
DEFINITIONS: 

• “The Bank”: Means Al Ahli Bank of Kuwait K.S.C.P.
• “The Card”: Means the prepaid Card issued by the Bank to the customer.  All 

transactions of this card shall be recorded in its special account held with the 
Bank.

• “The Customer or Applicant”: is the natural person or body corporate who fills up 
and submits the application for the card.

• “Cardholder”: Means the customer to whom the card is issued, and whose name 
appears in print thereon.

• “Personal Identification Number (PIN)”: Means the Card’s secret number / 
password delivered by the Bank to the Cardholder in a sealed envelope.

• “Transaction or Card Transaction”: Means buying goods, receiving services, cash 
withdrawals or other actions taken by means of using the Card.

• “Chargeback”:  Means the reversal of the card transaction debited to the 
customer.

TERMS AND CONDITIONS OF ABK PREPAID MASTERCARD 
PLATINUM:

1. A customer who is 16 years of age or older is entitled to apply for this card, 
whether a Kuwaiti citizen or a resident of Kuwait.

2. The card shall be issued to ABK customers who have an account with ABK or other 
customers in accordance with the terms and conditions of the Card. 

3. Charging or recharging the card shall be in Kuwaiti Dinars only.
4. The customer can use the card locally and internationally for purchases through 

online purchase channels.
5. The customer can charge or recharge the card using K-Net debit cards issued by 

a local bank.
6. The minimum amount to charge or recharge the card is KD 25/-.
7. The maximum amount to charge or recharge the card per day shall be KD 3,000 

/ - (KD Three Thousand only).
8. At the request of the Customer, the Bank may issue a card in the name of another 

person designated by the customer to be authorized to use his card account.  
The value of transactions made with the card or any additional card requested 
by the customer shall be credited to the card account itself. In this case, the 
cardholder shall be responsible jointly with the customer for any amounts due or 
any consequences resulted from the same.  The terms and conditions of the card 
issuance shall apply to the cardholder whose name is printed on it as applicable 
to the customer.

9. The Card shall be signed by the customer or the card holder whose name is 
printed on it immediately upon receipt from the bank, while retaining the 
personal identification number and not disclosing it to others. The cardholder 
shall be responsible for this and for signing all receipts, invoices and other 
documents issued on the card transactions with the signature on them. Violation 
of this procedure shall have an effect on his/her continued compliance with these 
documents.

10. The card is a prepaid card and allows its holder to obtain the funds charged in the 
card by the customer. It shall not grant the customer nor its holder the privileges 
of the credit card issued by the Bank.

11. The use of the Card shall incur certain fees and commissions, i.e. fees payable 
by the Customer to the Bank with respect to the Card including, but not limited 
to, amounts spent by the Customer on all Card transactions, service charges, 
withdrawal of funds, transfer of balances, and fees to issue, renew and replace 
the card. The Bank reserves the right to levy any additional fees associated with 
the Card whenever appropriate.

12. The following amounts shall be debited to the card account in Kuwaiti Dinars: 
-  The card issuance fee, which paid once per year for the period of validity of the 
card on the date specified by the bank. 
-  Amounts arising from the use of the Card, fees and commissions are calculated 
from the date of the transaction in addition to  
   the expenses including the expenses arising from the claim of the cardholder 
for debit balances resulting from its use. 
-  Any fees or commissions deducted by banks, other institutions or companies 
issuing the card as a result of using it.

13. The Cardholder can withdraw cash worldwide from any Automatic Teller Machine 
(ATM) that accepts the MasterCard logo, by entering the Personal Identification 
Number (PIN) at the time of withdrawal, the amount charged shall be deducted 
from the Card in the value of the Cash Withdrawal amount and all fees applicable 
to the prepaid cards shall be deducted.

14. All amounts due from the Cardholder / Customer as a result of the issuance 
and use of the Card shall be calculated in Kuwaiti Dinars. For this purpose, the 
amounts for any of the Card’s transactions in foreign currencies shall be converted 
into the local currency (Kuwaiti Dinar).  In this transfer, the spot sale price of the 
Kuwaiti Dinar in effect at the Bank against the foreign currency at the date of 
receipt of such amounts shall be considered.  All amounts charged to the Card 
account shall be credited to the Bank on the day deemed appropriate by the 

شروط وأحكام بطاقة ماستركارد بالتينوم 
مسبقة الدفع البنك األهلي الكويتي

TERMS AND CONDITIONS OF ABK 
PREPAID MASTERCARD PLATINUM

تعريفات:

البنك: هو البنك األأهلي الكويتي )�ش.م.ك.ع.(. 	

بها  	 تقيد على ح�ساب خا�ش  و  للعميل  البنك  ي�سدرها  التي  الدفع  م�سبقة  البطاقة  البطاقة: هي 

جميع العمليات اخلا�سة بالبطاقة لدى البنك.
العميل اأو مقدم الطلب: هو ال�سخ�ش الطبيعي اأو املعنوي الذي يتقدم بطلب البطاقة ويقوم بتعبئة  	

منوذج الطلب.
حامل البطاقة: هو ال�سخ�ش الذي �سدرت له البطاقة ويظهر ا�سمه مطبوعًا عليها. 	

الرقم ال�صخ�صي: هو الرقم ال�سري اخلا�ش بالبطاقة والذي ي�سلمه البنك للعميل يف ظرف مغلق.  	

اأو  	 اأو امل�سحوبات النقدية  اأو احل�سول على اخلدمات  املعاملة اأو معاملة البطاقة: هي �سراء ال�سلع 

غري ذلك عن طريق ا�ستعمال البطاقة. 
حتميل التكاليف: تعني عك�ش معاملة البطاقة التي مت خ�سمها من قبل العميل. 	

الشروط واألحكام العامة لبطاقة ماستركارد بالتينوم مسبقة الدفع 
من البنك األهلي الكويتي:

البطاقة �سواًء كان  اأن يتقدم بطلب ا�سدار  اأكرث  اأو  العمر  ال�ساد�ش ع�سر من  بلغ  للعميل ممن  1.  يحق 
مواطنا اأو مقيما يف الكويت.

اأو من غريهم وفقا  البنك  الكويتي ممن ميلكون ح�سابا لدى  األأهلي  البنك  البطاقة لعمالء  2.  ت�سدر 
ل�سروط و األأحكام اخلا�سة بالبطاقة.

3.  عملية ال�سحن اأو اإعادة تعبئة البطاقة تتم بالدينار الكويتي فقط.
4.  ي�ستطيع العميل ا�ستخدام البطاقة حمليا و دوليا للم�سرتيات عرب قنوات ال�سراء األلكرتونية.

5.  ي�ستطيع العميل �سحن اأو اإعادة تعبئة البطاقة با�ستخدام بطاقات ال�سحب األآيل )كي-نت( ال�سادرة 
من اأحد البنوك املحلية.

6.   احلد األأدنى ل�سحن اأو اإعادة تعبئة البطاقة مبلغ 25 دينار كويتي.
7.  احلد األأق�سى ل�سحن اأو اإعادة تعبئة البطاقة يف اليوم الواحد هو مبلغ -/3.000 دينار كويتي )ثالثة 

اأألف دينار كويتي(.
– اأن ي�سدر بطاقة با�سم �سخ�ش اخر يحدده العميل ليكون  بناء على طلب العميل   – 8.  . يجوز للبنك 
ماأذونا منه يف ا�ستعمال ح�ساب بطاقته، وتقيد قيمة املعامالت التي تتم با�ستخدام البطاقة اأو اأي 
بطاقة اإ�سافية طلبها العميل على ح�ساب البطاقة نف�سه، و يكون احلامل البطاقة م�سئوأل – يف هذه 
اأو اأي نتائج ترتتب بناءا على ذلك. وت�سري  اأية مبالغ ت�ستحق  – بالت�سامن مع العميل عن  احلالة 
ال�سروط واألأحكام اخلا�سة باإ�سدار البطاقة على حامل البطاقة املطبوع ا�سمه عليها كما هي �سارية 

على العميل.
مع  البنك  من  ا�ستالمها  فور  عليها  اإ�سمه  املطبوع  من حاملها  اأو  العميل  من  البطاقة  توقيع  يجب   .9
األحتفاظ بالرقم ال�سخ�سي وعدم اإف�سائه للغري، ويكون حامل البطاقة م�سئوأًل عن ذلك وعن توقيع 
جميع األإي�ساألت والفواتري وغريها من امل�ستندات التي حترر عن معامالت البطاقة بالتوقيع املثبت 

عليها، وأل يكون ملخالفة هذا األإجراء اأثر على ا�ستمرار التزامه بتلك امل�ستندات.
البطاقة هي بطاقة م�سبقة الدفع وت�سمح حلاملها احل�سول على األأموال التي مت �سحنها يف البطاقة   .10

من قبل العميل. وأل تعطي العميل اأو حاملها امتيازات بطاقات األئتمان ال�سادرة عن البنك.  
يرتتب على ا�ستخدام البطاقة بع�ش الر�سوم والعموألت اأي الر�سوم م�ستحقة الدفع من قبل العميل   .11

العميل  ينفقها  التي  املبالغ  احل�سر،  أل  املثال  �سبيل  على  ذلك  يف  مبا  بالبطاقة  يتعلق  فيما  للبنك 
على جميع معامالت البطاقة، ور�سوم اخلدمات، عملية �سحب األأموال، حتويل األأر�سدة، وم�ساريف 
اإ�سافية  ر�سوم  اأي  فر�ش  يف  باحلق  لنف�سه  البنك  ويحتفظ  البطاقة.  وا�ستبدال  وجتديد  اإ�سدار 

مرتبطة بالبطاقة، عندما يجد ذلك منا�سبا
تقيد على ح�ساب البطاقة – بالدينار الكويتي – املبالغ التالية:   .12

         - ر�سم ا�سدار البطاقة ويدفع مرة واحدة يف كل �سنة طوال فرتة �سالحية البطاقة وذلك يف املوعد 
الذي يحدده البنك. 

         - املبالغ النا�سئة عن ا�ستعمال البطاقة والر�سوم والعموألت وحتت�سب من تاريخ املعاملة عالوة على 
الناجتة  املدينة  باألأوؤ�سدة  البطاقة  النا�سئة عن مطالبة حامل  امل�ساريف  امل�ساريف مبا يف ذلك 

عن ا�ستخدامها.
         - اأي ر�سوم اأو عموألت تخ�سمها البنوك اأو املوؤ�س�سات األأخرى اأو ال�سركات م�سدرة البطاقة نتيجة 

ا�ستخدامه لها.
با�ستطاعة حامل البطاقة �سحب اأموال نقدية يف جميع اأنحاء العامل من اأي جهاز �سراف اآيل يقبل   .13

بعملية  القيام  عند  ال�سخ�سي  الرقم  اإدخال  طريق  عن   ،)MasterCard( ما�سرتكارد  �سعار  يقبل 
خ�سم  مع  النقدي  ال�سحب  عملية  مبلغ  بقيمة  البطاقة  من  امل�سحون  املبلغ  خ�سم  �سيتم  ال�سحب، 

جميع الر�سوم املطبقة على البطاقات م�سبقة الدفع.
حتت�سب بالدينار الكويتي كافة املبالغ امل�ستحقة على حامل البطاقة/ العميل نتيجة اإ�سدار وا�ستعمال   .14

البطاقـة، ويتم - لهذا الغر�ش - حتويل املبالغ اخلا�سة باأية معاملة من معامالت البطاقة بالعمالت 
اإلى العملة املحلية ) الدينار الكويتي (، ويعتد - يف هذا التحويل - ب�سعر البيع الفوري  األأجنبيـة 



Bank, plus foreign exchange charges and commissions as determined by the Bank 
and the card issuers at the time of the transaction, without prejudice to the right 
of the Bank to amend the commission rate / fees at any time with the notification 
of the client of this amendment.  The inclusion of this price in the statement of 
account shall be deemed as a notification to the client.

15. The customer shall be absolutely responsible for the card, its use and the use of 
its PIN. The customer shall bear all the consequences thereof, especially in case 
of loss, theft, destruction or misuse, whether by its holder or by third parties, 
whether with or without his consent.  The Customer shall indemnify the Bank for 
any damages or losses arising as a result of the same.

16. In the event that the card is lost, stolen or destroyed, the Cardholder / Customer 
shall promptly report it to the Bank’s Call Center. If the report is by telephone, 
the customer is obliged to confirm this by written notification within seven 
days.  In all cases, the customer shall be responsible for any use thereof until the 
bank receives the written notification. The card may be issued (replaced) to the 
customer after paying the prescribed fees.

17. The Bank shall not be responsible for the manner in which the Cardholder 
uses or misuses the Card, nor shall the Bank be responsible for the refusal by 
any institution, company or others to deal with the Card, nor for any defect or 
shortage in the goods or services obtained by the Cardholder. The Bank shall not 
be liable to any loss or damage arising from malfunction or failure of ATMs or 
card accepting machines inside or outside Kuwait, whether for technical or any 
other reason. The Customer expressly acknowledges that he/she discharges the 
Bank from any liability arising from any action stated above, and that he shall 
not refrain from paying the amounts debited to the Card Account because of any 
dispute or claim in this regard.  In no event shall he/she be entitled to request a 
set-off between the bank’s dues towards him and any rights he has towards any 
of the parties dealing with the card.

18. The Bank grants the Client / Cardholder the right to avail the benefits and rewards 
of the holders of the Bank’s cards in accordance with the terms and conditions 
set out in the agreements with other companies that have provided these 
benefits to the Bank to provide them in turn to its Cardholders. The Bank has the 
right to amend or cancel any of these benefits and rewards at any time at the 
Bank’s discretion.  The  Customer / Cardholder acknowledges his knowledge and 
consent to these benefits and rewards and the Bank’s right to amend or cancel 
them at any time without stating reasons thereof. The Customer / Cardholder 
authorizes the Bank to update the data obtained by the Bank, including personal 
data such as e-mail, phone numbers and address, and authorizes the Bank to 
provide associates that providing these benefits and rewards with these updated 
information.

19. The Customer acknowledges that the charge / recharge operations of prepaid 
card and all other transactions on the card do not involve suspicion of money 
laundering or any financing of terrorist activities in all its forms. It also 
acknowledges his/her compliance with laws and regulations governing money 
laundering, terrorism financing and other financial crimes.

20. The Bank shall have the right to cancel the Prepaid Card at any time without stating 
any reason thereof, in case Know Your Customer (KYC) data are not updated and 
/ or in case that he/she does not comply with Anti-Money Laundering / Counter 
Finance of Terrorism (AML/CFT) laws and instructions.

21. The address specified by the customer in the application form shall be the chosen 
home address for any correspondence or notifications addressed to the customer 
by the Bank. No change to this domicile shall be effective for any effect except 
from the date of receipt of such change by the Bank by registered mail from the 
Customer.

22. In the event of a client’s dispute on a card transaction, the dispute must be 
submitted to any of the Bank’s branches or notified to the Bank’s Call Center 
within thirty days of the transaction date. The customer shall be obliged to 
provide all documents required for the investigation. The Customer agrees and 
accepts that the amount of the disputed transaction and the dispute handling 
expenses shall be credited to the Card Account only if the chargeback process 
(dispute settlement rules) has resulted in a decision in favor of the Cardholder.

23. Any residual amounts on the canceled card shall be paid to the customer in 
Kuwaiti Dinars only and at the customer’s request.

24. The Customer hereby authorizes the Bank to obtain from the Public Authority 
for Civil Information (PACI) the address of his work and residence and any change 
that may occur, and authorizes the Bank to provide the PACI, if needed, such 
authorization.

25. The Card shall remain at all times the property of the Bank and the Customer shall 
return it whenever the Bank so requests.

26. The Bank shall have the right to amend these Terms and Conditions at any time. 
By announcing the amendment in its branches or in any other way it deems 
appropriate, the amendment shall be effective from the date of its announcement 
and shall be binding on the Customer.

27. All ABK Rewards Program terms and conditions shall apply.

I, the Applicant and the actual beneficiary of the Card, hereby acknowledge that I have 
read and received a copy of the “Terms and Conditions” and the “General Requirements 
of ABK Cards”. I acknowledge that I agree and abide by all “Terms and Conditions” and 
“General Information and Requirements for ABK Cards”.

Customer Signature:  

Date:   

Customer Signature Verified By:

توقيع العمل: 

التاريخ:

ت�سديق على توقيع العميل: 

للدينار الكويتي املعمول به يف البنك مقابل العملة األأجنبية يف تاريخ ا�ستالم البنك بيان هذه املبالغ، 
ويتم قيد كافة املبالغ املحت�سبة على ح�ساب البطاقة - يف اليوم الذي يراه البنك منا�سبًا - م�سافًا 
اإليها م�ساريف وعموألت حتويل عملة اأجنبية وفقا ملا يحدده البنك وال�سركات امل�سدرة للبطاقات 
وقت اجراء املعاملة. وذلك دون اإخالل بحق البنك يف تعديل �سعر العمـولة/ الر�سوم يف اأي وقت مع 

اإخطار العميل بهذا التعديل، ويعترب اإدراج هذا ال�سعر بك�سف احل�ساب مبثابة اإخطار للعميل به.
يكون العميل م�سوؤول م�سوؤلية مطلقة عن البطاقة وا�ستعمالها وا�ستعمال الرقم ال�سخ�سي اخلا�ش   .15

اأو  هالكها  اأو  �سرقتها  اأو  فقدانها  حالة  يف  وخا�سة  ذلك  على  املرتتبة  النتائج  كافة  ويتحمل  بها، 
اإ�ساءة ا�ستعمالها، �سواء من قبل حاملها اأو من قبل الغري، و�سواء مبوافقته اأو بدونها، ويلتزم العميل 

بتعوي�ش البنك عن اأية اأ�سرار اأو خ�سائر تن�ساأ نتيجة ذلك.
يف حالة فقدان البطاقة اأو �سرقتها اأو هالكها، يلتزم حامل البطاقة/العميل باإبالغ ذلك فورًا اإلى   .16

باإخطار  بتاأكيد ذلك  العميل  يلتزم  بالهاتف  األإبالغ  كان  فاإن  البنك.  لدى  الهاتفية  مركز اخلدمة 
كتابي خالل �سبعة اأيام، ويف جميع األأحوال يكون العميل م�سئوأًل عن اأي ا�ستعمال لها وحتى يت�سلم 
البنك األإخطار الكتابي، ويجوز اإ�سدار بطاقــة )بدل فاقد( اإلى العميل بعد �سداده الر�سوم املقررة.
أل يكون البنك م�سوؤأًل عن كيفية ا�ستعمال حامل البطاقة لبطاقته اأو �سوء ا�ستعماله لها ، كما أل يكون   .17

البنك م�سئوأًل عن رف�ش اأي موؤ�س�سة اأو �سركة اأو غريها التعامل بالبطاقة وأل عن اأي عيب اأو نق�ش 
يف الب�سائع اأو اخلدمات التي يح�سل عليها حامل البطاقة بوا�سطتها، كما أل يكون البنك م�سئوأًل 
عن اأية خ�سارة اأو �سرر ينجم عن خلل اأو عطل يف اأجهزة ال�سرف األآيل اأو اأجهـزة قبول البطاقات 
داخل اأو خارج الكويت �سواء كان ذلك ل�سبب فني اأو ألأي �سبب اآخر، ويقر العميل - �سراحًة - باأنه 
يعفي البنك من اأية م�سئولية تن�ساأ عن اأي مما ذكر، وباأنه لي�ش له اأن ميتنع عن الوفاء باملبالغ املقيدة 
على ح�ساب البطاقة ب�سبب اأي نزاع اأو مطالبة يف هذا ال�ساأن، كما أل يحق له - باأي حال من األأحوال 
- اأن يطلب التقا�ش بني حقوق البنك قبله وبني اأية حقوق له قبل اأي من اجلهات التي تعامل معها 

بالبطاقة.
مينح البنك العميل/ حامل البطاقة احلق باأل�ستفادة من مزايا و مكافاآت حاملي بطاقات البنك   .18

وفقا لل�سروط واألأحكام الواردة يف األتفاقيات مع ال�سركات األأخرى التي قدمت هذه املزايا للبنك 
املزايا  اأي من هذه  الغاء  اأو  بتعديل  وللبنك احلق  البطاقات،  الى عمالئه حاملي  بدوره  لتقدميها 
و  بذلك  بعلمه  البطاقة  حامل  يقرالعميل/  و  منا�سبا،  البنك  يراه  ملا  وفقا  وقت  اأي  يف  واملكافاآت 
موافقته على هذه املزايا واملكافاآت واأحقية البنك بتعديلها اأو الغائها متى �ساء دون ابداء األأ�سباب. 
�سمنها  من  و  البنك  عليها  ح�سل  التي  البياناته  بتحديث  البنك  البطاقة  حامل  العميل/  يفو�ش 
بتزويد  البنك  العميل  ويفو�ش  والعنوان،  الهواتف  اأرقام  األلكرتوين،  كالربيد  ال�سخ�سية  البيانات 

ال�سركات الزميلة والتي تقدم هذه املزايا واملكافاآت بهذه املعلومات املحدثة.
يقر العميل باأن عمليات �سحن/ اعادة تعبئة البطاقة م�سبقة الدفع وجميع العمليات األخرى التي تتم   .19

على البطاقة لي�ش فيها �سبهة غ�سل األموال او اي عمليات لتمويل اأن�سطة األإرهاب بكافة ا�سكاله. كما 
يقر بالتزامه بالقوانني والتعليمات املنظمة جلرائم غ�سل األموال ومتويل األرهاب واجلرائم املالية 

األخرى.
للبنك احلق يف اإلغاء البطاقة م�سبقة الدفع يف اأي وقت بدون اإبداء اأي �سبب، يف حالة عدم حتديث   .20

متويل  األأموال/  غ�سل  مكافحة  وتعليمات  بقوانني  األلتزام  عدم  و/اأو  عميلك«  »اأعرف  بيانات 
األإرهاب.

العنوان الذي يحدده العميل يف منوذج الطلب يكون املوطن املختار ألأية مرا�سالت اأو اإخطارات توجه   .21

اإأل من تاريخ ت�سلم البنك  اأثر  اأي تغيري لهذا املوطن منتجًا ألأي  اإلى العميل من البنك. و أل يكون 
اإخطارًا بهذا التغيري مبوجب كتاب م�سجل من العميل.

يف حالة تنازع العميل يف معاملة للبطاقة، يجب اأن يقدم هذا النزاع اإلى اأي من اأفرع البنك اأو اإبالغ   .22

مركز اخلدمة الهاتفية لدى البنك خالل ثالثون يومًا من تاريخ املعاملة، ويلتزم العميل بتوفري كافة 
الوثائق املطلوبة للتحقيق، يوافق ويقبل العميل على اأنه �سوف يتم قيد مبلغ املعاملة املتنازع عليها 
التكاليف )قواعد  اأن عملية حتميل  البطاقة فقط يف حالة  التنازع يف ح�ساب  وم�ساريف معاجلة 

ت�سوية املنازعات( انتهت اإلى قرار ل�سالح حامل البطاقة.
اأي مبالغ متبقية على البطاقة امللغية �سيتم �سرفها اإلى العميل وذلك بالدينار الكويتي فقط، وبناًء   .23

على طلب العميل.
يفو�ش العميل - مبوجب هذا - البنك يف احل�سول من الهيئة العامة للمعلومات املدنية على عنوان   .24

عمله واإقامته وما قد يطراأ عليهما من تغيري، وي�سرح للبنك باأن يزود الهيئة - عند احلاجة - بهذا 
التفوي�ش.

تظل البطاقة - يف جميع األأوقات - ملكًا للبنك، ويلتزم العميل باإعادتها متى طلب البنك منه ذلك.  .25

للبنك احلق يف تعديل هذه ال�سروط واألأحكام يف اأي وقت، وباإعالن البنك عن التعديل يف فروعه   .26

اأو باأية طريقة اأخرى يراها منا�سبة ي�سبح التعديل �ساري املفعول اعتبارًا من تاريخ اإعالنه وملزمًا 
للعميل.

تطبق جميع ال�سروط واألأحكام التابعة لربنامج األأهلي مكافات من اأجلك.  .27

وعلى   « و  واألأحكام«  »ال�سروط  على  اإطلعت  اأنني  البطاقة  من  الفعلي  وامل�ستفيد  الطلب  مقدم  اأنا  اأقر 
املتطلبات العامة لبطاقات األأهلي« واإ�ستلمت ن�سخة منها. واأقر اأنني اوافق عليها واألتزم بكافة »ال�سروط 

واألأحكام« و«معلومات ومتطلبات العامة لبطاقات األأهلي«.


