
Multicurrency Prepaid Cards issued by the Al Ahli Bank of Kuwait shall be subject to the 
following Terms and Conditions and to any amendments thereto made by the Bank, from 
time to time.
Definitions of Key Terms in this Agreement:

The “Bank” or “ABK”: Means Al Ahli Bank of Kuwait K.S.C.P.•	
The “Card(s)”: Means the Multi Currency Prepaid Freedom Platinum MasterCard Cards, issued by ABK to the •	
Cardholder including any additional card issued to another person named by the Customer. All applicable 
Transactions and dues are registered on the Card.
The “Customer” or “Applicant”: Means the natural or juridical person who applies for the Card. •	
The “Cardholder”: Means the person to whom the Card is issued, and whose name appears in print on the •	
Card; and the Bank, upon the request of the Applicant, may issue additional card to another person to be 
named by the said Customer in accordance with the Terms and Conditions stated herein, and any amendments 
thereto.
“Currency Wallet”: Means the aggregate record and/or balance of each Currency category on the Card chosen •	
and funded by the Customer; and available for Transactions in the relevant Currency.
“KWD Wallet”: Means Kuwaiti Dinar Currency Wallet balance on the Card. •	
“Non-KWD Wallet”: Means Non-Kuwaiti Dinar Currency Wallet balance on the Card.•	
“Currency Conversion”: Means the foreign exchange rates used for card Transactions, which is set and •	
determined by ABK and varies each day. 
“Card Fees” or “Service Fee”: Means any charges payable by a Customer/Cardholder to the Bank in respect of a •	
Card from time to time including, without limitation, the amount incurred by the Customer/Cardholder on all 
Card Transactions, service charges, issuance, renewal, balance transfers and replacement fees. 
“Personal Identification Number (PIN) “: Means the Card’s secret special number delivered by the Bank to the •	
Customer in a sealed envelope.
“Transaction”: Means buying goods, receiving services, cash withdrawals or other actions taken by means of •	
using the Card.
“Chargeback”: Means the reversal of a Card Transaction which is disputed by the Customer.•	

General Terms and Conditions for ABK Cards:
Customer/Applicant of age 18 and above is eligible to apply for the Card, and must be a citizen or 1. valid resident of 
Kuwait.
The Customer must collect the Card and its PIN from ABK.2. 
The Card can be funded/loaded/reloaded in Kuwaiti Dinars only (KWD Wallet), and by using a valid KNET ATM Debit 3. 
Card issued by a Bank in Kuwait.
The Customer can fund/load/reload funds on the Card through the channels made available by the Bank from time to 4. 
time. Cash will not be accepted to the fund the card.
The minimum amount that can be loaded/reloaded to the card is KWD 25.5. 
The maximum amount that can be loaded on the Card in one day is KWD 3,000.6. 
The Bank may at the request of the Customer, may issue the Card to another Cardholder to be determined by the said 7. 
Customer in accordance with the Bank’s Terms and Conditions. The Card Applicant is responsible for the usage and 
dues of the Card even if delegating it to a Cardholder other than the Card Applicant.
The Card shall be signed by the Cardholder whose name appears in print thereon upon receipt from the Bank, and 8. 
its PIN shall be kept confidential and shall not be disclosed to others. The Cardholder is responsible for that and for 
signing all receipts, invoices and all other documents related to the Card Transactions and/or the additional Card’s 
Transactions by using the same signature appearing on the Card, and without affecting their continued obligation 
under these documents in the event this procedure has been violated.
The Card is a Prepaid card and Customer will not pay or receive any interest on the Card9. 
The use of the Card will entail some Card Fees or Service Fee and certain Fees and Commissions, which are any charges 10. 
payable by a Customer to the Bank in respect of a Card which includes, without limitation, the amount incurred by 
the Customer on all Card Transactions, Service charges, Balance Transfer Fees, Issuance, Renewal and Replacement 
fees. ABK reserves the right to levy any additional associated charges to the Card as and when it may seem fit.
Customer can only utilize the KWD Wallet balance on the Card to Transfer funds to a Non-KWD Wallet available for 11. 
the Card. This transfer will entail the applicable Currency Conversion rate, plus an added conversion rate and fee 
which are determined by the Bank. 
Direct Transfers of funds from one Non-KWD Wallet to another Non-KWD Wallet is unavailable. Funds will firstly be 12. 
transferred to the KWD Wallet, then transferred to the chosen Currency Wallet. This transfer will entail the applicable 
Currency Conversion rate, plus an added conversion rate and fee which are determined by the Bank.
The Customer is responsible for being aware of the amount available for each Currency Wallet on the Card and for 13. 
ensuring that he/she has sufficient funds for all Transactions in the relevant Currency.
In the event of insufficient funds in a particular Non-KWD Wallet to pay for a Transaction or in the event the 14. 
Transaction is in a currency not same as any of the Card’s Non-KWD Wallet(s), then the full amount of the Transaction 
will be processed using the available KWD Wallet balance available on the Card. If following the use of the available 
KWD Wallet balance is still insufficient to pay for the Transaction, then the Transaction will be declined. 
All amounts relating to any Transaction in Foreign Currency not available on the Card’s Currency Wallet(s) has to be 15. 
exchanged for the local currency (Kuwaiti Dinars) at the spot rate of the Kuwaiti Dinar applicable at the Bank against 
the relevant Foreign Currency at the date the Bank receives statement indicating such amounts. All amounts due shall 
be posted to the Card on the day deemed appropriate by the Bank, plus an applicable added conversion rate and fees 
which is determined by the Bank and the companies issuer of the card. This is without prejudice to the Bank’s right 
to amend the rate of the commission/fees at any time, and to notify the Customer accordingly and this rate on the 
statement of account, shall be deemed to be a notification to the Customer.
Cardholder can withdraw cash outside Kuwait at any ATM that accepts MasterCard logo card, by inputting the PIN 16. 
number when withdrawing. The amount available on the Card shall be reduced by the value of each successful Cash 
Withdrawal Transaction in addition to any/all applicable Service Fee. Cash Withdrawal is not allowed at any local ATM 
in Kuwait apart from the Bank’s ATM.
In the event Customer wants to transfer the available funds on the Card to a bank account, the Bank will transfer 17. 
the funds back to the Customer’s local bank account only in Kuwaiti Dinars and/or in the Kuwaiti Dinar equivalent of 
the Non-KWD Wallet(s). The Currency Conversion rate of the Kuwaiti Dinar at the Bank against the relevant Foreign 
Currency, plus an applicable added conversion rate and fees, will be applicable at the date the Bank converts the 
Foreign Currency to Kuwaiti Dinars. Applicable Balance Transfer Fee will be charged to the Customer.
Customer shall be responsible for the Card and its use, and shall be liable for all consequences resulting therefrom. In 18. 
cases of loss, theft, damage, or misuse either by them or others, with or without their consent, the Customer shall be 
obliged to indemnify the Bank for any damages or losses resulting therefrom. 
In case of the Card’s loss, theft or damage, the Customer or Cardholder shall be responsible to immediately notify the 19. 
Bank’s Call Center. If the notification is given by phone, it must then be confirmed in writing within a period of seven 
days. In all cases, the Customer shall be responsible for any and all liabilities arising as a result of the use of the Card 
and up to the date on which the Bank receives such written confirmation. A replacement Card may be issued to the 
Customer upon payment of the required fees.
The Bank shall not be responsible in any way whatsoever for the manner in which the Cardholder uses or misuses the 20. 
Card. The Bank shall also not be responsible if the Card is dishonored by any institution, company or others; nor for 
any flaws or defects in the goods or services arising from the use of the Card by the Cardholder, and the Bank shall 
not be responsible for any losses or damages resulting from any failure or breakdown of the ATMS or card accepting 
machines inside or outside Kuwait, irrespective whether the reasons were technical or for any other reason. The 
Customer explicitly acknowledges that he holds the Bank harmless and free from any and all liabilities that may result 
from any of the aforesaid, and that he shall not refrain from settlement of any amounts debited to the Card Account 
because of any dispute or claim in relation thereto. 
The Customer/ Cardholder Acknowledges that the load/reload transactions and all other Card transaction 21. 
performed on the Card are free from any suspicious money laundry and/or any terrorist financing 
activities. The Customer/ Cardholder declares that they shall abide by Laws and Regulations regarding the 
crimes of money laundering and terror financing in addition to any other financial crimes.
The address specified in the application shall be the selected domicile for any correspondence or notifications to 22. 
be sent to the Customer from the Bank, unless the Bank receives a written notice from the Customer of their new 
address.
In the event that the Customer disputes a Card Transaction, it must be reported within Thirty days from Transaction 23. 
date to any ABK Branch or ABK Call Center, and the Customer will be required to provide all the necessary 
documentation needed for the investigation. The Chargeback process will determine the acceptance or decline of 
disputed Card Transaction amount.
The Bank shall or shall not award the Customer/ Cardholder specific benefits and rewards for the use of the 24. 
eligible Card. The Bank shall have the right to determine the benefits or rewards obtained according to a third 
party agreement with companies offering such benefits to the Bank to offer it in consequences to the Customer/ 
Cardholder, the Bank shall from time to time amend, withhold or cancel benefits or rewards at its sole direction 
without prior notice to the Customer/ Cardholder. The Customer/ Cardholder Acknowledge that these benefits 
and rewards granted to him by the Bank are subject to the Bank sole direction and agrees any future cancelation 
or amendments on these benefits and awards whenever the Bank decides without stating reasons. The Customer/ 
Cardholder herby undertakes to keep the Bank informed and authorize the Bank to update any changes in Customer/
Cardholder email ID, Telephone number, and address that the Bank may informed of or be available with the Bank 
to all companies offering the awards and benefits related to the Card and herby authorize the Bank to contact these 
companies and update them with the information mentioned above.
The Customer hereby authorizes the Bank to obtain from the Public Authority for Civil Information his business and 25. 
residence address and any change thereto, and declares to the Bank his agreement to provide the Authority, when 
needed, with this authorization.
The Card shall remain, at all times, the property of the Bank and it is the responsibility of the Customer to return it 26. 
whenever so requested by the Bank.
If this Agreement is terminated by the Customer, and his/her ABK Cards have been returned to the Bank, all 27. 
obligations and rights owed to the Bank associated with this Agreement will not be affected prior to termination.
All other ABK Terms and Conditions apply.28. 
All ABK Customers are governed by the laws and regulations of the Central Bank of Kuwait and will be held legally 29. 
responsible for the usage of ABK Cards.
The Bank reserves the right to amend any of these Terms and Conditions at any time, and any amendment announced 30. 
by the Bank or any of its branches or by any other means deemed appropriate, shall be constituted as valid and effective 
amendment as from the date thereof, and shall be binding upon the Customer.

I confirm that I am the Applicant/Primary Beneficiary of this card. I/we read, understood the 
“Terms & Conditions”, I/we read, understood the “ABK Card Information and Requirements 
Form” and that I have received a copy of the two mentioned documents.

تخ�شع ع�شوية البطاقات م�شبقة الدفع متعددة العمالت ال�شادرة عن البنك الأهلي الكويتي لل�شروط والأحكام 
التالية واأي تعديالت يدخلها البنك عليها من وقت لآخر :

تكون للكلمات وامل�شطلحات التالية – اأينما وردت يف هذه ال�شروط والأحكام املعاين املبينة قرينها ما مل يقت�ض 
ال�شياق غري ذلك :

: هو البنك الأهلي الكويتي )�ش.م.ك.ع.(. • “البنـــك “	
• البالتينية من ما�صرتكارد التي ي�صدرها البنك  	Multi Currency Prepaid Freedom البطاقة” اأو”البطاقات”: هي البطاقة الدفع امل�صبق«

للعميل و تقيد جميع العمليات اخلا�صة بالبطاقة على احل�صاب اخلا�ش بها لدى البنك، وتت�صمن اأية بطاقة اإ�صافيه ت�صدر ل�صخ�ش اآخر بناًء على 
طلب العميل.

: هو ال�صخ�ش الطبيعي اأو املعنوي الذي يتقدم بطلب البطاقة ويقوم بتعبئة منوذج الطلب. • »العميل” اأو “مقدم الطلب”	
اأن ي�صدر بطاقة اإ�صافية  • »حامل البطاقة”: هو العميل الذي �صدرت له البطاقة ويظهر ا�صمه مطبوعًا عليها، ويجوز للبنك – بناًء على طلب العميل – 	

�إلى �شخ�ص �آخر يحدده �لعميل �ملذكور وفقًا لالأحكام �لو�ردة فيما يلي بهذه �ل�شروط و�لأحكام وما قد يطر�أ عليها من تعديالت.
: ترمز �لى جمموع �ملبالغ من �لعمالت �ملختارة �لتي مت حتميلها على �لبطاقة من قبل �لعميل، ومتاحة للمعامالت  • »�ملحفظة �ملالية للعملة/�لعمالت” 	

�ل�شر�ئية وعمليات �ل�شحب �لنقدي يف تلك �لعمالت �ملعنية. 
بطاقة و �لر�شيد �ملتوفر عليها. على  �لكويتي  �لدينار  لعملة  �ملالية  �ملحفظة  تعني   : • 	”KWD “حمفظة 

تعني �ملحافظ �ملالية لأي عملة غري �لدينار �لكويتي على بطاقة و �لر�شيد �ملتوفر عليها.   : • 	”Non-KWD “حمفظة 
ب�صعر البيع  • »�لتحويل بني �لعمالت”: ترمز �لى �أ�شعار �شرف �لعمالت �لأجنبية �مل�شتخدمة يف معامالت �لبطاقة، ويعتد – يف هذ� �لتحويل – 	

�لفوري/�ل�شرف للدينار �لكويتي  �ملعمول به يف �لبنك مقابل �لعملة �لأجنبية يف تاريخ ��شتالم �لبنك بيان هذه �ملبالغ. �شعر �لبيع �لفوري/�ل�شرف 
يحدد من قبل �لبنك �لأهلي �لكويتي ويختلف كل يوم. 

ر�شوم م�شتحقة �ل�شد�د من قبل حامل �لبطاقة للبنك ب�شبب ��شتخد�م �لبطاقة وفقا لإ�شعار �لبنك له من  �ي  تعني   : • البطاقة”	 وم�صروفات  “ر�صوم 
فرتة لأخرى. وي�شمل ذلك دون ح�شر كل �ملبالغ �لتي يتكبدها حامل �لبطاقة نتيجة لإجر�ء �أي معامالت با�شتخد�مها ور�شوم �خلدمة و�ل�شرت�ك 

وجتديد �لبطاقة و��شتبد�لها وعمليات حتويل �لأر�شدة.
: هو الرقم ال�صري اخلا�ش بالبطاقة والذي ي�صلمه البنك للعميل يف مظروف مغلق. • »الرقم ال�صخ�صي”	

:  هي �شر�ء �ل�شلع �أو �حل�شول على �خلدمات �أو �مل�شحوبات �لنقدية �أو غري ذلك مما يتم عن طريق ��شتعمال �لبطاقة  • »املعاملة” اأو “معاملة البطاقة”	
باأي و�صيلة كانت.

البطاقة التي مت خ�صمها من قبل العميل. معاملة  عك�ش  تعني   : • التكاليف” 	 “حتميل 
ال�شروط والأحكام العامة لبطاقات الدفع امل�شبق متعددة العمالت:

يلزم �ن يكون �لعميل/مقدم �لطلب بالغ من �لعمر 18. 1 �صنة او اكرث ليتقدم بطلب البطاقة واأن يكون مواطن او مقيم يف الكويت.
على العميل ا�صتالم البطاقة و الرقم ال�صخ�صي من البنك. 2 .

( فقط، وبا�شتخد�م بطاقات �ل�شحب �لآيل )كي-نت( �ل�شادرة من �أحد  3 .KWD عملية �ل�شحن �أو �إعادة تعبئة �لبطاقة تتم بالدينار �لكويتي )حمفظة
�لبنوك �ملحلية فقط.

عمليات �ل�شحن �أو �إعادة تعبئة �لبطاقة تتم من خالل �لقنو�ت �ملتاحة/�ملتوفرة للعميل من قبل �لبنك من وقت �لى �خر. لن تقبل �لأور�ق �ملالية  4 .
النقدية لتمويل البطاقة.

�حلد �لأدنى ل�شحن �أو �إعادة تعبئة �لبطاقة هو مبلغ 25. 5 دينار كويتي.
�حلد �لأق�شى ل�شحن �أو �إعادة تعبئة �لبطاقة يف �ليوم �لو�حد هو 3.000. 6 دينار كويتي.

يجوز للبنك بناء على طلب �لعميل، �إ�شد�ر �لبطاقة ل�شخ�ص �أخر يحدد من قبله وفقا لل�شروط و�لأحكام �ملو�شوعة من �لبنك، ويكون �لعميل )مقدم  7 .
�لطلب( م�شئول م�شئولية مطلقة عن عمليات ��شتخد�م وم�شتحقات �لبطاقة حتى لو مت تفوي�ص حامل �لبطاقة من �لعميل بكل �شالحياته.

يجب توقيع �لبطاقة من حاملها �ملطبوع �إ�شمه عليها فور ��شتالمها من �لبنك مع �لحتفاظ بالرقم �ل�شخ�شي وعدم �إف�شائه للغري، ويكون حامل  8 .
البطاقة م�صئوًل عن ذلك وعن توقيع جميع الإي�صالت والفواتري وغريها من امل�صتندات التي حترر عن معامالت البطاقة بالتوقيع املثبت عليها، ول 

يكون ملخالفة هذ� �لإجر�ء �أثر على ��شتمر�ر �لتز�مه بتلك �مل�شتند�ت.
�لبطاقة هي بطاقة م�شبقة �لدفع، لذ� لن يدفع �أو يتلقي �لعميل �أي فائدة مالية على بطاقة. 9 .

يرتتب على ��شتخد�م �لبطاقة بع�ص �لر�شوم و�لعمولت �أي �لر�شوم م�شتحقة �لدفع من قبل �لعميل للبنك فيما يتعلق بالبطاقة مبا يف ذلك على  10 .
�شبيل �ملثال ل �حل�شر، �ملبالغ �لتي ينفقها  �لعميل على جميع معامالت �لبطاقة، ور�شوم �خلدمات، عملية �شحب �لأمو�ل،عمليات حتويل �لأر�شدة، 

وم�شاريف �إ�شد�ر وجتديد و��شتبد�ل �لبطاقة. ويحتفظ �لبنك لنف�شه باحلق يف فر�ص �أي ر�شوم �إ�شافية مرتبطة بالبطاقة، عندما يجد ذلك منا�شبا.
يف  متويل �ملحافظ متعددة �لعمالت يكون من خالل حتويل �لأمو�ل �و �لر�شيد من حمفظة KWD اإلى حمفظة Non-KWD �ملختارة فقط. ويعتد – . 11
هذ� �لتحويل – ب�شعر �لبيع �لفوري للدينار �لكويتي �ملعمول به يف �لبنك مقابل �لعملة �لأجنبية يف تاريخ ��شتالم �لبنك بيان هذه �ملبالغ، م�شافًا �إليها 

ر�شوم وم�شروفات �لبطاقة و �أي ر�شوم �لتحويل بني �لعمالت وفقا ملا يحدده �لبنك.
ل ي�شتطيع �لعميل حتويل �لأر�شدة من حمفظة Non-KWD اإلى حمفظة Non-KWD. 12 �أخرى مبا�شرًة. لأي حتويالت �شيتم �وًل حتويلها �إلى حمفظة 

KWD، ومن ثم حتويلها �لى حمفظة Non-KWD للعملة �ملختارة، ويعتد – يف هذ� �لتحويل – ب�شعر �لبيع �لفوري للدينار �لكويتي �ملعمول به يف 
�لبنك مقابل �لعملة �لأجنبية يف تاريخ ��شتالم �لبنك بيان هذه �ملبالغ، م�شافًا �إليها ر�شوم وم�شروفات �لبطاقة و �أي ر�شوم �لتحويل بني �لعمالت وفقا 

ملا يحدده �لبنك و �ل�شركات �مل�شدرة للبطاقات وقت �جر�ء �ملعاملة.
يلتزم حامل �لبطاقة / �لعميل باأن يحتفظ يف ح�شاب �لبطاقة مببالغ كافية ل�شد�د �ملبالغ و�مل�شحوبات وغريها من �ملعامالت �لنا�شئة عن �إ�شد�ر  13 .

و��شتعمال �لبطاقة،ويكون �لعميل م�شئوًل عن توفري �لر�شيد كايف لتغطية �أي معاملة بالعملة �مل�شتخدمة من �ملحفظة �ملالية للعملة �ملتوفرة على بطاقة.
يف حالة عدم توفر �لر�شيد �لكايف مبحفظة Non-KWD. 14 للعملة �مل�شتخدمة لالإمتام �ملعاملة �و يف حالة عدم توفر �لعملة من �شمن �ملحافظ �ملالية 

Non-KWD على �لبطاقة، �شيتم �شحب كامل �ملبالغ �مل�شتحقة لإمتام �ملعاملة من حمفظة KWD »الدينار الكويتي” )تطبق كافة الر�صوم من ر�صم 
�لتحويل بني �لعمالت و�أي ر�شوم �أخرى يحددها �لبنك و�ل�شركة �مل�شدرة للبطاقة (. ويف حالة عدم توفر ر�شيد من حمفظة KWD لالإمتام �ملعاملة، 

�صيتم رف�ش عملية.
حتويل �ملبالغ  �أي معامالت بعملة �أجنبية لي�شت من �شمن حمافظ عمالت �لبطاقة، �شيتم �إمتام �لعملية بالدينار �لكويتي، ويتم – لهذا الغر�ش – . 15

اخلا�صة باأية معاملة من معامالت البطاقة بالعمالت الأجنبيـة اإلى  الدينار الكويتي، ويعتد – يف هذ� �لتحويل – ب�صعر البيع الفوري للدينار الكويتي  
�ملعمول به يف �لبنك مقابل �لعملة �لأجنبية يف تاريخ ��شتالم �لبنك بيان هذه �ملبالغ، ويتم قيد كافة �ملبالغ �ملحت�شبة على ح�شاب �لبطاقة – يف اليوم 

�لذي ير�ه �لبنك منا�شبًا – م�شافًا �إليها م�شاريف وعمولت حتويل عملة �أجنبية وفقا ملا يحدده �لبنك و �ل�شركات �مل�شدرة للبطاقات وقت �جر�ء 
�ملعاملة، وذلك دون �إخالل بحق �لبنك يف تعديل �شعر �لعمـولة / �لر�شوم يف �أي وقت مع �إخطار �لعميل بهذ� �لتعديل، ويعترب �إدر�ج هذ� �ل�شعر بك�شف 

احل�صاب مبثابة اإخطار للعميل به.
، عن طريق  16 .(MasterCard) با�شتطاعة حامل �لبطاقة �شحب �أمو�ل نقدية يف جميع �أنحاء �لعامل من �أي جهاز �شر�ف �آيل يقبل �شعار ما�شرتكارد

�إدخال  �لرقم �ل�شخ�شي عند �لقيام بعملية �ل�شحب، �شيتم خ�شم �ملبلغ �مل�شحون من �لبطاقة بقيمة مبلغ عملية �ل�شحب �لنقدي مع خ�شم جميع 
�لر�شوم وم�شروفات �لبطاقة. عمليات �ل�شحب �لنقدي �لتي تتم يف دولة �لكويت متوفرة لدى �أجهزة �ل�شر�ف �لآيل �لتابعة  لبنك �لأهلي �لكويتي 

فقط.
يف يف حالة رغبة �لعميل بتحويل  �لأر�شدة �ملتوفرة على بطاقة �لى ح�شاب م�شريف �خر، �شيتم حتويل �لر�شدة )جمموع �ملبالغ( �لى ح�شاب م�شريف  17 .
حملي بالدينار �لكويتي فقط �أو مبا يعادل �لدينار �لكويتي لأر�شدة من حمافظ Non-KWD، ويعتد – يف هذ� �لتحويل – ب�صعر البيع الفوري للدينار 
�لكويتي  �ملعمول به يف �لبنك مقابل �لعملة �لأجنبية يف تاريخ ��شتالم �لبنك بيان هذه �ملبالغ، ويتم قيد كافة �ملبالغ �ملحت�شبة على ح�شاب �لبطاقة – 
يف �ليوم �لذي ير�ه �لبنك منا�شبًا – م�شافًا �إليها م�شاريف وعمولت حتويل عملة �أجنبية و�لعمولة لعمليات حتويل �لأر�شدة وفقا ملا يحدده �لبنك و 

�ل�شركات �مل�شدرة للبطاقات وقت �جر�ء �ملعاملة، وذلك دون �إخالل بحق �لبنك يف تعديل �شعر �لعمـولة / �لر�شوم يف �أي وقت مع �إخطار �لعميل بهذ� 
التعديل، ويعترب اإدراج هذا ال�صعر بك�صف احل�صاب مبثابة اإخطار للعميل به.

يكون �لعميل م�شئول م�شئولية مطلقة عن �لبطاقة و��شتعمالها و��شتعمال �لرقم �ل�شخ�شي �خلا�ص بها، ويتحمل كافة �لنتائج �ملرتتبة على ذلك وخا�شة  18 .
يف حالة فقد�نها �أو �شرقتها �أو هالكها �أو �إ�شاءة ��شتعمالها، �شو�ء من قبل حاملها �أو من قبل �لغري، و�شو�ء مبو�فقته �أو بدونها، ويلتزم �لعميل بتعوي�ص 

�لبنك عن �أية �أ�شر�ر �أو خ�شائر تن�شاأ نتيجة ذلك .
يف حالة فقد�ن �لبطاقة �أو �شرقتها �أو هالكها، يلتزم حامل �لبطاقة/�لعميل باإبالغ ذلك فورً� �إلى مركز �خلدمة �لهاتفية لدى �لبنك. فاإن كان �لإبالغ  19 .

بالهاتف يلتزم �لعميل بتاأكيد ذلك باإخطار كتابي خالل �شبعة �أيام، ويف جميع �لأحو�ل يكون �لعميل م�شئوًل عن �أي ��شتعمال لها وحتى يت�شلم �لبنك 
�لإخطار �لكتابي، ويجوز �إ�شد�ر بطاقــة ) بدل فاقد ( �إلى �لعميل بعد �شد�ده �لر�شوم �ملقررة.

ل يكون �لبنك م�شئوًل عن كيفية ��شتعمال حامل �لبطاقة لبطاقته �أو �شوء ��شتعماله لها، كما ل يكون �لبنك م�شئوًل عن رف�ص �أي موؤ�ش�شة �أو �شركة �أو  20 .
غريها �لتعامل بالبطاقة ول عن �أي عيب �أو نق�ص يف �لب�شائع �أو �خلدمات �لتي يح�شل عليها حامل �لبطاقة  بو��شطتها، كما ل يكون البنك م�صئوًل 

عن �أية خ�شارة �أو �شرر ينجم عن خلل �أو عطل يف �أجهزة �ل�شرف �لآيل �أو �أجهـزة قبول �لبطاقات د�خل �أو خارج �لكويت �شو�ء كان ذلك ل�صبب فني اأو 
لأي �صبب اآخر، ويقر العميل – �صراحًة – باأنه يعفي �لبنك من �أية م�شئولية تن�شاأ عن �أي مما ذكر، وباأنه لي�ص له �أن ميتنع عن �لوفاء باملبالغ �ملقيدة 

على ح�شاب �لبطاقة ب�شبب �أي نز�ع �أو مطالبة يف هذ� �ل�شاأن، كما ل يحق له – باأي حال من �لأحو�ل – اأن يطلب التقا�ش بني حقوق البنك قبله وبني 
اأية حقوق له قبل اأي من اجلهات التي تعامل معها بالبطاقة.

. 21 يقر �لعميل باأن عمليات �شحن /�عادة تعبئة �لبطاقة م�شبقة �لدفع وجميع �لعمليات �لخرى �لتي تتم على �لبطاقة لي�ص فيها �شبهة غ�شل �لمو�ل �و �ي 
عمليات لتمويل �أن�شطة �لإرهاب بكافة ��شكاله. كما يقر بالتز�مه بالقو�نني و�لتعليمات �ملنظمة جلر�ئم غ�شل �لمو�ل ومتويل �لرهاب و�جلر�ئم �ملالية 

الخرى.
�لعنو�ن �لذي يحدده �لعميل يف منوذج �لطلب يكون �ملوطن �ملختار لأية مر��شالت �أو �إخطار�ت توجه �إلى �لعميل من �لبنك. ول يكون �أي تغيري لهذ�  22 .

�ملوطن منتجًا لأي �أثر �إل من تاريخ ت�شلم �لبنك �إخطارً� بهذ� �لتغيري مبوجب كتاب م�شجل من �لعميل.
يف حالة تنازع �لعميل يف معاملة للبطاقة، يجب �أن يقدم هذ� �لنز�ع �إلى �أي من �أفرع �لبنك �أو �إبالغ مركز �خلدمة �لهاتفية لدى �لبنك خالل ثالثون  23 .
يومًا من تاريخ �ملعاملة، ويلتزم �لعميل بتوفري كافة �لوثائق �ملطلوبة للتحقيق، يو�فق ويقبل �لعميل على �أنه �شوف يتم قيد مبلغ �ملعاملة �ملتنازع عليها 

وم�شاريف معاجلة �لتنازع يف ح�شاب �لبطاقة فقط يف حالة �أن عملية حتميل �لتكاليف )قو�عد ت�شوية �ملنازعات( �نتهت �إلى قر�ر ل�شالح حامل 
البطاقة.

مينح �لبنك �لعميل / حامل �لبطاقة �حلق بال�شتفادة من مز�يا و مكافاآت حاملي بطاقات �لبنك وفقا لل�شروط و�لأحكام �لو�ردة يف �لتفاقيات مع  24 .
�ل�شركات �لأخرى �لتي قدمت هذه �ملز�يا للبنك لتقدميها بدوره �لى عمالئه حاملي �لبطاقات، وللبنك �حلق بتعديل �أو �إلغاء �أي من هذه �ملز�يا و 

�ملكافاآت يف �أي وقت وفقا ملا ير�ه �لبنك منا�شبا ودون حاجة لإخطار �أو لإبد�ء �لأ�شباب، و يقر �لعميل/ حامل �لبطاقة بعلمه بذلك و مو�فقته على هذه 
�ملز�يا و�ملكافاآت و�أحقية �لبنك بتعديلها �أو �إلغائها متى �شاء دون �إبد�ء �لأ�شباب. يفو�ص �لعميل / حامل �لبطاقة �لبنك بتحديث بياناته �لتي ح�شل 
عليها �لبنك و من �شمنها �لبيانات �ل�شخ�شية كالربيد �للكرتوين، �أرقام �لهو�تف و�لعنو�ن، و يفو�ص �لعميل �لبنك بتزويد �ل�شركات �لزميلة و �لتي 

تقدم هذه �ملز�يا و�ملكافاآت بهذه �ملعلومات �ملحدثة.
�لبنك يف �حل�شول من �لهيئة �لعامة للمعلومات �ملدنية على عنو�ن عمله و�إقامته وما قد يطر�أ عليهما من تغيري،  يفو�ش العميل – مبوجب هذا – . 25

وي�شرح للبنك باأن يزود �لهيئة – عند احلاجة – بهذا التفوي�ش .
ملكًا للبنك، ويلتزم �لعميل باإعادتها متى طلب �لبنك منه ذلك. تظل البطاقة – يف جميع الأوقات – . 26

�إذ� مت �إنهاء هذه �لتفاقية من قبل �لعميل، ومتت �إعادة �لبطاقة �ل�شادرة من �لبنك �لأهلي �لكويتي �إلى �لبنك، فاأن جميع �للتز�مات و�حلقوق  27 .
�مل�شتحقة للبنك �ملرتبطة لن تتاأثر قبيل �إنهاء هذه �لتفاقية.

تنطبق جميع �ل�شروط و�لأحكام �لأخرى �خلا�شة بالبنك، هذه �ل�شروط و�لأحكام خا�شعة للتغيري دون �أي �إ�شعار م�شبق للعميل. 28 .
جميع عمالء �لبنك يخ�شعون لكافة �لقو�نني و�لأحكام �مل�شدرة من بنك �لكويت �ملركزي، لذ� هم �مل�شئولني قانونيًا عن ��شتعمالهم للبطاقة. 29 .

للبنك �حلق يف تعديل هذه �ل�شروط و�لأحكام يف �أي وقت، وباإعالن �لبنك عن  �لتعديل يف فروعه �أو باأية طريقة �أخرى ير�ها منا�شبة ي�شبح �لتعديل  30 .
�شاري �ملفعول �عتبارً� من تاريخ �إعالنه وملزمًا للعميل.

اأقر اأنا مقدم الطلب وامل�شتفيد الفعلي من البطاقة اأنني اإطلعت على »ال�شروط والأحكام« و » وعلى املتطلبات العامة 
لبطاقات الأهلي« واإ�شتلمت ن�شخة منها. واأقر اأنني اوافق عليها واألتزم بكافة »ال�شروط والأحكام« و«معلومات 

ومتطلبات العامة لبطاقات الأهلي«. 

الشروط واألحكام الخاصة ببطاقات 
الدفع المسبق متعددة العمالت 
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