Usage of Card
35. The Principal Cardholder will be will be fully responsible for the bear and use of the 

Card(s) as well as for the results arising out of this Card(s) being destroyed, damaged, 
lost, stolen or misused by him or by third party, with or without his consent. In all 
cases the Principle Cardholder will be liable for the settlement of all amounts debited 
to his account as a result of the above, including but not limited to the Cards(s) usage/
misusage outside Qatar following a request by the Cardholder to QIB to activate the 
Magnetic Stripe.

إستخدام البطاقة
35. يتحمــل حامــل البطاقــة الرئيســي مســئوولية حيــازة واســتخدام البطاقة/البطاقــات كاملــة، 
كمــا يتحمــل كافــة النتائــج المترتبةعلــى ذلــك وخاصــة فــي حــال هاكهــا أو ضياعهــا أو 
ســرقتها أو إســاة اســتعمالها، ســواء مــن قبلــه أو مــن قبــل الغيــر، وســواء بتصريــح مــن حامــل 
ــي  ــر ف ــال وال الحص ــبيل المث ــى س ــوال )وعل ــع االح ــي جمي ــزم ف ــا يلت ــه. كم ــة أو بدون البطاق
حالــة اســتعمال / ســوء اســتعمال البطاقــة فــي اي عمليــة  تتــم خــارج قطــر مــن قبلــه أو 
مــن قبــل الغيــر عقــب حصــول المصــرف علــى تعليمــات مــن حامــل البطاقــة بفتــح الشــفرة 

ــك.  ــة ذل ــابه نتيج ــى حس ــدة عل ــغ المقي ــع المبال ــرف جمي ــدد للمص ــأن يس ــية( ب المغنطيس
36. QIB shall not be liable for any act or committed seen by any Merchant for any reason 

whatsoever including his refusal to accept a Card.
36. ال يعتبــر المصــرف مســؤواًل عــن أي تصــرف أو إهمــال مــن جانــب أي تاجــر مهمــا كانــت األســباب، 

بمــا فــي ذلــك رفــض التاجــر قبــول البطاقــة.
37. The Cardholder must confirm his/her personal details on the Card and sign on the 

signature panel on the reverse of the Card immediately upon receipt of the Card.
ــى  ــع عل ــة والتوقي ــى البطاق ــخصية عل ــا الش ــد تفاصيله/ه ــة تأكي ــل البطاق ــى حام ــب عل 37. يج

ــتامها. ــور اس ــة ف ــر البطاق ــى ظه ــع عل ــة التوقي لوح
38. Prior to conducting any transaction, the Cardholder may be required by the Bank in its 

absolute discretion, to activate the use of the Card by telephone or in any other such 
manner as the Bank may, from time to time, specify.

ــرف  ــر المص ــً لتقدي ــة، وفق ــراء أي معامل ــل إج ــة قب ــل البطاق ــة لحام ــاك حاج ــون هن ــد تك 38. ق
ــذا  ــن ه ــرى م ــة أخ ــة طريق ــف أو بأي ــق الهات ــن طري ــة ع ــتخدام البطاق ــل اس ــق، لتفعي المطل

ــر. ــت آلخ ــن وق ــرف م ــدد المص ــد يح ــا ق ــل كم القبي
39. Any Transaction supported by the imprint of the Card or electronic log, is presumed 

a genuine Transaction unless proved otherwise, irrespective of the signature being 
present or not on the Transaction slip.

39. أي معاملــة موثقــة ببصمــة البطاقــة أو بســجل إلكترونــي ســتفترض علــى أنهــا معاملــة 
حقيقيــة مــا لــم يثبــت العكــس، بغــض النظــر عــن تواجــد التوقيــع أم ال علــى قســيمة 

المعاملــة.
40. Use of the Card will be restricted to the Cardholder in person, within the prescribed 

limits and his solvability. The Bank may as a gesture of goodwill, at any time and at its 
own discretion and with or without notice to the Cardholder, authorise a Transaction 
which shall cause the Card limit to be exceeded. If the Card limit for a Card is exceeded, 
then without prejudice to the Bank’s rights and remedies, the Principal Cardholder 
(and, if relevant, the Supplementary Cardholder) shall immediately and in any event 
no later than next statement cycle, make payment of the excess over and above the 
Card limit. Notwithstanding that the Bank has authorised the excess over the Card 
limit, the Bank in its absolute discretion shall have the right, at any time and without 
notice and without giving any reason and without any liability to any Cardholder, to 
withdraw or restrict the Cardholder’s right to use a Card or Card account, to refuse to 
authorise any transaction, to temporary increase or decrease the Card limit or modify 
or terminate any of the facilities or benefits made available to the Cardholder. Such 
action may be taken by the Bank in respect of Cardholders generally or only a specific 
Cardholder notwithstanding that the Cardholder may not be in default of these Terms 
and Conditions.

ــررة  ــدود المق ــن الح ــخصيً ضم ــة ش ــل البطاق ــى حام ــة عل ــتخدام البطاق ــر اس ــوف يقتص 40. س
ــة،  ــل البطاق ــعار لحام ــدون إش ــاص ب ــره الخ ــً لتقدي ــت ووفق ــي أي وق ــرف ف ــوز للمص ــه. ويج ل
ــد  ــاوز الح ــم تج ــة. إذا ت ــي للبطاق ــد اإلئتمان ــاوز الح ــى تج ــؤدي إل ــة ت ــى معامل ــة عل بالموافق
ــد(  ــة إذا وج ــة اإلضافي ــل البطاق ــية )وحام ــة الرئيس ــل البطاق ــى حام ــة، عل ــي للبطاق اإلئتمان
ودون المســاس بحقــوق المصــرف، فــورًا وفــي موعــد ال يتجــاوز كشــف الحســاب التالــي، ســداد 
المبلــغ المســتعمل عــاوة علــى الحــد االئتمانــي للبطاقــة. علــى الرغــم مــن أن المصــرف قــد 
ــق،  ــره المطل ــب تقدي ــرف بحس ــق للمص ــة، يح ــي البطاق ــد االئتمان ــوق الح ــتخدام ف أذن بالس
فــي أي وقــت ودون ســابق إنــذار ودون إبــداء أي ســبب ودون أي مســؤولية تجــاه أي حامــل 
ــة،  ــاب البطاق ــة أو حس ــتخدام البطاق ــة باس ــل البطاق ــق حام ــد ح ــحب أو تقيي ــة، س للبطاق
ــة  ــي للبطاق ــد االئتمان ــض الح ــة أو خف ــادة مؤقت ــة، أو زي ــى أي معامل ــة عل ــض الموافق أو رف
أو تعديــل أو إنهــاء أي مــن المميــزات التــي أتيحــت لحامــل البطاقة.ويمكــن اتخــاذ مثــل هــذه 
اإلجــراءات مــن قبــل المصــرف فيمــا يتعلــق بحاملــي البطاقــات بصــورة عامــة أو بحامــل بطاقــة 
بصــورة محــددة فقــط علــى الرغــم مــن أن حامــل البطاقــة قــد ال يكــون خــرق هــذه الشــروط 

ــكام. واألح

41. The Card may be used at any ATMs, POS terminals and Merchants around the world 
displaying the Visa or MasterCard logo. The Bank is not responsible for any act of 
negligence or refusal for any service by the Merchant or for damages arising as a 
result of malfunction of any Card, ATMs, POS terminals or other electronic devices.

41. يمكــن اســتخدام البطاقــة فــي أي جهــاز صــراف آلــي ونقــاط البيــع، وعنــد التجــار فــي جميــع 
أنحــاء العالــم حيثمــا يعــرض شــعار فيــزا أو شــعار ماســتر كارد. المصــرف ليــس مســؤواًل عــن أي 
عمــل مــن أعمــال اإلهمــال أو عــن رفــض أليــة خدمــة مــن قبــل التاجــر أو عــن األضــرار الناشــئة 
نتيجــة لخلــل فــي أي بطاقــة، أو أجهــزة الصــراف اآللــي، أو أجهــزة نقــاط البيــع أو األجهــزة 

ــرى. ــة األخ اإللكتروني
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42. The Cardholder is not allowed to disclose his PIN number to any person whatsoever. 
He is also expected to do his best to preserve his Card safe and harmless. Any 
Transaction performed on the ATM or where a PIN entry is necessary, shall be deemed 
to have been performed by the Cardholder himself/herself, if the Card is not reported 
as lost or stolen irrespective of the person performing the transaction. The Cardholder 
shall exercise every possible care to prevent the Card and its related PIN being lost 
or stolen or disclosed to any other person and shall notify the Bank immediately and 
confirm in writing of any such incidence. Notwithstanding anything to the contrary in 
these Terms and Conditions, the Cardholder will be liable for all actual costs, losses, 
expenses or liabilities incurred or sustained by the Bank arising from the use of the 
Card by any person obtaining possession of it with the Cardholder’s consent.

ــذل  ــه ب ــخص كان وعلي ــة ألي ش ــخصي للبطاق ــف الش ــم التعري ــف رق ــل أال يكش ــى العمي 42. عل
العنايــة الفائقــة والممكنــة للحفــاظ علــى ســامة البطاقــة. إذا لــم يتــم إعــام المصــرف بــأن 
ــث  ــي حي ــراف اآلل ــزة الص ــى أجه ــت عل ــة أجري ــر أي عملي ــروقة، تعتب ــودة أو مس ــة مفق البطاق
إدخــال الرقــم الســري للبطاقــة ضــروري بأنهــا قــد أجريــت مــن قبــل حامــل البطاقــة نفســه/

ــة  ــل البطاق ــى حام ــب عل ــة. يج ــام بالمعامل ــذي ق ــخص ال ــن الش ــر ع ــض النظ ــها، وبغ نفس
ممارســة كل الرعايــة الممكنــة لمنــع فقــدان أو ســرقة البطاقــة ورقــم التعريــف الشــخصي 
ــرف  ــر المص ــه أن يخط ــا علي ــخص. كم ــا ألي ش ــن أي منهم ــف ع ــا، أو الكش ــع له ــة التاب للبطاق
فــورًا ويؤكــد خطيــً فــي أي حــال مــن هــذا القبيــل. بغــض النظــر عــن أي شــيء مخالــف فــي 
هــذه الشــروط واألحــكام، فــإن حامــل البطاقــة مســؤواًل عــن جميــع التكاليــف الفعليــة 
والخســائر والنفقــات التــي قــد يتكبدهــا المصــرف والناشــئة عــن اســتخدام البطاقــة مــن قبــل 

أي شــخص حــاز علــى البطاقــة مــع موافقــة حامــل البطاقــة.

43. The Card is issued for the Cardholder’s personal use only and the Cardholder is not 
authorised to use the Card for business or corporate purpose and/or activities. The 
Bank may, in its discretion, restrict, and cancel the Card, if the Bank determines in its 
sole discretion that the Card has been used for non-personal use, fraudulent or illegal 
transactions.

43. يتــم إصــدار بطاقــة الســتخدام حامــل البطاقــة الشــخصي فقــط وال يســمح لحامــل البطاقــة 
ــره  ــً لتقدي ــرف ووفق ــوز للمص ــركات. يج ــاري و/أو أنشطةالش ــرض تج ــة لغ ــتخدام البطاق اس
تقييــد أو إلغــاء البطاقــة التــي اســتخدمت لإلســتخدام الغيــر شــخصي، أو لمعامــات غيــر 

ــة. ــة أو احتيالي قانوني

44. The Cardholder shall not use the Card or allow any third party to use the Card for any 
purpose or Transaction prohibited by Shari’a or law or public policy and the Bank in its 
sole discretion may decline any such transactions (including those carried out through 
the internet or other electronic means).

44. ال يجــوز لحامــل البطاقــة اســتخدام البطاقــة أو الســماح ألي طــرف ثالــث باســتخدام البطاقــة 
ألي غــرض أو معاملــة يحظرهــا القانــون أو الشــريعة اإلســامية أو السياســة العامــة للمصــرف. 
وللمصــرف ووفقــً لتقديــره رفــض أي مــن هــذه المعامــات )بمــا فــي ذلــك تلــك التــي تتــم مــن 

خــال شــبكة اإلنترنــت أو وســائل إلكترونيــة أخــرى(.
45. In the event that the Cardholder uses the Card or allows any third party to use the Card, 

for any purpose or transaction as prohibited in condition above, then the Cardholder 
and/or the third party shall be exclusively responsible and liable under the law for 
using the Card for any such purpose or transaction. The Bank shall have no liability 
or responsibility of whatsoever nature and howsoever arising on account of the Card 
being used for a purpose or Transaction prohibited by law or otherwise. In the event 
that the Bank incurs or sustains any cost, loss, damage or expense as a result of either 
the Card being used for any purpose or Transaction prohibited by law or public policy, 
then the Principal Cardholder (and, if relevant, the Supplementary Cardholder) shall 
immediately reimburse the Bank for the full amount of the aforementioned actual 
loss, damage or expense. Furthermore, the Bank may, forthwith without notice and 
without liability to any Cardholder, cancel the Card and Card account.

ــة ألي  ــتخدام البطاق ــث باس ــرف ثال ــماحه ألي ط ــة أو س ــل البطاق ــتخدام حام ــة اس ــي حال 45. ف
غــرض أو معاملــة كمــا هــو محظــور أعــاه، يتحمــل حامــل البطاقــة و/أو الطــرف الثالــث 
ــزام  ــرف أي الت ــون للمص ــن يك ــة. ل ــتخدام البطاق ــون الس ــب القان ــرًا وبموج ــؤولية حص المس
أو مســؤولية مــن أي نــوع مهمــا كان تجــاه حســاب بطاقــة تســتخدم لغــرض أو معاملــة 
يحظرهــا القانــون. فــي حالــة تحمــل المصــرف ألي ضــرر أو مصاريــف نتيجــة لبطاقــة أو معاملــة 
اســتخدمت ألي غــرض مــن األغــراض التــي يحظرهــا القانــون أو السياســة العامــة، فــإن علــى 
حامــل البطاقــة الرئيســي )أو حامــل البطاقــة اإلضافيــة، إذا كان ذلــك مناســبً( أن يســدد فــورًا 
للمصــرف كامــل المبلــغ الفعلــي والمصاريــف. وعــاوة علــى ذلــك، يجــوز للمصــرف، فــورًا ودون 

ــة. ــة والبطاق ــاب البطاق ــاء حس ــة، إلغ ــل بطاق ــاه أي حام ــؤولية تج ــذار ودون مس ــابق إن س

46. The Cardholder shall not use the Card or allow any third party to use the Card in a 
Transaction prohibited by Islamic Shari’a. All Transactions involving Merchants which 
the Bank is aware conduct a business prohibited by Shari’a, including but not limited 
to, alcohol, pork products, gambling, casinos, bars, nightclubs, Merchants selling and/
or providing pornography related products and/or services may be declined. In case 
of such use, the Bank reserves the right forthwith without notice and without liability 
to any Cardholder to cancel the Card and the Cardholder shall immediately following 
such cancellation, pay all outstanding amounts in respect of such cancelled Card to 
the Bank.

46. يجــب علــى حامــل البطاقــة عــدم اســتخدام البطاقــة أو الســماح ألي طــرف ثالــث باســتخدام 
البطاقــة فــي معاملــة تحظرهــا الشــريعة اإلســامية. جميــع المعامــات المتعلقــة بالتجــار 
التــي يكــون المصــرف علــى علــم بمزاولتهــم ألعمــال محظــورة بموجــب الشــريعة، بمــا فــي 
ــات،  ــار، والكازينوه ــر، والقم ــات الخنزي ــول، ومنتج ــر، الكح ــال ال الحص ــبيل المث ــى س ــك وعل ذل
ــد  ــة، ق ــات ذات الصل ــة و/أو الخدم ــات اإلباحي ــات والخدم ــة، والمنتج ــوادي الليلي ــات، والن والحان
ــورًا ودون  ــق ف ــرف بالح ــظ المص ــل، يحتف ــذا القبي ــن ه ــتخدام م ــة اس ــي حال ــا. ف ــم رفضه يت
ــذار ودون مســؤولية تجــاه أي حامــل للبطاقــة بإلغــاء البطاقــة، ويجــب علــى حامــل  ســابق إن

ــغ المســتحقة علــى البطاقــة الملغــاة. البطاقــة مباشــرة بعــد اإللغــاء دفــع جميــع المبال

47. Cardholder understands and accepts that it is strictly forbidden to make use of the 
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. QIB has the right to report any 
suspicious account activity to the relevant law enforcement authority.

47. يعلــم حامــل البطاقــة ويقبــل أنــه ُيمنــع منعــً باتــً اســتخدام خدمــة بطاقــة المصــرف 
لتســديد قيمــة المــواد غيــر القانونيــة أو تنزيــل المــواد غيــر القانونيــة مــن اإلنترنــت أو أي ســلع 
أو خدمــات بمــا يخالــف حقــوق الملكيــة الفكريــة لطــرف ثالــث أو فــي أي غــرض غيــر قانونــي 
آخــر أو نشــاط إجرامــي مــن أي نــوع. كمــا يحــق للمصــرف اإلبــاغ عــن أي نشــاط مشــبوه مــن أي 

ــون. ــذ القان ــة بتنفي ــلطات المعني ــى الس ــاب إل حس
48. QIB reserves the right to apply at its sole discretion prevention and detection 

procedures and block accounts or refuse the execution of transactions if there are 
reasonable grounds to suspect that an account is being or may be used for illegal 
purposes.

ــي  ــة الت ــراءات الوقائي ــردة اإلج ــه المنف ــض إرادت ــق بمح ــي أن يطب ــق ف ــرف بالح ــظ المص 48. يحتف
يراهــا مناســبة والقيــام بالتحريــات الازمــة وإيقــاف المبالــغ المحولــة ورفــض تنفيــذ المعامات 
عندمــا يكــون هنــاك أســاس لإلشــتباه فــي أن الحســاب يســتخدم أو ربمــا يســتخدم ألغــراض 

غيــر قانونيــة.
Payments
49. The amount of all transactions shall be debited to the Card account.

الدفعات
49. يتم خصم مبالغ جميع المعامات من حساب البطاقة.

50. In certain situations, any actual expenses either during authorisation or settlement, 
including any communication expenses such as telephone and telexes, shall be 
debited to the Card account.

ــاء  ــا أثن ــرف إم ــا المص ــد يتكبده ــة ق ــات فعلي ــم أي نفق ــم خص ــد يت ــاالت، ق ــض الح ــي بع 50. ف
الموافقــة علــى عمليــة أو تســوية عمليــة، بمــا فــي ذلــك نفقــات اإلتصــاالت مثــل الهاتــف 

والتلكــس مــن حســاب البطاقــة.
51. All amounts payable to QIB due to the use by a Cardholder of his Card, are to be settled 

in Qatari Riyals at an exchange rate different from that applied inside Qatar at the date 
of purchase. QIB by so doing, shall be acting in execution to a tacit Power Attorney 
entrusted to it by the Cardholder.

51. تســدد بالريــال القطــري كافــة المبالــغ المســتحقة للمصــرف علــى العميــل والناتجــة عــن 
اســتخدامه لبطاقــة االئتمــان، مــع ماحظــة أن أســعار صــرف العمــات المطبقــة ســوف 
ــذًا  ــذا تنفي ــر ه ــراء، ويعتب ــخ الش ــي تاري ــر ف ــة قط ــل دول ــة داخ ــعارها المعلن ــن أس ــف ع تختل

لتوكيــل ضمنــي مــن العميــل.
52. All transactions shall be deemed valid and the amount of all transactions shall be 

considered due and payable by the Principal Cardholder and shall be debited to the 
Card account. Any dispute or claims arising under any Transaction will be dealt with 
separately according to Visa’s or MasterCard’s (as case may be) operating regulations. 
The Bank shall not reimburse any of the amounts debited unless the claim is reported 
to the Bank by the Principal Cardholder and until the case is investigated and resolved 
and the Cardholder is obviated from any responsibilities. Fees may apply for disputed 
chargebacks.

ــع  ــة الدف ــتحقة وواجب ــر مس ــات تعتب ــع المعام ــغ جمي ــة ومبال ــر صالح ــات تعتب 52. كل المعام
مــن قبــل حامــل البطاقــة الرئيســي، وســيتم خصمهــا مــن حســاب البطاقــة. وســيتم التعامل 
مــع أي نــزاع أو المطالبــات الناشــئة فــي إطــار أي معاملــة علــى حــدة وفقــً لسياســات فيــزا أو 
ماســتر كارد. لــن يقــوم المصــرف بإعــادة أي مــن المبالــغ مــا لــم يتــم اإلبــاغ عنهــا والمطالبــة 
ــم  ــا، ويت ــة وحله ــي القضي ــق ف ــم التحقي ــى يت ــية وحت ــة الرئيس ــل البطاق ــل حام ــن قب ــا م به
إبــراء حامــل البطاقــة مــن أي مســؤولية. كمــا قــد يتــم فــرض رســوم علــى العمليــات المتنــازع 

عليهــا.

53. For the duration of the validity of the Card, the Cardholder is required to make a 
minimum monthly payment under the terms of this contract. The amount due and 
payable and the utilised amount payable by the Cardholder shall be the amount (if 
any) shown on the Card statement.

ــذا  ــكام ه ــً ألح ــهرية وفق ــى الش ــد األدن ــة الح ــديد دفع ــة تس ــل البطاق ــن حام ــوب م 53. مطل
ــتخدم  ــغ المس ــه والمبل ــب دفع ــتحق والواج ــغ المس ــة. المبل ــة البطاق ــدة صاحي ــد لم العق
مــن قبــل حامــل البطاقــة الواجــب دفعــه ســيظهرا علــى كشــف حســاب البطاقــة )فــي حــال 

وجــود المبلــغ هــذا(.
54. Cardholder is to keep a reasonable credit balance in order to settle credit invoices. 

Apart of this, QIB shall be at any time entitled to immediately settle amounts due 
to it from any of the Cardholder deposits, and/or accounts whatsoever, without any 
conventional advising or procedures.

54. علــى العميــل أن يحتفــظ برصيــد دائــن كاٍف لســداد قيمــة فواتيــر االئتمــان، وبخــاف ذلــك 
ــات أو  ــع أو إيداع ــن أي ودائ ــه م ــتحقة ل ــغ المس ــديد المبال ــت تس ــي أي وق ــق ف ــرف الح للمص
حســابات تكــون للعميــل فــي المصــرف، أيــً كانــت تســميتها، وذلــك فــورًا ودون تنبيــه أو 

إجــراءات.
55. Cardholder’s deposits, accounts or any other funds or goods kept with QIB shall be 

considered as a mortgage under the possession of QIB as a warranty ensuring the 
settlement by the Cardholder of any amounts which are, or could be payable by the 
latter for any reason.

55. تعتبــر الودائــع والحســابات وأيــة أمــوال أو بضائــع موجــودة للعميــل لــدى المصــرف مرهونــة 
رهنــً حيازيــً للمصــرف للوفــاء بجميــع المبالــغ المســتحقة أو التــي قــد تســتحق علــى العميــل 

ألي ســبب.

56. Should the Cardholder settle only the minimum of the total amount due on or before 
the due date, irrespective of the payment option selected by the Cardholder, the Bank 
shall on the basis of a prior understanding, exchange with the Cardholder an offer 
and an acceptance notice in writing or by SMS to sell certain commodities owned 
by the Bank to the Cardholder for the remaining balance of the total amount due by 
one installment for one month, starting as of the due date and settle the Card dues 
from the proceeds of selling the said commodities on behalf of the Cardholder if the 
Cardholder does not wish to sell the commodities himself or by delegating a party 
other than the Bank. 

56. فــي حــال أن حامــل البطاقــة ســدد الحــد األدنــى مــن المبلــغ اإلجمالــي المســتحق فقــط فــي 
ــة،  ــل البطاق ــا حام ــي يختاره ــع الت ــة الدف ــن طريق ــر ع ــض النظ ــتحقاق، بغ ــخ االس ــل تاري أو قب
ســيقوم المصــرف، وبنــاًء علــى تفاهــم مســبق، بتبــادل عــرض وإشــعار قبــول مــع حامــل 
البطاقــة كتابــًة أوعــن طريــق ال SMS لبيــع بعــض الســلع التــي يملكهــا المصــرف لحامــل 
البطاقــة بقيمــة الرصيــد المتبقــي مــن المبلــغ اإلجمالــي المســتحق مــن دفعــة واحــدة لمــدة 
ــلع  ــع الس ــة بي ــن حصيل ــة م ــتحقات البطاق ــوية مس ــتحقاق وتس ــخ اإلس ــن تاري ــداًء م ــهر ابت ش
ــن  ــه أو ع ــلع بنفس ــع الس ــي بي ــب ف ــة ال يرغ ــل البطاق ــة إذا كان حام ــل البطاق ــن حام ــة ع نياب

ــر المصــرف. طريــق تفويــض طــرف آخــر غي
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57. International Murabaha Transaction will appear in the next statement of the Card, 
and the same will be regarded as accepted by the Cardholder in case such action is 
not objected by the Cardholder within the period of time specified on the statement.

57. قيمــة المرابحــة الدوليــة ســوف تظهــر فــي كشــف حســاب البطاقــة وتعتبــر المعاملــة 
مقبولــة مــن قبــل حامــل البطاقــة فــي حــال لــم يعتــرض علــى العمليــة فــي غضــون الفتــرة 

ــة. ــاب البطاق ــف حس ــي كش ــددة ف ــة المح الزمني
58. If the Cardholder objects to the International Morabaha Transaction within the period 

specified, the Bank shall review the request of the Cardholder and refund the entire 
amount of the International Morabaha and the profit of the objected Transaction only. 
The Bank has the right to stop the Card and claim settlement of the whole amount 
due from the Cardholder.

58. إذا اعتــرض حامــل البطاقــة علــى معاملــة المرابحــة الدوليــة خــال المــدة المحــددة، ســيقوم 
المصــرف بمراجعــة طلــب حامــل البطاقــة وبــرد كامــل مبلــغ المرابحــة الدوليــة وقيمــة الربــح 
علــى العمليــة التــي اعتــرض عليهــا العميــل فقــط. المصــرف لديــه الحــق فــي إيقــاف البطاقــة 

وطلــب ســداد كامــل المبلــغ المســتحق مــن حامــل البطاقــة.

59. If the Cardholder does not meet the minimum payment requirement by the due 
date, then the Card shall be blocked, and the Bank may not process the International 
Morabaha for settlement of the Card’s transactions.

59. إذا كان حامــل البطاقــة ال يلبــي متطلبــات الحــد األدنــى للدفــع فــي الموعــد المحــدد، ســيقوم 
المصــرف بوقــف البطاقــة. كمــا ويجــوز للمصــرف أن يوقــف عمليــات المرابحــة الدوليــة علــى 

البطاقــة.
60. Where the Cardholder makes payment by a cheque, the Cardholder shall allow for a 

minimum of five business days for the cheque to clear. The Bank shall only credit the 
payment to the Card account once the cheque has cleared and the Bank is in receipt 
of cleared refunds.

60. فــي حــال ســدد حامــل البطاقــة عــن طريــق شــيك، يجــب علــى حامــل البطاقــة إتاحــة مــدة 
ــام عمــل لتحصيــل الشــيك. ويقــوم المصــرف بتحويــل مبلــغ الدفعــة  ال تقــل عــن خمســة أي

فقــط عندمــا يتــم تحصيــل الشــيك.

61. Any payments made by the Cardholder will be applied by the Bank in or towards 
payment of Cardholder’s obligations to the Bank under these Terms and Conditions in 
such order as the Bank may in its sole discretion determine.

ــرف  ــل المص ــن قب ــة م ــل البطاق ــل حام ــن قب ــة م ــغ المدفوع ــن المبال ــتعمال أي م ــيتم اس 61. س
فــي ظــل هــذه الشــروط واألحــكام لســداد إلتزامــات حامــل البطاقــة للمصــرف وفقــً لتقديــر 

المصــرف وحســب مــا يــراه مناســبً.
62. If the full amount due and payable is not paid by the payment due date, the Bank shall 

have the right to block the Card and if the Cardholder continues not to pay, the Card 
may be cancelled after ninety (90) calendar days from the first payment due date. A 
new Card may not be issued unless the full amount is repaid and a fresh arrangement 
entered into (if required).

62. إذا لــم يتــم ســداد كامــل المبلــغ الواجــب الدفــع قبــل تاريــخ اســتحقاق الســداد، يكــون 
للمصــرف الحــق فــي إيقــاف البطاقــة. وإذا تابــع حامــل البطاقــة عــدم الدفــع، قــد يتــم إلغــاء 
البطاقــة بعــد تســعين يومــً )90( مــن تاريــخ الدفعــة األولــى المســتحقة. وقــد ال تصــدر بطاقــة 

جديــدة إال إذا تــم ســداد كامــل المبلــغ وتــم الذخــول بترتيبــات جديــدة (إذا لــزم األمــر(.

63. Following amounts will be debited to the Cardholder’s account in QR:
a. All expenses and amounts caused by the use – by a Cardholder – of his Card 
including cost of any SMS, phone calls etc.;
b. All other expenses and charges incurred in claiming settlement of the above
c. QIB reserves the right to change fees/charges as per the Bank’s policies with prior 
notice to the customer

63. تسجل على حساب العميل المبالغ التالية بالريال القطري:
أ. كافــة المصاريــف والمبالــغ الناشــئة عــن اســتخدام العميــل للبطاقــة، بمــا فــي ذلــك تكلفــة 

أيــة رســائل نصيــة قصيــرة أو مكالمــات هاتفيــة وخافــه
ب. كافة المصاريف واألتعاب الناتجة عن مطالبة العميل بتسديد حسابه

ــار  ــع إخط ــرف م ــات المص ــً لسياس ــوم وفق ــر الرس ــق تغيي ــه بح ــرف لنفس ــظ المص ت. يحتف
ــاء ــبق للعم مس

64. QIB shall debit Cardholder’s account with the amounts stated in clause (63) herein 
in addition to the amounts of cash payment slips due by the use of the Card. In all 
cases, a statement of account will be dispatched, physically or electronically, to the 
Cardholder for settlement.

64. يقيــد المصــرف علــى حســاب العميــل المبالــغ المشــار إليهــا فــي المــادة )63( أعــاه، باإلضافــة 
إلــى مبالــغ قســائم الشــراء و/أو الســحب النقــدي الناتجــة عــن اســتخدام البطاقــة، كمــا 
ــغ  ــه المبال ــً ب ــل مبين ــى العمي ــي إل ــي أو إلكترون ــاب ورق ــف حس ــال كش ــرف بإرس ــوم المص يق

ــدادها. ــب بس المطال
65. Cardholder is expected to check all accounting operations in the above said statement 

of account in case of a discrepancy, to contact QIB in writing within one month of the 
date of statement. Otherwise latter shall be considered as good.

ــاب،  ــف الحس ــي كش ــة ف ــابية المدرج ــات الحس ــع العملي ــي جمي ــق ف ــل أن يدق ــى العمي 65. عل
وفــي حالــة وجــود أي اختافــات، عليــه أن يراجــع مديــر الفــرع أو إدارة البطاقــات االئتمانيــة 
لإلعتــراض خطيــً خــال شــهر مــن اســتامه لكشــف الحســاب، وإال فــإن العمليــات الحســابية 

ــة. ــون صحيح ــة تك المدرج
66. Cardholder assigns any right to request auditing accounting books/entries of QIB 

regarding his liabilities resulting by his use of the Card. He also waives any right to 
object on the same unless consolidated by definite proofs acceptable to QIB Internal 
Audit and Religious Control Committee.

ــتحق  ــا يس ــة بم ــرف المتعلق ــابات المص ــود حس ــر وقي ــق دفات ــب تدقي ــن طل ــل ع ــازل العمي 66. يتن
عليــه مــن التزامــات ناشــئة عــن اســتخدامه لبطاقــة االئتمــان، واليحــق لــه اإلعتــراض عليهــا مــا 

لــم توجــد قرائــن تــدل علــى العكــس، تكــون مقنعــة لجهــات التدقيــق والرقابــة الشــرعية.

67. The Cardholder’s liability for all dues arising out of his use of the Card shall, in all 
case, continue until settlement of all such liabilities as well as settlement of the 
Card account. Or after (60) sixty days from date of rendering his Card back whichever 
comes later.

67. مســؤولية العميــل عــن كافــة اإللتزامــات الناشــئة عــن اســتخدام البطاقــة تظــل قائمــة فــي 
جميــع األحــوال لحيــن ســداد جميــع تلــك االإلتزامــات وتســوية حســاب البطاقــة، أو مــرور مــدة 

ال تقــل عــن ســتين يومــً مــن تاريــخ إعادتــه لبطاقــة االئتمــان أيهمــا يكــون الحقــً.

68. Without prejudice to the Bank’s rights and remedies, the Bank shall have the right 
to debit and/or freeze any of the Cardholder’s accounts with the Bank at any time to 
recover all amounts due and payable from the Cardholder without prior notice and 
without any liability to the Cardholder.

68. دون اإلخــال بحقــوق المصــرف، يكــون للمصــرف الحــق فــي الخصــم و/أو تجميــد أي مــن 
حســابات حامــل البطاقــة مــع المصــرف فــي أي وقــت الســترداد جميــع المبالــغ المســتحقة 
ــل  ــاه حام ــات تج ــبق ودون أي التزام ــعار مس ــة دون إش ــل البطاق ــن حام ــداد م ــة الس والواجب

ــة. البطاق
Supplementary Cards
69. The Bank may, in its sole discretion, issue a supplementary Card to any person 

nominated as a Supplementary Cardholder upon the request of the Principal 
Cardholder.

البطاقات اإلضافية
69. يجــوز للمصــرف، وفقــً لتقديــره، إصــدار بطاقــة إضافيــة إلــى أي شــخص معيــن كحامــل 

بطاقــة إضافيــة بنــاء علــى طلــب حامــل البطاقــة الرئيســية.

70. These Terms and Conditions shall apply to the use of the Supplementary Card and 
the Principal Cardholder agrees to ensure that each Supplementary Cardholder reads, 
understands, and undertakes to act in accordance with these Terms and Conditions 
and Schedule of Charges and amendments thereto made from time to time.

70. إن هــذه الشــروط واألحــكام تنطبــق علــى اســتخدام البطاقــة اإلضافيــة. حامــل البطاقــة 
الرئيســية يوافــق علــى أن يضمــن أن كل حامــل لبطاقــة إضافيــة يقــرأ، ويفهــم ويتعهــد 
بالعمــل وفقــً لهــذه الشــروط واألحــكام وجــدول الرســوم والتعديــات التــي قــد تدخــل 

ــر. ــت آلخ ــن وق ــا م عليه
71. The Principal Cardholder can request as many Supplementary Cards on his/her Card 

Account as he/she wants (within the policy and procedures laid down by the Bank) 
and all the Supplementary Cards shall share the Card Limit in accordance with the 
Card Application.

ــى  ــد عل ــي يري ــة الت ــات اإلضافي ــن البطاق ــدد م ــب أي ع ــية طل ــة الرئيس ــل البطاق ــن لحام 71. يمك
ــرف(.  ــل المص ــن قب ــا م ــوص عليه ــراءات المنص ــات واإلج ــار السياس ــي إط ــة )ف ــاب البطاق حس
ــو  ــا ه ــً لم ــة وفق ــي للبطاق ــد االئتمان ــم الح ــة تقاس ــات اإلضافي ــع البطاق ــى جمي ــب عل ويج

ــة. ــب البطاق ــي طل ــوص ف منص
72. Both the Principal and Supplementary Cardholders shall be, severally and jointly 

liable for any outstanding amounts damages and losses arising from the use of the 
Supplementary Card.

72. كل مــن حاملــي البطاقــات الرئيســية واإلضافيــة، مســؤولين بالتكافــل وبالتضامــن فيمــا 
بينهمــا، عــن أيــة مبالــغ مســتحقة وأضــرار وخســائر ناتجــة عــن اســتخدام البطاقــة اإلضافــي.

Loss and Theft of Cards
73. In case the card is lost or stolen, or the Cardholder suspects any fraudulent (as 

determined by the Bank) or suspicious activity with regard to the Card, the Cardholder 
is to immediately report to any of QIB branches, or directly call Customer Service Call 
Center at 4444 8444, then to confirm with a written notice to the Bank within seven 
days explaining in which circumstances the Card was lost/stolen and the precautions 
he might have taken in this regard and which could help in recovering the said Card. 
Such notice should be mailed to the bank on the following address: P.O. Box 559, 
Doha, Qatar. However, until QIB accepts receipt of such a notice, the Cardholder will 
be liable for any sales voucher or cash payment slip eventually arising out of the lost/
stolen Card.

سرقة أو فقدان البطاقة
73. فــي حالــة فقــدان البطاقــة أو ســرقتها، أو فــي حــال اشــتبه حامــل البطاقــة بــأي حركــة 
إحتياليــة أو مشــبوهة فيمــا يتعلــق بالبطاقــة )كمــا هــو محــدد مــن قبــل المصــرف(، فعلــى 
حامــل البطاقــة أن يبلــغ فــورًا إلــى أي مــن فــروع المصــرف، أو اإلتصــال مباشــرة بمركــز اإلتصــال 
ــي  ــرف ف ــي للمص ــعار خط ــاغ بإش ــد الب ــم تأكي ــم 44448444 ث ــى الرق ــاء عل ــة العم لخدم
غضــون ســبعة أيــام يشــرح فيــه الظروف التــي قد فقدت/ســرقت البطاقــة فيهــا واإلحتياطات 
التــي قــد اتخــذت فــي هــذا الصــدد والتــي يمكــن أن تســاعد فــي اســترداد البطاقــة. وينبغــي 
ــك،  ــع ذل ــر. وم ــة، قط ــي: ص. ب 559، الدوح ــوان التال ــى العن ــرف عل ــى المص ــعار إل ــال اإلش إرس
وريثمــا يقبــل المصــرف اســتام إشــعار مــن هــذا القبيــل، فــإن حامــل البطاقــة يكــون مســؤواًل 

عــن أي مشــتريات أو ســحوبات نقديــة ناشــئة عــن البطاقــة المفقــودة/ المســروقة.

74. Promptly upon receipt by the Bank of a telephone or written notification of loss or 
theft of a Card, the Bank shall cancel the Card, the Cardholder will have no further 
liability on any new Transactions on the Card Account provided that the Cardholder has 
acted with all reasonable care and diligence in safeguarding the Card and promptly 
reporting its loss or theft to the Bank.

74. فــور اســتام المصــرف إلشــعار خطــي أو هاتفــي بفقــدان أو ســرقة بطاقــة، يتــم إيقــاف 
البطاقــة و يعفــى حامــل البطاقــة مــن أيــة مســؤولية حــول أي مــن المعامــات الجديــدة علــى 
ــة  ــة المعقول ــكل العناي ــرف ب ــد تص ــة ق ــل البطاق ــون حام ــريطة أن يك ــة، ش ــاب البطاق حس

ــرف. ــرقتها للمص ــارتها أو س ــن خس ــورًا ع ــاغ ف ــة واإلب ــى البطاق ــاظ عل ــي الحف ــاد ف واإلجته

75. Any charges levied for a lost or stolen Card that are paid by the Bank shall be charged 
to the Cardholder and debited to the Card Account to the extent of negligence or 
misconduct by the Cardholder.

75. تســتوفى أي رســوم تدفــع مــن قبــل المصــرف عــن بطاقــة مفقــودة أو مســروقة مــن حســاب 
البطاقــة فــي حــدود اإلهمــال أو ســوء الســلوك مــن قبــل حامــل البطاقــة.

76. If the Cardholder requests a replacement for a lost or stolen Card, the Bank may, at its 
absolute discretion, issue a replacement Card subject to these Terms and Conditions. 
The issuance fee for such replacement Card shall be debited to the Card Account.

76. إذا طلــب حامــل البطاقــة بديــًا عــن البطاقــة المفقــودة أو المســروقة، يجــوز للمصــرف، 
حســب تقديــره المطلــق، إصــدار بطاقــة بديلــة، باإلســتناد إلــى هــذه الشــروط واألحــكام. ويتــم 

ــة. ــاب البطاق ــن حس ــة م ــة البديل ــدار البطاق ــوم إص ــم رس خص
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77. In the event that the lost or stolen Card is recovered, the Cardholder must not use the 
Card again. The Cardholder should report the recovery to the Bank in writing and shall 
destroy it by cutting it in half and returning the same to the Bank.

77. فــي حــال اســتعاد البطاقــة المفقــودة أو المســروقة، يجــب علــى حامــل البطاقــة عــدم 
المصــرف عــن  إبــاغ  البطاقــة  أخــرى. كمــا يجــب علــى حامــل  البطاقــة مــرة  اســتخدام 
اســتعادة البطاقــة كتابــًة وتعطيــل البطاقــة عبــر قطعهــا فــي النصــف وإعادتهــا للمصــرف.

Personal Identification Number (PIN)
78. The Bank will issue a PIN to the Cardholder to authenticate Transactions at ATMs 

and other PIN based terminals. If the Card was instantly issued from the branch, the 
Cardholder will be able to define a new PIN himself/herself.

رقم التعريف الشخصي
ــة  ــتعماله للموافق ــة الس ــل البطاق ــخصي لحام ــف ش ــم تعري ــدار رق ــرف بإص ــيقوم المص 78. س
علــى المعامــات فــي أجهــزة الصــراف اآللــي وغيرهــا مــن الماكينــات القائمــة علــى اســتعمال 
ــيكون  ــرع، س ــن الف ــوري م ــكل ف ــدرت بش ــد ص ــه ق ــت البطاق ــخصي. إذا كان ــف ش ــم تعري رق

حامــل البطاقــة قــادرًا علــى تحديــد الرقــم بنفســه.
79. The Cardholder shall not disclose the PIN to any person. Accordingly, any PIN related 

Transaction shall be deemed to be performed by the Cardholder.
79. يجــب علــى حامــل البطاقــة عــدم الكشــف عــن رقــم التعريــف الشــخصي إلــى أي شــخص. 
ــر رقــم التعريــف الشــخصي منفــذة مــن  ــر أي مــن المعامــات المنفــذة عب وفقــً لذلــك تعتب

قبــل حامــل البطاقــة.
80. In case of a lost/forgotten PIN, the Bank may issue a new replacement Card with new 

PIN. Fees and charges apply.
ــة  ــة بديل ــدار بطاق ــرف إص ــوز للمص ــخصي، يج ــف الش ــم التعري ــيان رق ــة فقدان/نس ــي حال 80. ف

ــة. ــى العملي ــوم عل ــق رس ــم تطبي ــد. ويت ــخصي جدي ــف ش ــم تعري ــع رق ــدة م جدي
Card Statement
81. The Bank shall send a Card Statement to the Principal Cardholder each month either 

physically or via e-mail/ATM etc. If the Principal Cardholder does not receive the Card 
Statement, he/she should report to the Bank immediately and request a copy of the 
Card Statement. In the event that the Bank is unable to send the Card Statement 
for any reason whatsoever or the Card Statement is not received by the Principal 
Cardholder, the Bank shall not be liable to the Cardholder for any consequence of not 
receiving his/her Statement and the obligations of the Cardholder to the Bank under 
these Terms and Conditions shall not be affected and the charges and fees payable 
under these Terms and Conditions shall continue to be applicable. Physical statements 
fees & charges apply.

كشف حساب البطاقة
81.  يقــوم المصــرف بإرســال كشــف حســاب البطاقــة لحامــل البطاقــة الرئيســية فــي كل شــهر 

إمــا بشــكل ورقــي أو عبــر البريــد اإللكترونــي/ ATM الــخ.
إذا لــم يســتلم حامــل البطاقــة الرئيســي كشــف حســاب البطاقــة، يجــب عليــه فــورًا طلــب 
نســخة مــن كشــف حســاب البطاقــة مــن المصــرف. فــي حــال كان المصــرف غيــر قــادر 
ــف  ــتام كش ــم اس ــم يت ــباب أو ل ــن األس ــبب م ــة ألي س ــاب للبطاق ــف حس ــال كش ــى إرس عل
ــاه  ــؤواًل تج ــرف مس ــون المص ــن يك ــي، ل ــة الرئيس ــل البطاق ــل حام ــن قب ــة م ــاب البطاق حس
ــل  ــات حام ــر التزام ــاب وال تتأث ــف الحس ــه لكش ــدم تلقي ــب ع ــة عواق ــن أي ــة ع ــل البطاق حام
البطاقــة تجــاه المصــرف بموجــب هــذه الشــروط واألحــكام. وتبقــى التزامــات حامــل البطاقــة 
مســتحقة بموجــب هــذه الشــروط واألحــكام وقابلــة للتطبيــق. قــد يتــم تطبيــق رســوم علــى 

ــة. ــابات الورقي ــوفات الحس كش
82. The Cardholder must verify all the Transactions billed on the Card Statement and in 

case any discrepancy, notify the Bank immediately.
82. يجــب علــى حامــل البطاقــة التحقــق مــن جميــع المعامــات الظاهــرة علــى كشــف حســاب 

البطاقــة، وفــي حالــة أي اختــاف، عليــه إخطــار المصــرف فــورًا.
83. If the Principal Cardholder does not recognise a Transaction and wishes to receive a 

copy of the Transaction record, the Bank shall arrange to provide such a copy and the 
Cardholder shall be liable for the applicable charges incurred relating to providing 
such copies in accordance to the Schedule of Charges. In the event the investigation 
undertaken by the Bank, proves that the Cardholder is not responsible for the 
Transaction the Bank shall reimburse the charges to the Card Account.

83. إذا لــم يتعــرف حامــل البطاقــة الرئيســي علــى معاملــة معينــة ويرغــب فــي الحصــول علــى 
نســخة مــن قســيمة الشــراء، ســيقوم المصــرف باإلجــراءات الازمــة لتوفيــر نســخة مــن هــذه 
القســيمه. ســيكون حامــل البطاقــة مســؤواًل عــن الرســوم المترتبــة المتعلقــة بتوفيــر هــذه 
النســخ وفقــً لجــدول الرســوم. فــي حالــة أثبــت التحقيــق الــذي قــام بــه المصــرف بــأن حامــل 
البطاقــة غيــر مســؤول عــن المعامــات، ســيقوم المصــرف بســداد الرســوم لحســاب البطاقــة.

84. Any notice/SMS mailed to the Cardholder at his address/registered cell number with 
QIB given herein will be considered as proper and legal. In addition, Cardholder 
undertakes to advise QIB in writing of any change in its given address/cell number.

84. أي إشعار/رســالة نصيــة ترســل إلــى حامــل البطاقــة علــى عنوانه/رقمــه الخليــوي المســجل مــع 
المصــرف، والموضــح هنــا، ســيعتبر صالــح قانونيــً وباإلضافــة إلــى ذلــك، يتعهــد حامــل البطاقــة 

بإخبــار المصــرف خطيــً عــن أي تغييــر فــي الرقــم أو العنــوان.
85. The Principal Cardholder must promptly notify the Bank in writing of any changes 

in his/her personal information, including but not limited to home address, mobile 
number, email address, P.O. box number, home telephone number and office 
telephone number.

85. يجــب علــى حامــل البطاقــة الرئيســي إخطــار المصــرف كتابــة وعلــى الفــور بــأي تغييــرات فــي 
ــوال،  ــم الج ــزل، رق ــوان المن ــر عن ــال ال الحص ــبيل المث ــك س ــي ذل ــا ف ــخصية، بم ــه الش معلومات

عنــوان البريــد اإللكترونــي، عنــوان صنــدوق البريــد ورقــم الهاتــف المنزلــي والمكتــب.

86. Physical statements fees and charges apply. 86. سيتم تطبيق رسوم على كشوفات الحسابات الورقية.
Renewals
87. Following the expiry date of the Card, the Bank may, at its sole discretion, issue a new 

Card pursuant to a new arrangement between the Bank and the Cardholder. Fees and 
charges may apply as applicable.

التجديد
ــً  ــدة وفق ــة جدي ــدار بطاق ــره، إص ــً لتقدي ــة، ووفق ــاء البطاق ــخ انته ــد تاري ــرف، بع ــوز للمص 87. يج
لترتيــب جديــد بيــن المصــرف وحامــل البطاقــة، وقــد يتــم تطبيــق رســوم علــى هــذا حســب 

مــا قــد يكــون مطبقــً فــي حينــه.
Disputes on Transactions
88. The entries in the Card Statement shall be presumed to be correct unless the Principal 

Cardholder objects to the entries within a period of thirty (30) calendar days from the 
date of the Card Statement and proves them to be incorrect.

المنازعات بشأن المعامالت
88. ســيفترض المصــرف بــأن المعلومــات علــى كشــف حســاب البطاقــة صحيحــة مــا لــم يعتــرض 
حامــل البطاقــة الرئيســية فــي غضــون ثاثيــن )30( يومــً مــن تاريــخ كشــف الحســاب وأثبــت 

أنهــا غيــر صحيحــة.
89. In case of a dispute about entries pertaining to the use of the Card or sales entries not 

signed by the Cardholder, it shall become necessary that the concerned Cardholder 
submits to QIB in writing a debit document (or a copy of it) within 30 days from the 
date of the statement of account.

89. فــي حالــة الخــاف حــول قيــود ناتجــة عــن اســتخدام بطاقــة االئتمــان أو قيــود مبيعــات غيــر 
متوقعــة مــن العميــل، فــإن ذلــك يتطلــب إبــراز مســتند مديــن أو نســخة عنــه يصــدر عــن حامــل 

البطاقــة ويقــدم كتابيــً للمصــرف خــال شــهر مــن تاريــخ إصــدار كشــف الحســاب.

90. If the Principal Cardholder objects to an entry, the Principal Cardholder must send 
a signed Dispute Form to the Bank and the Bank shall initiate an investigation. The 
Bank shall charge an investigation fee in accordance with Schedule of Charges. If the 
investigation is proved to be in favour of the customer, the respective Transaction 
amount will be reversed to the customer’s account with the applicable profit charged 
on the Murabaha Credit Card. 

إذا اعتــرض حامــل البطاقــة علــى معاملــة مــا، عليــه تعبئــة وتوقيــع نمــوذج المنازعــات،   .90
ــدول  ــً لج ــق وفق ــم تحقي ــرف رس ــيحصل المص ــق. س ــراء التحقي ــي إج ــرف ف ــيقوم المص وس
ــى  ــه إل ــة المعين ــغ الصفق ــس مبل ــيتم عك ــة، س ــات المطالب ــن إثب ــق م ــد التحق ــوم. وبع الرس

ــة”. ــان “المرابح ــة اإلئتم ــى بطاق ــق عل ــح المطب ــع الرب ــل م ــاب العمي حس

91. The Bank is not obliged to investigate any Transaction not reported to the Bank by the 
Principal Cardholder within the time frame mentioned above.

91. المصــرف غيــر ملــزم بالتحقيــق فــي أي معاملــة ال يتــم إبــاغ المصــرف عنهــا مــن قبــل حامــل 
البطاقــة الرئيســي ضمــن اإلطــار الزمنــي المذكــور أعــاه.

92. The Principal Cardholder may, by a written request to the Bank, cancel the Card 
anytime. The Principal Cardholder will be released from the liability arising under the 
Card Account, Principal Card and Supplementary Cards, after:
a. Surrendering Principal and Supplementary Cards, and any other similar Card or 
product to access the Bank or third party services, issued – to the Principal and/or 
Supplementary Cardholder;
b. Settling all amounts due and payable by the Principal Cardholder to the Bank on 
the Card;
c. The passage of a period of forty-five (45) business days from the cancellation of the 
Cards and confirmation that there are no Transactions pending in transit.

ــي أي  ــة ف ــاء البطاق ــرف، إلغ ــي للمص ــب كتاب ــى طل ــاًء عل ــية، بن ــة الرئيس ــل البطاق ــوز لحام 92. يج
وقــت. وســوف يتــم إطــاق حامــل البطاقــة الرئيســي مــن المســؤولية الناشــئة بموجــب 

حســاب البطاقــة، البطاقــة الرئيســية والبطاقــات اإلضافيــة، وذلــك بعــد:
أ. تســليم البطاقــات الرئيســية والبطاقــات اإلضافيــه وأيــة بطاقــة أخــرى مماثلــة أو منتــج أصــدر  
إلــى حامــل البطاقــة الرئيســية و/ أو حاملــي البطاقــات اإلضافيــة للحصــول علــى خدمــات مــن 

المصــرف أو مــن طــرف ثالــث
ــي  ــة الرئيس ــل البطاق ــل حام ــن قب ــع م ــة الدف ــتحقة وواجب ــغ المس ــع المبال ــوية جمي ب. تس

ــرف للمص
ــدم  ــد ع ــات وتأكي ــاء البطاق ــخ إلغ ــن تاري ــل م ــوم عم ــن )45( ي ــة وأربعي ــرة خمس ــرور فت ت. م

وجــود أي معامــات معلقــة
93. The Bank has the right to cancel, withdraw or block fully or partly or restrict use of 

the Card anytime without any notice and/or advise to the Cardholder and to settle 
all outstanding amounts due and payable by the Cardholder to the Bank from any of 
the Cardholder’s accounts held with the Bank for reasons including but not limited to 
cases of fraud, suspicious activity or national security.

93. المصــرف لديــه الحــق فــي إلغــاء، ســحب أو تعليــق كليــً أو جزئيــً، أو تقييــد اســتخدام البطاقــة 
فــي أي وقــت دون أي إشــعار لحامــل البطاقــة وتســوية جميــع المبالــغ المســتحقة والواجبــة 
الســداد علــى حامــل البطاقــة للمصــرف مــن أي مــن حســابات حامــل البطاقــة لــدى المصــرف 
لعــدة أســباب منهــا ولكــن ال تقتصــر علــى حــاالت الغــش، أو نشــاط مشــبوه أو األمــن القومــي.

94. On the other hand, Cardholder may request to have his membership cancelled or his 
Card not renewed. Special forms for this purpose, have to be filled out and submitted 
by the Cardholder along with the Card in question. However, the simple acceptance, 
by QIB, of the Card rendered back will never mean that the Cardholder has freed his 
indebtedness to QIB.

94. يجــوز للعميــل طلــب إلغــاء عضويتــه أو عــدم تجديــد العمــل بالبطاقــة، ويقــدم هــذا الطلــب 
خطيــً مــع رد البطاقــة التــي لــن يعتبــر تســلم المصــرف لهــا قرينــة علــى بــراءة ذمــة العميــل 

مــن قبــل المصــرف.
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95. QIB may at its sole discretion block/cancel a Card at any time without disclosing 
reasons, especially in the following cases.
a. Misuse of Card;
• Utilisation of Card/benefits in a manner not meant by Bank
• Use of more than prescribed monthly limits
b. If Cardholder is in default with any of the Terms and Conditions stipulated herein;
c. In case of misuse of the Card especially for settling prices of goods, works or 
services contravening principles of Islamic
Jurisprudence;
d. Cardholder being subject to attachment on properties whether partial or total, 
preventive or executional;
e. Cardholder being subject to liquidation or bankruptcy by a court decision or if he 
stops paying his debts;
f. Cardholder deprived of his legal statute;
g. Cease of Cardholder;
h. Closure of account opened in the name of the Cardholder whether by decision of 
QIB or upon Cardholder’s request;
i. Any other reason as the Bank deems necessary.

ــى  ــباب وعل ــداء األس ــك دون إب ــرى ذل ــا ي ــة عندم ــاء البطاق ــاف أو إلغ ــي إيق ــق ف ــرف الح 95. للمص
ــة: ــاالت اآلتي ــي الح ــص ف األخ

أ. إساءة استخدام بطاقة
· اإلستفادة من البطاقة/فوائد البطاقة بطريقة غير تلك المقصوده من المصرف

· استخدام أكثر من حد اإلئتمان الشهري المقرر
ب. إذا خالف العميل أي بند من الشروط واألحكام المدونة في هذا الطلب

ت. إذا أســاء العميــل اســتخدام البطاقــة وبوجــه خــاص فــي حــال اســتخدامها لســداد أثمــان 
بضائــع أو أعمــال أو خدمــات مخالفــة ألحــكام الشــريعة اإلســامية

ث. في حال وقع الحجز على ممتلكات العميل سواء أكان الحجز تحفظيً أو تنفيذيً
ــف  ــه أو إذا توق ــهر إفاس ــه أو ش ــة ممتلكات ــل بتصفي ــى العمي ــم عل ــدور حك ــال ص ــي ح ج. ف

عــن دفــع ديونــه
ح. في حال فقدان أهليته

خ. في حال وفاته
د. فــي حــال إغــاق الحســاب المفتــوح باســم العميــل ســواء كان ذلــك بقــرار مــن المصــرف أو 

بنــاًء علــى طلــب العميــل
ذ. ألي سبب من األسباب األخرى التي يراها المصرف ضرورية

96. Without prejudice to the provisions of clause (67) herein, Cardholder should 
immediately deliver his Card back to QIB in case of occurrence of any of the cases 
mentioned in clause (96) above.

96. بــدون المســاس بمــا ورد فــي البنــد )67( أعــاه، فإنــه فــي أي مــن حــاالت اإللغــاء الــواردة أعــاه 
ــاالت  ــن الح ــدوث أي م ــة ح ــي حال ــرف ف ــة للمص ــادة البطاق ــادرة بإع ــل المب ــى العمي ــب عل يج

ــاه. ــد )96( أع ــي البن المذكورةف
97. In case of Card closed, minimum 45 days will be required to get clearance. ــات  ــة التزام ــً لتصفي ــن 45 يوم ــل ع ــرة ال تق ــوب فت ــة، مطل ــاب البطاق ــاق حس ــة إغ ــي حال 97. ف

ــرف. ــاه المص ــل تج العمي
98. Notwithstanding any cancellation, the Terms and Conditions will remain valid and 

in full force until payment of the Transactions and all other outstanding amounts in 
respect of the cancelled Card(s) have been received by the Bank.

ــًا  ــذه كام ــول وناف ــارية المفع ــكام س ــروط واألح ــتبقى الش ــاء، س ــن أي إلغ ــر ع ــرف النظ 98. بص
ــة. ــق بالبطاق ــا يتعل ــة فيم ــات المعلق ــتحقة والمعام ــغ المس ــع المبال ــع جمي ــى دف حت

General
99. Title of the Card shall be presented to QIB who will be entitled to recover the Card 

from Cardholder (or its representative) at first demand. The physical Card remains the 
property of the Bank at all times. The Bank may, at its absolute discretion, without 
prior notice block, cancel, withdraw or terminate any Card at any time and without 
assigning any reason thereof. For such event the Cardholder must immediately return 
any and all Cards to any of the Bank’s branches.

شروط عامة
ــه الحــق فــي اســترداد البطاقــة مــن حامــل  99. البطاقــة ملــك لمصــرف قطــر اإلســامي الــذي ل
البطاقــة )أو ممثلــه( عنــد أول طلــب. البطاقــة بحــد ذاتهــا أيضــً ملــك للمصــرف فــي جميــع 
ــاء أو  ــق أو إلغ ــبق بتعلي ــعار مس ــق، دون إش ــره المطل ــب تقدي ــرف، حس ــوز للمص ــات. يج األوق
ســحب أو إنهــاء أي بطاقــة فــي أي وقــت ودون إبــداء أي ســبب لذلــك. فــي هــذه الحالــة، يجــب 
علــى حامــل البطاقــة إعــادة أي و/أو جميــع البطاقــات إلــى أي مــن فــروع المصــرف علــى الفــور.

100. QIB will not be liable for any refusal or delay in case a Cardholder requests a transfer 
exceeding the allowed credit limit.

100. اليعتبــر المصــرف مســؤواًل عــن أي امتنــاع أو تأخيــر فــي حــال طلــب أي تحويــل يتجــاوز الحــد 
االئتمانــي المصــرح بــه.

101. QIB shall bear no responsibility for any harm resulting from a temporary failure in the 
auto teller machine whether due to technical reasons, shortage in available funds 
or any other reason.

ــراف  ــاز الص ــارىء لجه ــل ط ــة عط ــأ نتيج ــد تنش ــرار ق ــة أض ــن أي ــؤواًل ع ــرف مس ــر المص 101. اليعتب
ــر. ــبب آخ ــه أو أي س ــرة في ــغ المتوف ــة المبال ــدم كفاي ــي أو ع ــبب فن ــي بس اآلل

102. The Cardholder undertakes not to resell goods or services he is entitled to by virtue 
of the Card, nor to render back such services/goods against cash amounts unless the 
Merchant shows no objection. In such case price(s) of goods/services in question will 
be added again to the Card account.

102. يتعهــد العميــل بــأن ال يعيــد بيــع البضائــع أو الخدمــات التــي حصــل عليهــا نتيجــة اســتخدامه 
ــع،  ــك البضائ ــاع تل ــر إرج ــول التاج ــة قب ــي حال ــة إال ف ــغ نقدي ــل مبال ــا مقاب ــة، أو رده للبطاق

ــة. ــة ثاني ــاب البطاق ــن لحس ــاف الثم ــا يض وعنده

103. QIB may alter the present Terms & Conditions at any time provided the Cardholder is 
notified in writing of such alteration at his latest declared address/registered mobile 
number. Cardholder will be bound by such amendment if no objection reaches QIB 
within (15) days. Refusal of any such alteration shall be considered as a demand by 
the Cardholder to cancel his Card, whereby said provisions will apply.

103. قــد يغيــر المصــرف الشــروط واألحــكام الحاليــة فــي أي وقــت بشــرط إخطــار حامــل البطاقــة 
خطيــً بتغييــر هــذه الشــروط واألحــكام علــى عنوانــه األخيــر المعلن/رقــم الجــوال المســجل. 
هــذا التعديــل ســيكون ملزمــً لحامــل البطاقــة إذا لــم يصــل إعتــراض للمصــرف خــال )15( 
يومــً. ويعتبــر رفــض أي تغييــر بمثابــة طلــب مــن قبــل حامــل البطاقــة إللغــاء البطاقــة، حيــث 

ســيتم تطبيــق األحــكام المذكــورة.
104. Use of the Card on and after the date upon which any amendment to these Terms 

and Conditions, the Schedule of Charges or Card features or other fees and charges 
payable by the Cardholder is to have effect (as may be specified in the Bank’s 
notice) will constitute acceptance, without reservation by the Cardholder, of such 
amendment. 
The Cardholder may refuse to accept such changes by advising the Bank of his/
her non-acceptance before the effective date of such change. The Cardholder’s non 
acceptance of the changes shall be deemed a request by the Cardholder to cancel the 
Card. The Cardholder will indemnify the Bank (notwithstanding any termination of 
the Cardholder’s obligations under these Terms and Conditions) against Transactions 
and any charges and liabilities in respect to the Card(s) incurred prior to the return 
of the Card(s) to the Bank and payments of all amounts outstanding in relation to 
each Card.

104. إســتخدام البطاقــة فــي أو بعــد تاريــخ أي تعديــل لهــذه البنــود والشــروط، أو جــدول الرســوم 
أو ميــزات البطاقــة أو الرســوم والمبالــغ المســتحقة الدفــع مــن قبــل حامــل البطاقــة 
ــل  ــل حام ــن قب ــظ م ــواًل، دون تحف ــكل قب ــوف يش ــرف( س ــعار المص ــي إش ــدد ف ــبما ح )حس

ــل. ــذا التعدي ــة، له البطاق
يجــوز لحامــل البطاقــة رفــض قبــول هــذه التغييــرات عــن طريــق إعــام المصــرف عــن عــدم 
القبــول قبــل تاريــخ نفــاذ هــذا التغييــر. ســيعتبر عــدم قبــول حامــل البطاقــة بالتغييــرات علــى 
أنــه طلــب مــن حامــل البطاقــة إللغــاء البطاقــة. بنــاًء عليــه يتعهــد حامــل البطاقــة بتعويــض 
ــروط  ــذه الش ــب ه ــة بموج ــل البطاق ــات حام ــاء اللتزام ــن أي إنه ــر ع ــرف النظ ــرف )بص المص
واألحــكام( ضــد أيــة رســوم أو معامــات أو التزامــات إمــا بالنســبة للبطاقــة أو البطاقــات قبــل 
إعــادة البطاقــة أو البطاقــات إلــى المصــرف وتســديد جميــع المبالــغ المســتحقة فيمــا يتعلــق 

بــكل بطاقــة.

105. These Terms and Conditions supersede any similar agreement with the Bank 
in connection with the issue or use of the Card(s), such agreement being hereby 
cancelled.

ــدار أو  ــق بإص ــا يتعل ــرف فيم ــع المص ــة م ــة مماثل ــي أي اتفاقي ــكام تلغ ــروط واألح ــذه الش 105. ه
ــل. ــذا القبي ــن ه ــاق م ــى أي اتف ــات، ويلغ ــتخدام البطاقة/البطاق اس

106. The Schedule of Fees/Charges along with details of any other fees and charges 
applicable to the Card and its use are available at any of the Bank’s branches in the 
State of Qatar or a copy may be requested from the Bank.

البطاقــة  علــى  المطبقــة  والرســوم  أخــرى  رســوم  أيــة  تفاصيــل  مــع  الرســوم  جــدول   .106
واســتخدامها متوفــرة فــي أي مــن فــروع المصــرف فــي دولــة قطــر، كمــا يمكــن أن يطلــب 

صــورة عنهــا مــن المصــرف.
107. The Card and PIN are issued by the Bank at the full risk of the Cardholder. The Bank 

shall not be responsible for loss or damage caused due to the Card and PIN which are 
not due to the Bank fault and negligence.

107. تصــدر البطاقــة ورقــم التعريــف الشــخصي مــن قبــل المصــرف علــى كامــل مســؤولية 
حامــل البطاقــة. لــن يكــون المصــرف مســؤواًل عــن أي خســارة أو ضــرر ناجــم بســبب البطاقــة 

ــرف. ــال المص ــأ أو إهم ــق بخط ــخصي ال يتعل ــف الش ــم التعري ورق
108. The Bank shall not be responsible in any way for goods or services purchased by the 

Cardholder from the Merchant on the Card and in all circumstances the Cardholder 
shall honour all vouchers executed bearing the electronic or manual imprint of the 
Card irrespective of the Cardholder’s signature. Any complaint by the Cardholder must 
be resolved by the Cardholder with the Merchant directly and the Bank shall have no 
involvement or responsibility in relation to such complaint. No claim by a Cardholder 
against a Merchant may be the subject of a claim against the Bank. The Bank will 
credit the Cardholder’s Card Account with the amount of any refund only upon receipt 
of a properly issued credit voucher from a Merchant.

ــتراة  ــات المش ــلع أو الخدم ــن الس ــكال ع ــن األش ــكل م ــأي ش ــؤواًل ب ــرف مس ــون المص ــن يك 108. ل
مــن قبــل حامــل البطاقــة مــن التاجــر مســتعمًا البطاقــة. وفــي جميــع الظــروف، يجــب علــى 
ــة  ــة أو اليدوي ــة اإللكتروني ــل البصم ــي تحم ــائم الت ــع القس ــن جمي ــداد ثم ــة س ــل البطاق حام
للبطاقــة، بغــض النظــر عــن توقيــع حامــل البطاقــة. يجــب حــل أي شــكوى مــن قبــل حامــل 
ــكوى  ــق بش ــا يتعل ــؤولية فيم ــرف أي مس ــون للمص ــن يك ــرة. و ل ــر مباش ــع التاج ــة م البطاق
مــن هــذا القبيــل. ولــن يكــون موضــوع أي شــكوى مــن العميــل ضــد تاجــر موضــوع لشــكوى 
ضــد المصــرف. كمــا أن المصــرف لــن يــرد لحســاب حامــل البطاقــة أي مبلــغ إال بعــد اســتام 

قســيمة التحويــل الصــادرة مــن تاجــر بشــكل صحيــح.

109. With respect to any Transaction in a currency other than QAR, the Cardholder 
authorises the Bank to convert such currency into QAR in accordance with the non 
QAR Transactions. Fees and charges as per Schedule of fees/charges apply.

109. فيمــا يتعلــق بــأي معاملــة بعملــة أخــرى غيــر الريــال القطــري، يخــول حامــل البطاقــة المصرف 
لتحويــل قيمــة تلــك المعاملــة إلــى الريــال القطــري وفقــً لســعر التصريــف المعتمــد، وتطبــق 

الرســوم والمصاريــف المذكــورة فــي جدول الرســوم.
110. In case of death of a Cardholder, the Bank shall be entitled to claim his heirs, only 

up to the limits of the heritage, to immediately reconcile accrued amounts (if any) 
conforming to Islamic Shariah principles. However, in case the Cardholder is declared 
bankrupt, all the amounts owed by Cardholder shall be readily declared due and 
payable to the Bank, subject to Bankruptcy rules.

ــدود  ــي ح ــه ف ــة ورثت ــي مطالب ــق ف ــرف الح ــون للمص ــة، يك ــل البطاق ــاة حام ــة وف ــي حال 110. ف
التركــة بتســوية جميــع المبالــغ المســتحقة )إن وجــدت( علــى الفــور وفقــً لمبــادئ الشــريعة 
اإلســامية للميــراث. وإذا أعلــن إفــاس حامــل البطاقــة، تصبــح جميــع المبالــغ مســتحقة 

ــس.  ــكام التفلي ــب أح ــرف حس ــع للمص ــة الدف ــور وواجب ــى الف ــة عل ــل البطاق ــى حام عل

111. The security held against the Card Account, such as salary assignment, deposit, 
guarantee or any other security shall not be released until forty-five (45) business 
days after the cancellation and full settlement of the Card Limit (if any).

111. التأميــن المعقــود لحســاب البطاقــة، مثــل تحويــل الراتــب واإليــداع والضمــان أو أي ورقــة 
ماليــة أخــرى لــن يفــرج عنهــا حتــى مــرور خمســة وأربعــون )45( يــوم عمــل بعــد إلغــاء وتســوية 

كاملــة لحــد البطاقــة )إن وجــدت(.
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112. The Cardholder understands, acknowledges and accepts that:
a. The Bank may block the use of the Card if there is any suspicion of fraud or illegal 
use of the Card;
b. If the Cardholder wishes to leave the State of Qatar in order to reside elsewhere, 
the Card shall be returned to the Bank sixty (60) calendar days prior to his/her 
departure.

112. يدرك حامل البطاقة، يقر و يوافق على أنه:
أ. يجــوز للمصــرف تعليــق اســتخدام البطاقــة إذا كان هنــاك أي اشــتباه فــي اإلحتيــال أو 

اســتخدام غيــر المشــروع للبطاقــة
ب. إذا كان حامــل البطاقــة يرغــب فــي مغــادرة دولــة قطــر مــن أجــل أن يقيــم فــي مــكان 

آخــر، تعــاد البطاقــة للمصــرف ســتين )60( يومــً قبــل رحيلــه

113. Whenever required by the Bank, the Cardholder shall furnish data concerning his 
or her financial position to the Bank. The Cardholder further authorises the Bank to 
independently verify the information furnished with any of its bankers, accountants, 
auditors, any credit bureau or other relevant third party. If the data is not furnished 
when called for, the Bank may at its discretion, refuse renewal of the Card or cancel 
the Card forthwith.

113. يجــب علــى حامــل البطاقــة تقديــم أيــة معلومــات متعلقــة بوضعــه المالــي عنــد أول طلــب 
ــن  ــتقل م ــكل مس ــق بش ــن التحق ــرف م ــة المص ــل البطاق ــول حام ــا ويخ ــرف. كم ــن المص م
المعلومــات المقدمــة مــع أي مــن البنــوك والمحاســبين ومدققــي الحســابات، أو مكتــب 
ائتمــان أو غيرهــا مــن طــرف ثالــث ذات الصلــة. إذا لــم يتــم تقديــم البيانــات، يجــوز للمصــرف 

وفقــً لتقديــره، رفــض تجديــد البطاقــة أو إلغائهــا فــورًا.

114. Cardholder declares hereby having been aware of, understood, accepted and agreed 
with the following:
a. That services provided by virtue of the Card are not available during official 
national and religious days-off in some countries;
b. Since an authorisation over the allowed credit limit, requires certain contacts to be 
previously made with QIB, therefore, Cardholder agrees hereby to postpone the use 
of his Card for such a purpose until he is given the authorisation of QIB.

114. يعلن حامل البطاقة أنه يقبل ويوافق على ويفهم التالي:
أيــام العطــل الرســمية  أ. أن الخدمــات المقدمــة بموجــب البطاقــة غيــر متوفــرة خــال 

والوطنيــة والدينيــة فــي بعــض البلــدان
ب. بمــا أن الموافقــة علــى عمليــة تتعــدى الحــد اإلئتمانــي الممنــوح للعميــل تتطلــب اإلتصــال 
ــذا  ــه له ــتخدام بطاقت ــل اس ــى تأجي ــة عل ــل البطاق ــق حام ــك، يواف ــرف ولذل ــبق بالمص المس

الغــرض حتــى يتــم منحــه تصريــح مــن المصــرف.

115. The present Terms and Conditions shall consent, in matters not expressly stipulated 
herein, be subject to the rules/regulations and laws of the State of Qatar, as well 
as to the Jurisdiction of its courts in so far as they do not contravene with Sharia 
principles.

115. الشــروط واألحــكام فــي المســائل التــي ال نــص صراحــة عليهــا هنــا تخضــع لقواعد/أنظمــة 
ــريعة  ــادئ الش ــع مب ــارض م ــا ال تتع ــا أنه ــا طالم ــلطة محاكمه ــر، ولس ــة قط ــن دول وقواني

ــامية. اإلس

116. QIB may disclose information to third parties about the Card or transactions made by 
the Cardholder in the following cases:
a. Where it is necessary for completing transactions;
b. In order to comply with government agency, court order, or other legal reporting 
requirements;
c. To QIB employees, auditors, affiliates, service providers, or attorneys as needed.

116. قــد يصــرح المصــرف عــن معلومــات ألطــراف ثالثــة عــن البطاقــة أو المعامــات التــي تتــم مــن 
قبــل حامــل البطاقــة فــي الحــاالت التاليــة:

أ. حيث هو ضروري الستكمال المعامات
ــن  ــا م ــة، أو غيره ــن المحكم ــر م ــة، أم ــة حكومي ــات وكال ــع متطلب ــال م ــل اإلمتث ــن أج ب. م

متطلبــات اإلبــاغ القانونيــة
ــات، أو  ــي الخدم ــة، ومقدم ــركات التابع ــابات والش ــي الحس ــرف، ومراجع ــي المص ت. موظف

ــن ــة المحامي ــب حاج حس
117. QIB shall in no way, and under no circumstances, be liable for any damage or losses, 

including without limitation, direct, indirect, consequential, special, incidental or 
punitive damages deemed or alleged to have resulted from or caused by but not 
limited to the following:
a. Any fraud, deception, or misrepresentations by the Cardholder, Merchant or some 
unknown entity or person;
b. i.e. as a consequence to an action taken by the Government or the Authority, i.e. 
any act or Act of God/ Divine Force Majeure or Force beyond control.

117. لــن يكــون المصــرف بــأي حــال مــن األحــوال، وتحــت أي ظــرف مــن الظــروف، مســؤواًل عــن أي 
أضــرار أو خســائر، بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، مباشــرة أو غيــر مباشــرة، أضــرار 
تأديبيــة خاصــة، أو عرضيــة، يعتبــر أو يزعــم أنهــا ناجمــة عــن أو بســبب وعلــى  ســبيل المثــال ال 

الحصــر مــا يلــي:
أ. أي احتيال أو خداع، أو تحريف من قبل التاجر، حامل البطاقة أو كيان غير معروف

ب. أي نتائــج عمــل مــن أعمــال الحكومــة أو الســلطة، أي فعــل أو القضــاء والقدر/األســباب 
ــرة ــوة قاه ــماوية أو ق الس

118. Cardholder agrees to release, indemnify and hold QIB harmless against any claim 
brought against QIB by a third party resulting from Cardholder use of Card payment 
services in respect of losses, actions, proceedings, claims, damages, expenses or 
liabilities whatsoever suffered and howsoever incurred by QIB Card in consequence 
of customers’ non observance or breach of these Terms and Conditions.

ــن المصــرف ضــد ويعوضــه عــن أي ضــرر أو خســارة تترتــب  118. يوافــق حامــل البطاقــة علــى أن يؤمِّ
ــة،  ــات البطاق ــتخدام خدم ــة الس ــرف نتيج ــد المص ــث ض ــرف ثال ــن أي ط ــة م ــى أي مطالب عل
أو  األضــرار  أو  المطالبــات  أو  القضائيــة  اإلجــراءات  أو  األحــكام  أو  الخســائر  ذلــك  ويشــمل 
المصروفــات أو المســؤوليات مهمــا كانــت التــي تتكبدهــا البطاقــة بــأي طريقــة كانــت نتيجــة 

ــا. ــه به ــدم التزام ــكام أو ع ــروط واألح ــذه الش ــل له ــرق العمي لخ
119. These Terms and Conditions shall be governed by and construed in accordance with 

the laws of the State of Qatar as applied by Doha courts to the extent that such 
laws do not contravene the principles and rules of Shari’a, as determined by Fatwa 
and Shari’a Supervisory Board of the Bank. The parties hereby submit to the non-
exclusive jurisdiction of Doha courts in relation to any dispute or any proceedings 
arising out or in connection with these Terms and Conditions. 

ــق  ــو مطب ــا ه ــً لم ــر وفق ــة قط ــن دول ــيرها لقواني ــكام وتفس ــروط واألح ــذه الش ــع ه 119. تخض
مــن قبــل محاكــم الدوحــة لحــد أن هــذه القوانيــن ال تتعــارض مــع مبــادئ وقواعــد الشــريعة 
اإلســامية، علــى النحــو الــذي تحــدده هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية للمصــرف. تقــدم 
األطــراف بموجــب هــذا اختصــاص غيــر حصــري لمحاكــم الدوحــة فيمــا يتعلــق بــأي نــزاع أو أي 

إجــراءات ناشــئة عــن هــذه الشــروط واألحــكام.

120. These Terms and Conditions shall be read in conjunction with the General Terms and 
Conditions of Accounts and Banking Services.

120. يجــب قــراءة هــذه الشــروط واألحــكام جنبــً إلــى جنــب مــع الشــروط واألحــكام العامــة 
المصرفيــة. للحســابات والخدمــات 

121. Any matter not contained herein shall be subject to the rules and regulations of 
Visa International or MasterCard as amended from time to time, provided that such 
provisions do not contravene the rules and principles of Shari’a as determined by the 
Fatwa and Shari’a Supervisory Board of the Bank.

121. أي مســألة غيــر واردة هنــا تخضــع للقواعــد الدوليــة لفيــزا أو لماســتركارد كمــا يمكــن أن 
ــريعة  ــادئ الش ــد ومب ــع قواع ــكام م ــذه األح ــارض ه ــرط أن ال تتع ــر، ش ــت آلخ ــن وق ــدل م تع

ــرف. ــرعية للمص ــة الش ــوى والرقاب ــة الفت ــرره هيئ ــبما تق ــامية حس اإلس

122. The Cardholder agrees that this document has been read in full, understood and 
agreed with all its content related to the Card information, Terms and Conditions, 
cost and charges.

بالكامــل وأنــه فهمهــا ويوافــق علــى جمــع  الوثيقــة  أنــه قــد قــرأ هــذه  يقــر العميــل   .122
محتوياتهــا المتعلقــة ببيانــات البطاقــة والشــروط واألحــكام والتكاليــف والرســوم واألســئلة 

المتكــررة.
123. All Accounts which are held by the Bank in the name of the customer, including 

accounts in foreign currencies, saving accounts and deposits, shall be consolidated 
and considered as one combined account. The Bank has the right of set-off among 
all debit and credit balances relating to those accounts. Any security specified for one 
of those accounts shall be considered as guarantee for the balance of the combined 
account. The second party waives his right to interpose any counter-claim or set-off 
of any nature.

ــابات  ــا الحس ــا فيه ــرف بم ــدى المص ــل ل ــم العمي ــة باس ــابات المفتوح ــع الحس ــون جمي 123. تك
ويحــق  مدمــج،  واحــد  حســاب  كأنهــا  والودائــع  التوفيــر  وحســابات  األجنبيــة  بالعمــات 
للمصــرف إجــراء المقاصــة فيمــا بيــن جميــع األرصــدة الدائنــة أو المدينــة المتعلقــة بتلــك 
ــد  ــات للرصي ــي ضمان ــابات ه ــذه الحس ــن ه ــة ألي م ــات المخصص ــون الضمان ــابات، وتك الحس
الناتــج عــن هــذا الحســاب الموحــد دون أن يكــون للطــرف الثانــي أو للغيــر حــق اإلحتجــاج ضــد 

ــذه. ــج ه ــة الدم عملي

124. The Bank has the right at its full discretion to assign or transfer some or all of 
its rights or obligations as mentioned in this agreement to another financial 
organisation. The second party does not have the right to assign or transfer any of 
his rights or obligations as described in this agreement without the express prior 
written agreement of the Bank.

124. يحــق للمصــرف، فــي أي وقــٍت وبحّريــة التنــازل عــن أو تحويــل أو نقــل كامــل أو بعــض حقوقــه 
أو موجباتــه الــواردة فــي هــذه اإلتفاقيــة إلــى مؤسســة ماليــة أخــرى، وال يحــق للطــرف الثانــي 
التنــازل عــن أو تحويــل أو نقــل أي مــن حقوقــه أو موجباتــه الــواردة فــي هــذا العقــد دون 

موافقــة المصــرف الخطيــة مســبقً.

125. IMPLIED WAVER: The customer agrees that the Bank’s delay (or non-exercise) of any 
of its rights or legal proceedings shall not be considered an implied waiver by the 
Bank of any right established as per this agreement or the law. The parties agree 
that this agreement shall not be amended except by prior notice to existing address/
mobile in QIB systems.

125. التنــازل الضمنــي: يوافــق العميــل علــى أن تأخيــر المصــرف أو عــدم ممارســته أي حــق او إجــراء 
قانونــي ال يعتبــر تنــازاًل ضمنيــً مــن قبــل المصــرف عــن أي حــق مــن حقوقــه الناتجــة عــن هــذا 
العقــد أو بحكــم القانــون. كمــا يوافــق الطرفــان بأنــه ال يجــوز تعديــل هــذا العقــد إال بموجــب 

إشــعار مســبق إلــى العنوان/رقــم المحمــول الموجــود فــي أنظمــة المصــرف.

126. CLEARING: The Bank may at its sole discretion and without any notice to the 
customer, set-off the amounts due to it against any funds, assets or sums belonging 
to the customer or due to the customer by the Bank, or any of the Bank’s branches 
inside or outside Qatar.

126. المقاصــة: يمكــن للمصــرف فــي أي وقــت ودون حاجــة لتوجيــه إشــعار مســبق للعميــل إجــراء 
ــدة أو  ــغ العائ ــول أو المبال ــوال أو األص ــن األم ــه وبي ــتحقة لصالح ــغ المس ــن المبال ــة بي المقاص
المســتحقة للعميــل مــن المصــرف أو أي فــرع مــن فــروع المصــرف داخــل أو خــارج دولــة قطــر.

127. RECORDS: With regard to amounts due to the Bank or issued by it as per this 
agreement or due to customer and in the absence of any evidenced error, the Bank’s 
paper and electronic records shall be considered as satisfactory and binding proof to 
the customer.

127. الســجات: تكــون ســجات المصــرف الورقيــة واإللكترونيــة بالنســبة للمبالــغ المســتحقة 
الدفــع لــه أو الصــادرة عنــه بموجــب هــذا العقــد، أو المبالــغ المســتحقة لحامــل البطاقــة فــي 

غيــاب الخطــأ الظاهــر، إثباتــً قاطعــً وتكــون ملزمــة للعميــل.

128. EXPENSES: All charges and expenses incurred by the bank, including but not limited 
to, legal expenses, are to be charged to the customer.

128. المصاريــف: تكــون التكاليــف والرســوم والمصاريــف والنفقــات كافــة بمــا فيهــا، علــى ســبيل 
المثــال ال الحصــر، المصاريــف القانونيــة التــي يتكبدهــا المصــرف علــى حســاب العميــل.

129. ANTI-MONEY LAUNDERING AND KNOW YOUR CUSTOMER CONTROLS: The customer 
commits and undertakes to comply with all the laws and regulations relating to Anti 
Money Laundering and Know Your Customer controls applicable in Qatar. The customer 
also commits to provide at first demand to the Bank any document or proof irrespective 
of its nature, in compliance with the above rules, regulations and controls.

129. مكافحــة غســيل األمــوال و ضوابــط »إعــرف عميلــك«: يتعهــد العميــل ويضمــن اإللتــزام 
بجميــع القوانيــن المطبقــة والقــرارات التــي تنــص عليهــا قوانيــن مكافحــة غســيل األمــوال 
وضوابــط »إعــرف عميلــك« فــي دولــة قطــر. كمــا يتعهــد العميــل بتزويــد المصــرف عنــد 
بالقوانيــن  تقيــدًا  المصــرف  يطلبهــا  قــد  كانــت  مهمــا  أدلــة  أو  مســتندات  بأيــة  الطلــب 

والقــرارات والضوابــط المشــار إليهــا أعــاه.
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130. WAIVER: Customer cannot assign any of his/her rights or liabilities under this Contract 
without getting the Bank’s prior written consent. The provisions of this clause shall 
apply as well on customer’s heirs within the limits of the heritage. Moreover, 
customer hereby expressly agrees that the Bank may assign the Bank’s rights 
stipulated in the present contract to any party selected by the Bank without the need 
to notify or get customer’s approval thereon. 

130. التنــازل: ال يجــوز للعميــل التنــازل عــن حقوقــه أو التزاماتــه موضــوع هــذا العقــد دون الحصــول 
علــى موافقــة خطيــة مســبقة مــن المصــرف، كمــا تســري أحــكام هــذه المــادة علــى ورثــة 
وخلفــاء العميــل فــي حــدود التركــة. كمــا يوافــق العميــل صراحــًة علــى إمكانيــة قيــام 
ــرف دون  ــاره المص ــرف يخت ــى أي ط ــد إل ــذا العق ــوع ه ــه موض ــن حقوق ــازل ع ــرف بالتن المص

ــل. ــة العمي ــذ موافق ــاغ أو أخ ــة إلب حاج

131. VALIDITY OF THE AGREEMENT: The customer confirms that he/she is of full legal 
standing to enter into this agreement and that by signing this agreement he/she does 
not breach any rules or internal regulations he/she might be subject to. The customer 
commits to prove the Bank with any document proving his legal standing.

ــد  ــذا العق ــرام ه ــة إلب ــة واألهلي ــل الصاحي ــه كام ــأن لدي ــل ب ــد العمي ــد: يؤك ــة التعاق 131. صاحي
وأن دخولــه طرفــً فيــه ال يشــكل مخالفــة أليــة قواعــد أو تعليمــات داخليــة يكــون خاضعــً 
ــت  ــر تثب ــذا األخي ــا ه ــد يطلبه ــتندات ق ــة مس ــرف بأي ــد المص ــل بتزوي ــد العمي ــا يتعه ــا، كم له

ــد. ــذا العق ــى ه ــع عل ــول والتوقي ــة الدخ ــة وأهلي صاحي
132. DISPUTE SETTLEMENT: The present Terms and Conditions shall be subject to the rules/

regulations and laws of the State of Qatar in so far as they do not contravene with 
Sharia principles. (The courts of the state of Qatar shall have the final jurisdiction in 
case of any dispute relating to the explanation or implementation of these terms).

132. تســوية المنازعــات: تخضــع هــذه الشــروط للقوانيــن واألنظمــة المعمــول بهــا فــي دولــة 
قطــر بمــا ال يتعــارض وأحــكام الشــريعة اإلســامية. )فــي حــال نشــوء أي خــاف أو نــزاع بشــأن 
تفســير أو تنفيــذ الشــروط تكــون لمحاكــم دولــة قطــر الصاحيــة فــي البــت بالخــاف أو 

ــزاع(. بالن
133. LANGUAGE: This agreement was drafted in two languages, Arabic and English. In case 

of any difference between the two texts, the Arabic text shall be adopted.
133. اللغــة: ُحــرر النمــوذج باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة، وفــي حــال حــدوث اختــاف بيــن النصيــن 

فــإن النــص العربــي هــو الــذي ُيعتــد بــه.
134. Notices are in the Arabic Language. The customer confirms having chosen the address 

included on the application form and/or any subsequent update on after sales form 
as his residence. All correspondence sent to him at this address shall be considered 
correct and valid. The customer should notify the Bank immediately, in case the 
above mentioned address was changed for any reason. Failure to do so will mean 
that all correspondence sent to him at the address shown on this agreement shall be 
considered valid and binding. The customer agrees that the Bank may at its discretion 
send any communication relating to this agreement to address, email address, fax 
number, text messages to the mobile number as in QIB systems. All communications 
shall be considered delivered to the customer as soon as it is electronically sent. If 
sent by fax, the fax receipt showing that the correct number of pages were sent to 
the right number shall be considered proof of delivery. Customer accepts electronic 
communications as valid with authority of paper documentation.

134. تكــون اإلخطــارات باللغــة العربيــة. يقــر العميــل بأنــه قــد اختــار مقــرًا لــه العنــوان الــوارد فــي 
اســتمارة الطلــب و/أو أي تحديــث الحــق لــه، وتكــون جميــع المراســات واإلشــعارات المرســلة 
ألي منهمــا علــى هــذا العنــوان صالحــة وســارية المفعــول. وحيــث يتــم تغييــر العنــوان األول 
المذكــور أعــاه ألي ســبب كان، ينبغــي أن يخطــر العميــل المصــرف علــى الفــور بعنوانــه 
ــوان  ــى العن ــلة إل ــات المرس ــعارات والمراس ــع اإلش ــإن جمي ــك ف ــل ذل ــم يفع ــد، وإن ل الجدي
ــرف أن  ــوز للمص ــه يج ــل بأن ــر العمي ــه. يق ــة ل ــة وملزم ــون صالح ــد تك ــذا العق ــي ه ــن ف المبي
يقــوم بمحــض إختيــاره بإرســال أيــة إخطــارات تتعلــق بهــذا العقــد بواســطة البريــد إلــى 
العنــوان، البريــد اإللكترونــي، الفاكــس، الرســائل اإللكترونيــة، رقــم الهاتــف النقــال كمــا هــو 

ــرف. ــة المص ــي أنظم ــال ف الح
وتعتبــر اإلخطــارات مســلمة للعميــل بمجــرد إرســالها لــه إلكترونيــً مــن قبــل المصــرف. 
وفــي حــال إرســالها بالفاكــس بمجــرد تســلم إيصــال يشــير إلــى إرســال العــدد الصحيــح مــن 
الصفحــات إلــى رقــم الفاكــس الصحيــح، وعليــه يقــر العميــل بقبولــه بالرســائل اإللكترونيــة 

ــي. ــتند الورق ــوة المس ــا ق ــات له ــة إثب كحج
135. The Bank is hereby authorised to act in accordance with any instruction which may 

be given by the customer, or on his behalf, by fax (the “Instructions”), without any 
enquiry on the Bank’s and treat the instructions as fully authorised by and binding 
to the customer. The customer agrees to indemnify the Bank against all losses, and 
expenses incurred by the Bank of whatsoever nature and howsoever arising out of or 
in connection with the Instructions.

ــعار أو  ــب أي إش ــل بموج ــى والعم ــاد عل ــض باإلعتم ــذا التفوي ــب ه ــوض بموج ــرف مف 135.  المص
ــل أو  ــل العمي ــن قب ــس م ــر الفاك ــه عب ــم توجيه ــد يت ــر ق ــال آخ ــب أو أي إتص ــات أو طل تعليم
ــادرة  ــات ص ــار التعليم ــرف واعتب ــب المص ــن جان ــتعام م ــات( دون أي اس ــن )التعليم ــة ع بالنياب
عــن العميــل وملزمــة للعميــل بالكامــل. يتعهــد العميــل بتعويــض المصــرف عــن كافــة 
ــا كان  ــا ومهم ــت طبيعته ــً كان ــرف أي ــا المص ــا أو يتحمله ــي يتكبده ــات الت ــائر والنفق الخس

ــات. ــأي تعليم ــق ب ــا يتعل ــن أو بم ــأ ع ــي تنش ــببها والت س
Service Provisions by third Parties
136. The Cardholder hereby irrevocably agrees that the Bank may at its absolute discretion:

تقديم الخدمات من قبل أطراف ثالثة
136.  بموجب هذا يوافق حامل البطاقة على أن المصرف وفقً لتقديره المطلق قد:

137. Transfer, assign or sell in any manner, in whole or in part, any liability owed by the 
Cardholder to the Bank to another entity, whether in Qatar or in a different legal 
jurisdiction.

137.  ينقــل، يعيــن أو يبيــع بــأي شــكل مــن األشــكال، كليــً أو جزئيــً، أي مســؤولية مســتحقة علــى 
حامــل البطاقــة للمصــرف إلــى كيــان آخــر، ســواء فــي قطــر أو فــي خارجهــا.

138. Appoint a third party to act as agents for the purposes of collecting any liability owed 
by the Cardholder to the Bank including appointing debt collection agents and the 
Cardholder agrees to pay all costs incurred in such recovery including the costs of the 
collection agents.

ــل  ــى حام ــتحق عل ــغ مس ــل أي مبل ــل تحصي ــن أج ــل م ــدور وكي ــام ب ــث للقي ــرف ثال ــن ط 138.  يعي
ــة  ــل البطاق ــق حام ــون ويواف ــل الدي ــن وكاء تحصي ــك تعيي ــي ذل ــا ف ــرف بم ــة للمص البطاق
ــي  ــا ف ــتحقة بم ــغ المس ــذه المبال ــترداد ه ــي اس ــدة ف ــف المتكب ــع التكالي ــع جمي ــى دف عل

ــون. ــل الدي ــات وكاء تحصي ــك نفق ذل
139. Share any information, details or data relating to the Cardholder or the Cardholder’s 

transactions with any third party or collection agent for any purpose (including 
fraud prevention, audit, the provision of services by any third party, collection, or if 
required by any competent government or regulatory body).

ــل  ــات حام ــة أو بمعام ــل البطاق ــق بحام ــات تتعل ــل أو بيان ــات، أو تفاصي ــارك أي معلوم  139.  يش
ــة  ــش، ومراجع ــع الغ ــك من ــي ذل ــا ف ــرض )بم ــل ألي غ ــث أو وكي ــرف ثال ــع أي ط ــة م البطاق
ــتحقات، أو إذا كان  ــل المس ــث، وتحصي ــرف ثال ــل أي ط ــن قب ــات م ــر الخدم ــابات، وتوفي الحس

ــة). ــة مختص ــة تنظيمي ــة أو هيئ ــل أي حكوم ــن قب ــً م ــك مطلوب ذل
140. The Cardholder irrevocably agrees that the Bank may transfer or subcontract 

the provision of any part of the services provided to the Cardholder to any third 
party whether or not that third party operates in another jurisdiction. Information 
about Cardholders may be processed offshore. The Bank shall remain liable to the 
Cardholder for any loss or damage directly incurred or suffered by the Cardholder as 
a result of negligence, breach or default of any such third party, and will require that 
any such third party maintain confidentiality of any such information to the same 
extent as the Bank.

ــل أو  ــرف بنق ــق المص ــى ح ــض عل ــل للنق ــر قاب ــي غي ــكل نهائ ــة بش ــل البطاق ــق حام  140.  ويواف
التعاقــد علــى تقديــم أي جــزء مــن الخدمــات المقدمــة لحامــل البطاقــة إلــى أي طــرف ثالــث 
بغــض النظــر عــن إذا كان هــذا الطــرف الثالــث يعمــل خــارج قطــر. معلومــات حاملــي البطاقــة 
يمكــن معالجتهــا خــارج قطــر. يبقــى المصــرف مســؤواًل تجــاه حامــل البطاقــة عن أي خســارة 
ــرف  ــن أي ط ــر م ــال أو تقصي ــرق أو إهم ــة لخ ــة نتيج ــل البطاق ــرة حام ــا مباش ــرر يتكبده أو ض
ــرية أي  ــى س ــة عل ــزام بالمحافظ ــرف اإللت ــك الط ــن ذل ــيطلب م ــل، وس ــذا القبي ــن ه ــث م ثال

معلومــات بنفــس القــدر الــذي يقــوم بــه المصــرف.

141. Cardholders wishing to complain about the standard of service provided by the Bank, 
or about a possible mistake of the Bank, should notify the Bank as soon as possible. 
The Bank will investigate the complaint and where appropriate, take steps to remedy 
the situation and prevent a recurrence. Complaints should be addressed to the Bank.

141. علــى حاملــي البطاقــات الذيــن يرغبــون فــي تقديــم شــكوى حــول مســتوى الخدمــة 
المقدمــة مــن قبــل المصــرف، أو عــن خطــأ ممكــن للمصــرف، بإخطــار المصــرف فــي أقــرب 
وقــت ممكــن. ســيقوم المصــرف بالتحقيــق فــي الشــكوى وعنــد اإلقتضــاء، إتخــاذ الخطــوات 

ــرف . ــى المص ــكاوى إل ــال الش ــب إرس ــا. يج ــع تكراره ــع ومن ــح الوض ــة لتصحي الازم
142. QIB has the right to enquire about customers’ accounts or relationships with other 

Banks or any parties approved by QCB/Credit Bureau.
142. المصــرف لديــه الحــق فــي اإلستفســار عــن حســابات العمــاء و عاقاتهــم مــع البنــوك األخــرى 

أو أي طــرف آخــر وافــق عليــه مصــرف قطــر المركزي/مكتــب اإلســتعام االئتمانــي.
CashBack
143. The amount of the CashBack awarded will be based on the amount of Eligible 

Purchases the Cardholder makes and is posted in his Card statement.

إسترداد النقود
143. المبلغ المسترد من قيمة المشتريات يعتمد على قيمة وكمية المشتريات المؤهلة.

144. The Cardholder will not earn CashBack on any spend which is not an Eligible Purchase. 
If the Cardholder pays for an item in part with the Bank’s Credit Card, only the part 
paid for with the Credit Card will be an Eligible Purchase.

144. حامــل البطاقــة لــن يســترد أي نقــود عــن أي مشــتريات غيــر مؤهلــة. إذا دفــع حامــل البطاقــة 
لجــزء مــن ثمــن شــراء مؤهــل ببطاقــة صــادرة عــن المصــرف مســجلة ببرنامــج إســترداد 

ــط. ــة فق ــدد بالبطاق ــزء المس ــى الج ــترد عل ــود فسيس النق
145. CASHBACK CYCLE means a period of 30 days (approximately one calendar month) 

commencing with the Statement Date or the corresponding Statement Period in 
subsequent months.

145. نعنــي بتســمية »دورة اإلســترداد« فتــرة 30 يومــً )شــهر واحــد تقريبــً( ابتــداًء  مــن تاريــخ كشــف 
الحســاب أو الفتــرات المقابلــة فــي بيانــات األشــهر الاحقــة.

146. ELIGIBLE PURCHASES means any Card purchase the primary Cardholder or a 
supplementary Cardholder makes with the Bank’s Credit Card. It may exclude annual 
fees, cash advances, balance transfers, insurance premiums, profit amount charged, 
charges, other fees and charges, any item charged as cash, (such as Gaming or Cash-
Like Transactions) refunded purchases, charge back and credits.

146. نعنــي بالمشــتريات المؤهلــة أيــة مشــتريات حاصلــة ببطاقــة أساســيه أو إضافيــة صــادرة 
ــر  ــة عب ــحوبات النقدي ــة، الس ــلف النقدي ــنوية، الس ــوم الس ــمل الرس ــد ال تش ــرف وق ــن المص ع
ــوم، وأي  ــب، والرس ــح المحتس ــغ الرب ــن، ومبل ــاط التأمي ــدة وأقس ــات األرص ــيكات، وتحوي الش
ــات  ــت أو المعام ــى اإلنترن ــاب عل ــل األلع ــة )مث ــة نقدي ــا معامل ــى أنه ــبت عل ــة احتس معامل

ــا. ــردود ثمنه ــتريات الم ــكيبي(، أو المش ــج س ــدات برنام ــل وح ــة مث ــبه النقدي الش
147. Cardholders will earn CashBack at the rate decided by the Bank on all eligible 

transactions applicable as per promotion terms.
ــه  ــذي يعمم ــدل ال ــب المع ــترياتهم بحس ــن مش ــن ثم ــزء م ــات لج ــو البطاق ــترد حامل 147. سيس

ــات. ــكام الحم ــروط وأح ــب ش ــة بحس ــتريات المؤهل ــع المش ــى جمي ــرف عل المص
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148. QIB may block/cancel any CashBack award a Cardholder might otherwise have 
earned during a Statement Period, if the Cardholder breached any of the Bank’s 
Terms and Conditions. A breach of the Bank’s Terms and Conditions includes, but is 
not limited to:
a. Failure to make the monthly minimum payment by the payment due date;
b. Change in Cardholder’s contacts or address without notifying the Bank;
c. Bankruptcy proceedings have been initiated against the Cardholder;
d. Breach of the laws of Islamic Sharia;
e. If the Bank has reasonable grounds for suspecting that the primary Cardholder or 
any supplementary Cardholder has
committed a fraud on the account;
f. If the Card account is closed prior to the posting of CashBack cycle;
g. Breach of any of the Cardholder’s obligations towards the Bank as stated in these 
Terms and Conditions;
h. Any other reason as per policies and procedures of the bank.

ــة  ــل بطاق ــتحقت لحام ــون اس ــد تك ــترداد ق ــة إس ــاف أي قيم ــاء أو إيق ــق بإلغ ــرف الح 148. للمص
إذا أخــل حامــل البطاقــة بــأي مــن شــروط وأحــكام المصــرف. وأي خــرق لهــذه الشــروط 

واألحــكام يشــمل، علــى ســبيل المثــال وليــس علــى ســبيل الحصــر:
أ. عدم سداد الدفعة الشهرية األدنى

ب. تغيير في عنوان حامل البطاقة أو أي من سبل اإلتصال به دون إخطار المصرف
ج. بدأ إجراءات اإلفاس ضد حامل البطاقة

د. مخالفة ألحكام الشريعة اإلسامية
ــل  ــي أو أي حام ــة األساس ــل البطاق ــأن حام ــتباه ب ــة لإلش ــباب معقول ــرف أس ه. إذا كان للمص

ــً علــى الحســاب للبطاقــة اإلضافيــة قــد ارتكــب عمــًا احتيالي
و. إذا تــم إغــاق حســاب البطاقــة قبــل أن ينتهــي المصــرف مــن معامــات دورة اســترداد 

ــود النق
ز. إذا خالف العميل أي بند من الشروط واألحكام المدونة في هذا الطلب

ح. ألي سبب من األسباب وفقً لسياسات وإجراءات المصرف

149. QIB will not pay standard CashBack if the Cardholder’s spend during a statement 
cycle falls below the minimum spend required as is published in the Bank’s relevant 
communication (like promotional material, Bank’s website, CashBack booklets (if 
any, Terms and Conditions etc.).

ــال  ــة خ ــل البطاق ــي لحام ــاق اإلجمال ــود إذا كان اإلنف ــترداد للنق ــرف أي اس ــع المص ــن يدف 149. ل
ــم  ــا يت ــرف كم ــل المص ــن قب ــوب م ــاق المطل ــى لإلنف ــد األدن ــن الح ــل م ــة أق ــدورة اإلئتماني ال
نشــره فــي منشــورات المصــرف ذات الصلــة )مثــل المــواد الترويجيــة، وموقــع المصــرف 

ــك(. ــى ذل ــا إل ــكام وم ــروط واألح ــدت، الش ــود وإن وج ــترداد النق ــات اس وكتيب
150. The credit of CashBack will be conditional on the Cardholder proactively contacting 

the Bank and claiming his/her CashBack award. Failure on the part of the Cardholder 
to contact the Bank within the period and in the manner specified in the relevant 
promotion’s Terms and Conditions will be considered to be an irrevocable waiver of 
their right to claim this CashBack and will be forfeited by the Cardholder.

ــروطً  ــون مش ــود يك ــترداد النق ــة، اس ــة الخاص ــروض الترويجي ــل الع ــة مث ــاالت معين ــي ح 150. ف
باتصــال حامــل البطاقــة بالمصــرف وطلــب مســتحقاته مــن إســترداد النقــود. عــدم إتصــال 
حامــل البطاقــة بالمصــرف خــال الفتــرة وبالطريقــة المحــددة فــي شــروط العــرض ســيعتبر 

ــذه. ــود ه ــترداد النق ــة باس ــه بالمطالب ــن حق ــه ع ــوع عن ــازاًل ال رج تن

151. Unclaimed/unutilised CashBack will automatically expire. 151. قيم اإلسترداد النقدي غير المطالب بها أو غير المستعملة ستنتهي صاحيتها تلقائيً.
152. Award CashBack will be rounded off to the nearest lower decibel. 152. قيم اإلسترداد الممنوح سيتم تدويرها إلى أقرب عدد صحيح.
153. In any case the CashBack accrued during a cycle and was not credited to the 

Cardholder, it will not be carried forward to the following cycle.
153. فــي أي حــال اســترداد النقــود المســتحق خــال أو دورة إئتمانيــة ولــم يحــول لحســاب العميــل 

لــن يرحــل إلــى الــدورة التاليــة.
154. The Bank will credit the Cardholder’s Card account with the value of his/her awarded 

CashBack payment on the first Statement after the end of the concerned statement 
cycle.

ــدورة  ــي ال ــة تل ــي أول دورة ائتماني ــة ف ــود الممنوح ــترداد النق ــة اس ــرف قيم ــيحول المص 154.  س
ــترداد. ــذا اإلس ــى ه ــة عل ــل البطاق ــا حام ــل خاله ــي حص ــة الت اإلئتماني

155. Cardholder will not receive CashBack on Eligible Purchases that are subsequently 
refunded or charged back. CashBack awarded on any refunded or charged back 
purchase which was an Eligible Purchase may be deducted from the CashBack total 
at the same rate at which it was earned.

ــي  ــا ف ــم رده ــد يت ــات ق ــن معام ــود ع ــترداد للنق ــى أي إس ــة عل ــل البطاق ــل حام ــن يحص 155. ل
وقــت الحــق وأي إســترداد للنقــود قــد كان تــم منحــه عــن معاملــة قــد اســتردت فــي وقــت 
الحــق ســيتم خصمــه مــن مبلــغ اإلســترداد الممنــوح لحامــل البطاقــة بنفــس المعــدل الــذي 

حصــل عليــه.
156. If the Bank has already awarded a CashBack amount on an Eligible Purchase, which 

was refunded or charged back in a subsequent cycle, the Bank may take the refund 
into account when working out the Cardholder’s next CashBack award.

156. إذا منــح المصــرف مبلــغ اســترداد النقــود علــى شــراء مؤهــل، وحصــل أن تــم رد مبلــغ الشــراء/
العمليــة فــي دورة الحقــة يحــق للمصــرف عندهــا أن يأخــذ قيمــة العمليــة المــردودة باإلعتبــار 

عنــد العمــل علــى احتســاب قيمــة اســترداد النقــود فــي الــدورة الاحقــة.
157. The Bank may block or cancel the CashBack scheme, change any of the clauses set 

in these Terms and Conditions relating to CashBack award, table of CashBack rates, 
or schedule of charges and fees relating to CashBack, including changing the rates at 
which Cardholders earn CashBack awards with prior notice.

157. جــوز للمصــرف تعليــق أو إلغــاء عــرض اســترداد النقــود أو تغييــر أي مــن بنــود المنصــوص عليهــا 
فــي هــذه الشــروط واألحــكام المتعلقــة باســترداد النقــود، أو جــدول معــدالت اســترداد 
النقــود، أو جــدول الرســوم والرســوم المتعلقــة باســترداد النقــود، بمــا فــي ذلــك تغييــر 

ــذار. ــابق إن ــا دون س ــً له ــود طبق ــترداد النق ــات اس ــي البطاق ــب حامل ــي يكس ــدالت الت المع
For QIB-Qatar Airways Co-Branded Credit Cards
158. PRIVILEGE CLUB: “Privilege Club Programme” or “Programme” means the Frequent 

Flyer Programme operated by Qatar Airways whereby a Member will be awarded 
Mileage Credit and which may be used to acquire air travel and other benefits in 
accordance with the Terms and Conditions.

بطاقات المصرف والخطوط الجوية القطرية االئتمانية المشتركة
158. نــادي اإلمتيــاز: »برنامــج نــادي اإلمتيــاز« أو »البرنامــج« يعنــي برنامــج المســافر الدائــم للخطــوط 
ــول  ــتخدمه للحص ــن أن يس ــال يمك ــن األمي ــدًا م ــو رصي ــح العض ــث ُيمن ــة حي ــة القطري الجوي

ــكام. ــروط واألح ــً للش ــرى وفق ــا أخ ــفر ومزاي ــد الس ــم عن ــى خص عل

159. QMILES: “Qmiles” means all miles earned on Qatar Airways and on Programme 
Partners and are valid for a period of five years from the end of the year in which 
they were earned, and may be redeemed against free travel and other offers as 
published from time to time.

159. كيومايلــز: تعنــي كل األميــال المكتســبة علــى الخطــوط الجويــة القطريــة ومــن برنامــج 
ــة الســنة التــي تــم اكتســابها  الشــركاء وتكــون ســارية المفعــول لمــدة 5 ســنوات مــن نهاي
فيهــا، ويمكــن اســتبدالها بتذاكــر ســفر مجانيــة ومزايــا أخــرى حســب مــا يعــرض مــن وقــت 

آلخــر.
160. These Terms and Conditions should be read and construed in conjunction with 

the Terms and Conditions of Qatar Airways Privilege Club Programme – as maybe 
amended from time to time – which should be considered as incorporated herein 
by way of reference.

ــادي  ــج ن ــكام برنام ــروط وأح ــة ش ــي معي ــكام ف ــروط واألح ــذه الش ــم ه ــراءة وفه ــب ق 160. يج
ــا  ــا حيثم ــزام به ــب اإللت ــر ويج ــت آلخ ــن وق ــا م ــة وتعديله ــة القطري ــوط الجوي ــاز الخط امتي

ــة. ــذه الوثيق ــي ه ــرت ف ذك

161. QIB maintains the right to suspend, amend or cancel Cardholder Qmiles for any 
reason whatsoever and Cardholder will be notified accordingly. This will be in cases 
of delinquent customers, reversal of transactions, or Charge Back. 

161. يحتفــظ مصــرف قطــر اإلســامي بالحــق فــي تعليــق وتعديــل وإلغــاء أميــال حامــل البطاقــة 
ألي ســبب كان، وســوف ُيخطــر حامــل البطاقــة عندمــا يحــدث ذلــك.

162. Cardholder is responsible to provide the Privilege Club Programme membership 
number, in the absence of which, another membership number will be generated.

162.  علــى حامــل البطاقــة تقديــم رقــم العضويــة فــي برنامــج نــادي اإلمتيــاز، وإال ســوف يصــدر 
لــه رقــم عضويــة آخــر.

163. Qmiles would only be credited to primary Cardholder Privilege Club Programme 
membership number.

163. ُتســجل الكيومايلــز ألرقــام العضويــة فــي برنامــج نــادي اإلمتيــاز التــي تعــود إلــى حملــة 
البطاقــات الرئيســية فقــط.

164. Qmiles earned will be credited to the Cardholder’s Privilege Club Programme 
membership number once a month.

(i) Cash Advances, remittance, installment plans, fee and charges will not be 
awarded Qmiles or Absher points on any QIB Credit Card.

(ii) Governmental related merchant categories (as defined by Visa/Mastercard rules),  
and Petrol station will be awarded ONLY incentive Qmiles or Absher points on 
any QIB Credit Card at the Bank’s absolute discretion and are subject to change 
based on Value, Merchant or Transaction Type.

164. ُتســجل الكيومايلــز المكتســبة ألرقــام العضويــة فــي برنامــج نــادي اإلمتيــاز التــي تعــود إلــى 
حملــة البطاقــات مــرة فــي الشــهر.

)i( لــن تمنــح اي نقــاط تحــت  برنامجــي “كيومايلــز” أو “أبشــر” لحاملــى بطاقــات مصــرف 
قطــر االســامي االئتمانية فــي العمليــات التاليــة: الســلف النقديــة والحــوالت وخطــط 

التقســيط او دفــع اي رســوم او غرامــات. 

ــر  ــرف قط ــات مص ــى بطاق ــر” لحامل ــز” أو “أبش ــي “كيومايل ــت  برنامج ــح تح ــاط تمن )ii( اي نق
عبــر  تتــم  التــي  المصرفيــة  العمليــات  التاليــة:  العمليــات  االئتمانية فــي  االســامي 
فــي  المبينــة  التعريفــات  حســب   ( لصالحهــا  او  الحكوميــة  أجهزة البيــع  نقــاط 
سياســات وقواعــد وتعليمــات فيــزا و/او ماســتركارد( او العمليــات  التــي تتــم مــن خــال 
مشــتريات مضخــات تعبيــة بنزيــن الســيارات  او لصالحهــا ســتمنح كنقــاط تحفيزيــه 
غيــر محــددة و اي نقــاط تمنــح ســتكون متغيــره حســب  نــوع العمليــة / قيمتهــا / التاجــر 

ــده.     ــرف وح ــر المص ــة لتقدي وخاضع
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تكافل البطاقة االئتمانية

وثيقة تكافل 
حيــث أن المشتـــرك قــد قـــدم طلبــً إلــى شــركة الضمــان للتأميــن اإلســامي )بيمــه( )يشــار إليهــا فيمــا 
بعــد بإســم “الشــركة”( بطلــب يشــكل أساســً لهــذه الوثيقـــة ويجـــزء ال يتجــزأ منــه،  وقــد ســدد أو وافــق 
علــى تســديد )االشــتراك( مــن قبيــل التبــرع مــع بقيــة المشــتركين ومــع خضــوع فــى ذلــك لألحــكام 
ــاف  ــد تض ــتثناءات ق ــروط أو اس ــة ، أو أي ش ــى الوثيق ــورة ف ــتثناءات المذك ــتراطات واالس ــروط واالش والش
إليهــا مســتقبًا، فــإن الشــركة بصفتهــا وكيــًا عــن المشــتركين توافــق علــى تغطيــة المنافــع المؤمــن 

عليهــا بالكيفيــة والمــدى المبينيــن فــى الوثيقــة .

المبادئ العامة التي تحكم هذا التعاقد )الوثيقة(

 )1( التأمين التعاوني:
ــي  ــام األساس ــركة والنظ ــرة الش ــه مذك ــاون وتحكم ــى التع ــة عل ــذه الوثيق ــً له ــن وفق ــتند التأمي يس
حيــث تقــوم الشــركة بإجــراء عملياتهــا علــى أســاس التأميــن التعاونــي بموجــب أحــكام ومبــادئ 

الشــريعة.

 )2( أتعاب الوكالة:
تعمــل الشــركة نيابــة عــن حاملــي وثائــق التأميــن كوكيــل فــي إدارة حســاب حاملــي وثائــق التأميــن فــي 
ــوال  ــتثمر أم ــرعية، وتس ــة الش ــة الرقاب ــل هيئ ــن قب ــا م ــا واعتماده ــم تحديده ــنوية يت ــاب س ــل أتع مقاب
حاملــي وثائــق التأميــن كمضــارب فــي مقابــل نســبة مئويــة مــن أربــاح هــذه االســتثمارات يتــم تحديدهــا 

ســنويً مــن قبــل هيئــة الرقابــة الشــرعية . 

 )3(  فصل الحسابات وفائض عمليات التأمين:
تحتفــظ الشــركة بحســاب مميــز ومنفصــل لحاملــي وثائــق التأميــن والمعــروف بحســاب حاملــي وثائــق 
التأميــن؛ ويتــم اعتمــاد هــذا الحســاب عــن طريــق المســاهمات التــي يقــوم حاملــو وثائــق التأميــن 
ــدات اســتثماراتهم ومــا يتــم خصمــه عــن طريــق الدعــاوى ومســاهمات إعــادة التأميــن  بدفعهــا وعائ
واالحتياطــات الضروريــة وأتعــاب الوكالــة، ويتــم توزيــع الفائــض الــذي يتــم الوصــول إليــه )إن وجــد( كليــً 
أو جزئيــً علــى حاملــي وثائــق التأميــن بمــا يتناســب مــع المســاهمة التــي قامــوا بدفعهــا بالطريقــة التــي 

يقررهــا مجلــس اإلدارة وتعتمدهــا هيئــة الرقابــة الشــرعية .

 )4( تصفية الشركة:
فــي حــال تصفيــة الشــركة يتــم توزيــع جميــع األمــوال المتراكمــة فــي حســاب حاملــي وثائــق التأميــن 

علــى الجمعيــات الخيريــة تحــت إشــراف هيئــة الرقابــة الشــريعة.

التعريفات:

الكلمات التالية تعني التعريفات المبينة ما لم يتطلب السياق عكس ذلك. 

المنافع:
ــاة  ــل الوف ــة مقاب ــذه الوثيق ــب ه ــع بموج ــل للدف ــض القاب ــي التعوي يعن
أو العجــز الكلــي أو فقــدان عمــل حامــل البطاقــة االئتمانيــة بشــكل غيــر 

ــي. تطوع

صاحب 
البطاقة 

االئتمانية:

واالشــتراك  بالتســجيل  قــام  الــذي  االئتمانيــة  البطاقــة  حامــل  يعنــي 
لانتفــاع بهــذا التأميــن ولــم يبطــل اهليتــه بموجــب أحــكام هــذه الوثيقــة 

ــة. ــذه الوثيق ــب ه ــع بموج ــتام المناف باس

يعنــي التاريــخ الــذي تــم فيــه إشــراك حامــل البطاقــة االئتمانيــة فــي هــذه تاريخ البدء:
الوثيقــة مــن قبــل المؤمــن أو تاريــخ بــدء التأميــن أيهمــا يكــون مؤخــرا. 

تاريخ الحادث:

يعني أي من األمور التالية: 
1( فيمــا يتعلــق بالوفــاة، تاريــخ الوفــاة الناتــج عــن أي ســبب بعــد تاريــخ البــدء 

وخــال مــدة الوثيقة. 
2( فيــا يتعلــق بالعجــز الكلــي، تاريــخ اإلقــرار بالعجــز الكلــي مــن قبــل 
ســلطة مختصــة نتيجــة حــادث أو مــرض يحدث/يظهــر بعــد تاريــخ البنــد 

ــة. ــدة الوثيق ــال م وخ

تعني الوفاة ألي سبب. الوفاة:

يعني البنك المؤمن له وفقا لجدول هذه الوثيقة.المومن له:

العجز الكلي:

ــن  ــج ع ــرض نات ــة أو م ــا إصاب ــج عنه ــي ينت ــة الت ــور التالي ــن األم ــي أي م يعن
ــة.  ــذه الوثيق ــب ه ــتثناؤها موج ــم اس ــي ت ــباب الت ــن األس ــس م ــبب لي س

• الفقدان الدائم لقوة بصر العينين 
• البتر/النزع المادي لألطراف 

• الشلل الكامل و الدائم 
• العجــز الكلــي الــذي يجعــل صاحــب البطاقــة غيــر قــادر علــى اكتســاب 
أن يكــون صاحــب  يتوقــع  أو تجــارة  أو مهنــة  أي عمــل  إيــراد مــن  أي 
مؤهلــه  خــال  مــن  بهــا  للقيــام  مائمــا  معقــول  بشــكل  البطاقــة 

الخبــرة.   أو  العلمــي والتدريــب  العلمــي 
بشــرط أن يســتمر العجــز الكلــي لمــدة ســتة أشــهر متتاليــة وان الشــركة 
ــر  ــرة غي ــة لفت ــك الحال ــرض لتل ــد تع ــة ق ــب البطاق ــن أي صاح ــة م مقتنع
محــددة، ولكــن هــذا الموعــد الزمنــي ال يطبــق علــى الحــاالت التــي يتــم 

ــراف.  ــزع األط ــا بتر/ن فيه

الحاالت القائمة 
مسبقًا:

تعنــي المــرض والســقم أو التعــب الــذي يحــدث أو يظهــر قبــل تاريــخ البــدء 
والــذي قــد تــم مــن أجلــه استشــارة طبيــب أو معالــج يــدوي أو معالــج 
طبيعــي أو أي ممــارس آخــر مماثــل مباشــرة خــال اثنــي عشــر شــهرا  قبــل 

تاريــخ البــدء. 

CREDIT CARD TAKAFUL

POLICY DOCUMENT
Whereas the participant named in the Schedule having applied to Damaan Islamic Insurance 
Company (Beema) (hereinafter called the “Company”), by a Proposal which shall be the basis 
of this contract and is deemed to be incorporated herein and having paid or agreed to pay the 
Contribution by way of Tabru’ with the other Policyholders, the Company as the Agent of the 
Policyholders, hereby agrees subject to the terms, conditions, provisions and exclusions of the 
Policy and to any future conditions or exclusions which may be added or annexed thereto, to 
cover the Insured in the manner and to the extent hereinafter provided.  

General Principles Governing This Contract (Policy)

i. Co-operative Insurance: 
Insurance under this Policy is based on cooperation and is governed by the Company’s Memorandum 
and Articles of Association as the Company conducts its operation on the basis of co-operative 
insurance in accordance with Shariá Rules and Principles.

ii. Wakala Fee:
The Company operates on behalf of the Policyholders as an Agent in managing the 
Policyholders’ Account in return of an annual Fee to be fixed and approved by the Shariá 
Supervisory Board and invests the Policyholders’ Funds as a Mudarib in return of a percentage of 
the profits of these investments to be fixed annually by the Shariá Supervisory Board and all the 
management expenses to be borne by the Company.

iii. Accounts Separation and Insurance Operations Surplus:
The Company maintains a distinct and separate account for its Policyholders, known as the 
Policyholders’ Account. This account is credited by the contributions paid by the Policyholders 
and returns of their investments and debited by claims, reinsurance Contributions, the necessary 
provisions and reserves and the Wakala Fee. The surplus arrived at (if any) will be distributed in 
all or partially to the Policyholders in proportion to the contribution paid by them in the manner 
decided by the Board of Directors and approved by the Shariá Supervisory Board.

iv. Liquidation of the Company:
In case of the Liquidation of the Company, all the funds accumulated in the Policyholders’ 
Account will be distributed to Charities under the Shariá Supervisory Board supervision.

DEFINITIONS

For the purpose of this Policy, the following definitions shall apply unless the context otherwise requires:

Benefit means the indemnity payable under the scope of this Policy in re-
spect of Death or Permanent Total Disability or Involuntary Loss of 
Employment of the Account Holder.

Cardholder means a Primary Credit card holder of the Credit Card Facility with 
the Insured who has been enrolled 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.

Commencement 
Date

means the date the Credit card holder is enrolled for this Policy by 
the Insured or the date of inception of this Policy whichever is later.

Date of Event means any one of the following:
1. In respect of death, the date of death resulting from any cause 

happening after the Commencement Date and during the policy period.
2. In respect of Permanent Total Disablement the date of recognition of 

Permanent Total Disablement by a competent authority results from an 
accident or illness happening/manifesting after the Commencement 
Date and during the policy period.

Death means death at any cause.

Insured means the bank insured as specified in the Schedule of this Policy

Permanent Total 
Diablement

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. 
• Physical severance/amputation of two limbs
• Complete and Permanent Paralysis
• Totally Disabled and the Cardholder is rendered unable to earn 

income in any occupation, trade or profession for which the 
Cardholder could reasonably be expected to be suited through 
education, training or experience 

Provided that the disability shall be for a period of six consecutive 
months and that the Company is satisfied that the Cardholder will 
be so rendered indefinitely.  However this time limit shall not apply 
to cases of physical severance/amputation of limbs.

Pre-existing 
Condition

means 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, natu-
ropath, or any other  practitioner  of  a  similar  kind  within  twelve  
months immediately prior to the Commencement Date. 
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مجال التغطية:
ــه  ــن ل ــض المؤم ــركة بتعوي ــزم الش ــث تلت ــة حي ــذه الوثيق ــي ه ــواردة ف ــط ال ــروط والضواب ــع  للش تخض

ــي:  كالتال

شروط التأهيل
أن يحمل حامل البطاقة االئتمانية لدى مصرف قطر اإلسامي. 1

البند )1( – منفعة الوفاة
فــي حالــة وفــاة حامــل البطاقــة االئتمانيــة ألي ســبب لــم يتــم اســتثناؤه بموجــب هــذه الوثيقــة بعــد 
تاريــخ البــدء وخــال مــدة ســريان الوثيقــة تلتــزم الشــركة بتعويــض المؤمــن لــه بمبلــغ محــدد وموافــق 

عليــه تبعــا للشــروط المبنيــة فــى جــدول هــذه الوثيقــة. 

البند )2( – منفعة العجز الكلي والدائم
ــج عــن ســبب لــم يتــم  ــة أو مــرض نات ــة العجــز الكلــي والدائــم لحامــل البطاقــة بســبب أيــة إصاب فــي حال
اســتثناؤه خصيصــا بموجــب هــذه الوثيقــة بعــد تاريــخ البــدء وخــال فتــرة ســريان الوثيقــة، تلتــزم الشــركة 

ــادث.  ــخ الح ــى تاري ــة حت ــل البطاق ــة حام ــادل مديوني ــغ يع ــه بمبل ــن ل ــض المؤم بتعوي

الشروط

.1

ــد  ــات ق ــة معلوم ــركة بأي ــد الش ــه تزوي ــن ل ــاب /المؤم ــب الحس ــى صاح ــن عل يتعي
تكــون مطلوبــة )بمــا فيهــا الحالــة الصحيــة( عــن صاحــب الحســاب للحصــول 
علــى المنافــع المذكــورة أدنــاه، قبــل القبــول قــد تطلــب الشــركة حســب اختيارهــا 
حصريــا مــن صاحــب الحســاب القيــام بفحــص طبــي مــن قبــل ممــارس طبــي 

ــبا.   ــا أو مناس ــركة مطلوب ــراه الش ــذي ت ــكل ال ــد بالش معتم

.2
لــن يتــم صــرف المنافــع لصاحــب الحســاب الــذي بلــغ أقصــى عمــر التغطيــة 
ــاب  ــب الحس ــه صاح ــف في ــذي يتوق ــت ال ــة )الوق ــذه الوثيق ــدول ه ــي ج ــواردة ف ال

عــن التغطيــة( 

بالرغــم مــن أي شــيء ورد بخافــه فــي هــذه الوثيقــة فيمــا يتعلــق بصاحــب 3.
الحســاب يفســخ العقــد فــي حالــة حــدوث واحــد أو أكثــر مــن األمــور التاليــة: 

إذا بلــغ صاحــب الحســاب أقصــى عمــر التغطيــة المذكــور فــي جــدول أ.
الوثيقــة. 

فى حالة وفاة صاحب الحساب ب.

إلغــاء المنافــع بموجــب هــذه الوثيقــة مــن قبــل المؤمــن لــه أو صاحــب الحســاب 4.
فــي أي وقــت وفقــا لشــروط وضوابــط هــذه الوثيقــة. 

.5
ــة”  ــة” أو “الوثيق ــذه الوثيق ــر “ه ــة وأن تعبي ــذه الوثيق ــن ه ــزءا م ــكل ج ــدول يش الج
أينمــا يســتخدم فــي هــذا العقــد يفســر أنــه يشــمل الجــدول وأيــة أجــزاء ملحقــة 

ــتثناءات.  ــادات أو اس ــات واعتم و مواصف

.6

إن إلتــزام المؤمــن لــه بشــروط هــذه الوثيقــة وصحــة البيانــات واألجوبــة مــن المؤمن 
لــه فــي العــرض وصحــة المعلومــات الماديــة األخــرى المقدمــة مــن قبــل المؤمــن 
لــه تكــون شــرطا مســبقا إللتــزام الشــركة، فــي الحــاالت التــي يتــم فيهــا تعديــل 

وثيقــة التأميــن بــدون موافقــة مــن الشــركة تعتبــر هــذه الوثيقــة باطلــة,

إذا كانــت المطالبــة بموجــب هــذه الوثيقــة مــزورة أو غيــر واردة يتــم إبطــال جميــع 7.
المنافــع بموجــب هــذه الوثيقــة فيمــا يتعلــق بصاحــب الحســاب. 

إنــه مــن الماحــظ والمتفــق عليــه بــأن هــذه الوثيقــة يمكــن فســخها مــن قبــل أي مــن 8.
الطرفيــن بموجــب إشــعار خطــي مســبق ومدتــه 30 يــوم بعــد إتمــام ســنة واحــدة. 

.9

فــي حالــة نشــوب أي خــاف يتعلــق بالمبلــغ الواجــب دفعــه بمقتضــى هــذه 
ــم  ــى محك ــاف إل ــك الخ ــة ذل ــيتم إحال ــا( ، فس ــرف به ــئولية معت ــة )المس الوثيق
ــة  ــه ، ويعيــن هــذا المحكــم باتفــاق الطرفيــن وفقــً للشــروط القانوني للفصــل في
المعمــول بهــا فــي ذلــك الحيــن حســب قواعــد التحكيــم المرعيــة فــي هــذا 
الخصــوص . وإن صــدور قــرار التحكيــم هــو شــرط يتوقــف عليــه أي التــزام مــن 

جانــب الشــركة أو أي حــق فــي مقاضاتهــا

جميــع المطالبــات و/أو النزاعــات تكــون خاضعــة لقضــاء المحاكــم المختصــة 10.
ــر.  ــة قط بدول

.11

إن أقصــى مبلــغ متراكــم وقابــل دفعــه بموجــب هــذه الوثيقــة ألي شــخص ال 
يتجــاوز المبلــغ المحــدد فــي جــدول هــذه الوثيقــة بغــض النظــر عــن عــدد الوثائــق 
الســاري مفعولهــا التــي حصــل صاحــب الحســاب بموجبهــا علــى المنافــع مماثلــة 

لهــذه الوثيقــة.  

إجراءات المطالبات

عنــد وقــوع أي حــادث يترتــب عليــه رفــع مطالبــة بموجــب هــذه الوثيقــة يتعيــن علــى 1.
صاحــب الحســاب أو الممثــل القانونــي لــه أو المؤمــن لــه اتبــاع اإلجــراءات التاليــة: 

إباغ الشركة كتابة قبل مدة أقصاها 90 يوما من تاريخ وقوع الحادث. 2.

يتعيــن علــى المؤمــن لــه أو حامــل البطاقــة االئتمانيــة أو الممثــل القانونــي لحامــل 3.
البطاقــة االئتمانيــة تعبئــة نمــوذج قياســي صــادر مــن الشــركة للمطالبــة وتقديمــه 
للشــركة بــدون أيــة تكلفــة علــى الشــركة مــع ذلــك الدليــل المطلــوب إلثبــات 

ــا:   ــركة الزم ــراه الش ــا ت ــركة كم ــة الش ــة لموافق المطالب

يتعيــن علــى صاحــب الحســاب أو الممثــل القانونــي لصاحــب الحســاب تقديــم 4.
الوثائــق التاليــة: 

عن مطالبات الوفاة: أ(

1. شهادة الوفاة 

2. تقرير تشريح الجثة )إن لزم حسب القانون( 

3. تقرير الشرطة )إذا كانت الوفاة إثر حادث( 

ــب  ــة طل ــي حال ــاة ف ــبب الوف ــخيص وس ــل التش ــع تفاصي ــي م ــر طب 4. تقري
ــور  ــر مذك ــاة غي ــي للوف ــبب الحقيق ــركة إذا كان الس ــل الش ــن قب ــك م ذل

ــاة  ــهادة الوف ــي ش ف

5. صورة من جواز السفر شاما الصفحة التي عليها الفيزا / األقامة

SCOPE OF COVER
Subject to the terms and conditions provided in this Policy the Company shall indemnify the 
Insured as hereinafter provided:

ELIGIBILITY CONDITIONS
1. Being a Credit Card holder of Qatar Islamic Bank.

SECTION 1 – DEATH BENEFIT
In the event of the death of an Credit card holder due to any cause not specifically excluded 
under this Policy after the Commencement Date and during the Policy period, the Company shall, 
subject to the limit(s) specified under the schedule of this Policy, indemnify the insured with an 
amount specified and agreed herewith. 

SECTION 2 – PERMANENT TOTAL DISABLEMENT BENEFIT
In the event of the Permanent Total Disablement of a Cardholder 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, subject to the limit(s) specified under the Schedule 
of this Policy, indemnify the insured with an amount of the Cardholder’s indebtedness as on the 
Date of the Event.

CONDITIONS

1.

The Account Holder/Insured shall furnish the Company with any information 
the Company may require (including details of the state of health) in respect 
of the Credit card holder for the benefits hereunder.  Prior to acceptance, the 
Company may, at its sole discretion, require the Credit card holder to undergo a 
medical examination by a legally qualified medical practitioner in the manner 
the Company deems required or fit.  

2.
No Benefits shall be paid in respect of an Credit card holder who attains the 
Maximum Coverage Age specified in the Schedule of this Policy (at which time 
that Credit card holder shall cease to be covered). 

3.
Notwithstanding anything contained herein to the contrary the benefits 
under this Policy in respect of the Credit card holder shall terminate upon the 
happening of any one or more of the following:

a. The Credit card holder having attained the Maximum Coverage Age 
specified in the Schedule of this Policy

b. The Credit card Holder’s Death;

4. Cancellation of the benefits under this Policy by the Insured or the Credit card 
holder at any time in accordance with the terms and conditions of this Policy.

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

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. 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.

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 Account Holder.

8. It is hereby noted and agreed that this Policy may be cancelled by either party 
by giving one month written notice to that effect after the first anniversary date.  

9.

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 an 
arbitrator to be appointed by the parties in accordance with statutory provisions. 
Where any difference is to be referred to arbitration, the making of an award 
shall be a condition precedent to any right of action against the Company.

10. All claims and/or disputes shall be subject to the Jurisdiction of the Competent 
Courts of Qatar.

11.

The maximum cumulative amount of Benefits payable under this Policy for 
any any one person shall not exceed the amount stated in the Schedule of this 
Policy irrespective of the number of policies in force in respect of which the 
Credit card holder has obtained a similar benefit as provided under this Policy.

CLAIMS PROCEDURE

1. Upon happening of an event giving rise to a claim under this Policy, the Credit 
card Holder/Credit card Holder’s Legal Representatives/Insured shall follow the 
following procedure: 

2. Give immediate written notice to the Company but not later than 90 days from 
the Date of Event

3. The Insured or the Credit card holder or the Credit card Holder’s 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;

4. The Credit card holder or the Credit Card Holder’s legal personal representative 
or the Insured shall submit the following documents:

a) for Death Claims

1. Death Certificate
2. Post Mortem Report (wherever legally required)
3. Police Report  (if disability is due to an accident)
4. Medical Report* 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.
5. Copy of passport with visa page
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عن مطالبات العجز الكلي والدائم ب(

1. شهادة العجز من ممارسة طبي معتمد لتقييم العجز 
2. تقرير الشرطة )إذا كان العجز نتيجة حادث(

ــاج  ــل الع ــز وتفاصي ــبب العج ــخيص وس ــل التش ــع تفاصي ــي م ــر طب 3. تقري
ــد(  ــاه )إن وج ــذي تلق ال

4. صــورة مــن جــواز الســفر شــاما الصفحــة التــي عليهــا الفيــزا/ األقامــة »مــن 
ممــارس طبــي معتمــد«

ــة  ــخة األصلي ــة بالنس ــون مطلوب ــد تك ــاه ق ــا أع ــور بيانه ــتندات المذك ــع المس جمي
)باســتثناء مــا تــم تســليمه للجهــات الرســمية أو صاحــب العمــل( للتأكيــد قبــل البــت 

النهائــي فــي المطالبــة. 

اإلستثناءات

ــى 1. ــؤدي إل ــذي ي ــادث ال ــاب إذا كان الح ــب الحس ــع لصاح ــة مناف ــرف أي ــم ص ــن يت ل
ــة:  ــة نتيج ــذه الوثيق ــب ه ــة بموج ــوء مطالب نش

)بــدون وصفــة طبيــة مــن 2. اســتعمال ذاتــي لألدويــة  أيــة إصابــة متعمــدة و/أو 
معتمــد(.   طبــي  ممــارس 

أي حــادث يقــع فــي طائــرة باســتثناء الطائــرة التــي كان حامــل البطاقــة االئتمانيــة 3.
ــران  ــوط طي ــل خط ــن قب ــغليها م ــم تش ــة ويت ــن الني ــافر حس ــا كمس ــافر فيه يس

مرخــص لهــا. 

إشعاع نووي أو انشطار نووي و/أو تلوث اشعاعي 4.

شــغب أو حــرب أهليــة أو إضطرابــات أو حــرب )ســواء كانــت معلنــة أو غيــر معلنــة(  أو 5.
احتجــاج أو تمــرد أو عصيــان أو إرهــاب. 

تأثيــر الكحــول أو المخــدرات باســتثناء العقاقيــر التــي يتــم وصفهــا مــن قبــل 6.
ممــارس طبــي مؤهــل ولكــن اإلســتثناء ال يطبــق علــى الوفــاة الناتجــة عــن الســبب 

ــاه.  أع

اإليــدز أو األعــراض المتعلقــة باإليــدز كمــا يتــم تعرفيهــا مــن قبــل أ.7.
منظمــة الصحــة العالميــة بيــن حيــن وآخــر أو 

وجود فيروس اإليدز )HIV( كما يتم إثباته في فحص HIVب.

ــون 8. ــث يك ــاب حي ــب الحس ــة لصاح ــذه الوثيق ــب ه ــع بموج ــرف المناف ــم ص ــن يت ل
ــة  ــازات مماثل ــتام إمتي ــب إلس ــم طل ــام بتقدي ــتلم أو ق ــد اس ــاب ق ــب الحس صاح
ــي  ــدة الت ــق بالم ــا يتعل ــر فيم ــن آخ ــج أو تأمي ــب منت ــع بموج ــس المناف ــي نف تغط

ــة.   ــذه الوثيق ــب ه ــا بموج ــض عنه ــرف التعوي ــم ص يت

جدول الوثيقة

مصرف قطر اإلسامىالمؤمن له:

عقد جماعى لبطاقات األئتمان  الصادرة عن المؤمن له.المهمه:  

 إلزميــة لجميــع حاملــى البطاقــات المؤهلــة التــى حددهــا البنــك األلتزامات:
ولكــن مــع خيــار ســلبى علــى االنســحاب مــن المخطــط وفقــا للطلــب

 12 شهرا من 1 ديسمبر 2015، و تجدد بعد ذلك.مدة اإلشتراك:

 جميع  انحاء العالم.الحدود الجغرافية:

 محاكم دولة قطرالتقاضى:

حدود التعويض 

250,000 ريال قطرى .حد أقصى للشخص  

فترة التعويض

حد األدنى للعمر 
18 عامعند اإلصدار 

حد أقصى 
65 عام للتغطية 

 حسب المتفق عليهاألشتراك السنوى:

b)  for Permanent Total Disablement Claims

1. Disability Certificate from an authorised medical practitioner to assess disability
2. Police Report (if disability is due to an accident)
3. Medical Report* with Detailed Diagnosis, Cause of Disability and Details of 

Treatment given (if any)
4. Copy of passport with visa page
*from an Authorised Medical Practitioner.

All documents as indicated above may be required to be produced in original (other 
than those surrendered to the authorities or Employer) for verification before the final 
settlement of claim.

EXCLUSIONS

1. No Benefits under this policy shall be payable in respect of a Credit card holder 
where the Event giving rise to a claim under this policy occurs as a result of:

2. Any deliberate self-inflicted injury and/or self-medication (without a proper 
prescription from a legally recognised medical practitioner);

3. Any accident occurring on or in or about any aircraft other than an aircraft in 
which the Credit card holder was travelling as a bonafide passenger and which 
is operated by a licensed commercial or chartered airline;

4. Nuclear Radiation, Nuclear Fission, Nuclear Fusion and/or Radioactive Contamination 

5. Riot, civil commotion, strikes and war (whether war be declared or not), 
rebellion, insurrection, resurrection, popular rising, usurped power, terrorism

6. 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.

7. a). Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Complex  
(ARC) as defined by the World Health Organisation from time to time; or

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

8. The benefits under this Policy shall not be payable to the Credit card holder 
where the Credit card holder has received or have 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.

SCHEDULE

Insured: Qatar Islamic Bank ,

Business: Group contract for Credit Cards issued by the insured

Adherence: Obligatory for all eligible Cardholders identified by the Bank but 
with negative option to opt out of the scheme upon request 

Policy Period: 12 Months from 1 December  2015
And renewable thereafter.

Geographical 
Limit: Worldwide 

Jurisdiction: State of Qatar

Limits of 
Indemnity

Maximum Limit of  
person:

QR 250,000/- 

Indemnity Period

Minimum age at 
issuance:

18 

Maximum  
coverage age:

65 (age nearest birthday )

Contribution: As agreed
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