
TERMS AND CONDITIONS
SAMBA AL-KHAIR CREDIT CARDS - U.A.E

�شروط واأحكام بطاقات اخلري االئتمانية

�شامبا االإمارات العربية املتحدة
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IN THE NAME OF ALLAH, THE MOST BENEFICENT, THE MOST MERCIFUL 

Al-Khair credit Card Agreement, Approved by Shariah Supervisory Board, Executed by Consumer 
Assets Business, Supervised by Islamic Banking Group in Samba.

Praise is due to Allah, Blessing and Peace be upon Prophet Mohammed, his family and all 
his companions.

Preamble: 

Whereas the Card Member wishes to obtain credit from Samba through Al-Khair credit Card (Visa 
/ MasterCard) as well as the related Samba Phone and ATM Services, and wishes from time to 
time to finance his/her purchases through Tawarooq transactions based on the Tawarooq model 
approved by the Samba Shariah Supervisory Board. Therefore, in their legal and lawful capacity, 
the two parties agree to the following terms and conditions for Al-Khair credit Card: 

The above preamble is an integral part of this Agreement.

The Card Member hereby gives Samba irrevocable standing instructions to enter into Tawarooq 
transactions based on the Tawarooq model approved by the Samba Shariah Supervisory Board 
(where Samba sells to the Card Member a commodity on deferred payment basis and as agent of 
the Card Member, sells the commodity on cash basis to a third party at the then prevailing market 
price) on or after the payment due date of each month to offset the outstanding amount due if 
the Card Member fails to contact Samba to give instructions to execute a Tawarooq transaction 
in any month, on or before the payment due date; the Tawarooq transaction documents will be 
maintained by Samba Consumer Asset Business (CAB); This standing instruction is valid for as 
long as the Al-Khair credit Card Agreement is in effect.

A. The following terms shall have the following meanings:

1. “ATM” means an automated teller machine or any Card operated machine or device whether 
belonging to Samba or another participating bank or financial institution nominated from 
time to time by Samba, which accepts the Card.

2. “Primary Card Member” means a person other than a Supplementary Card Member who is 
issued a Primary Card and with whom the Samba Card Account is first opened.

3. “Primary Card” - Primary Card means the Card belonging to a Primary Card Member.

4. “Bill Payment Center” or “BPC” means any machine or third party agent designated by 
Samba for the purpose of accepting cash or cheque payments.

5. “Card” means the Samba VISA and/or Samba MasterCard issued by Samba to the Card 
Member and includes a Primary, Supplementary and Low Limit Card.

6. “Card Account” means the Samba VISA and/or Samba MasterCard account opened by Samba 
for the purpose of entering all credits and debits received or incurred by the Primary Card 
Member and the Supplementary Card Member, if any, under these Terms and Conditions.

7. “Card Member” means the person for whose use the Samba VISA and/or Samba MasterCard 
credit Card is issued by Samba and includes the Primary Card Member and any Supplementary 
Card Member.

8. “Card Transaction” means any Cash Advance made by a bank or the amount charged by 
Samba or any Merchant for any goods, service, benefit or reservation (including, without 
limitation, any reservation made by the Card Member for air, ship, rail, motor or other 
transportation or hotel or other lodging or accommodation or other transportation rental 
or hire, whether or not utilized by the Card Member) obtained by the use of the Card(s) or 

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

اتفاقية بطاقة اخلري الئتمانية، املعتمدة من قبل الهيئة ال�شرعية الإ�شرافية، املحررة من قبل اإدارة 

اأ�شول العمالء، حتت اإ�شراف جمموعة امل�شرفية الإ�شالمية يف �شامبا.

احلمد هلل رب العاملني وال�شالة وال�شالم على �شيدنا حممد وعلى اآله و�شحبه و�شلم، 

متهيد: 

حيث اأن ع�شو البطاقة يرغب يف احل�شول على ائتمان من �شامبا من خالل بطاقة اخلري الئتمانية 

)فيزا / ما�شرتكارد( بالإ�شافة اإىل خدمات هاتف �شامبا )�شامبا فون( وخدمات ال�شراف الآيل، 

اأ�شا�س منوذج تورق  اأن ميول م�شرتياته من خالل معامالت تورق على  اآخر  اإىل  ويرغب من حني 

املعتمد من قبل الهيئة ال�شرعية الإ�شرافية يف �شامبا. وبناء عليه، فقد اتفق الطرفان وهما بكامل 

اأهليتهما القانونية وال�شرعية على ال�شروط والأحكام التالية لبطاقة اخلري الئتمانية. 

يعترب التمهيد ال�شابق جزءا ل يتجزاأ من هذه التفاقية . 

مبوجب هذا يعطي ع�شو البطاقة اإىل �شامبا تعليمات دائمة للدخول يف معامالت تورق على اأ�شا�س 

لع�شو  �شامبا  تبيع  )حيث  �شامبا  يف  الإ�شرافية  ال�شرعية  الهيئة  قبل  من  املعتمد  التورق  منوذج 

اأ�شا�س  ال�شلعة على  تبيع  البطاقة،  لع�شو  وكيل  وب�شفتها  املوؤجل  الدفع  اأ�شا�س  �شلعة على  البطاقة 

اأو بعد تاريخ الدفع امل�شتحق من كل �شهر  نقدي اإىل طرف ثالث ب�شعر ال�شوق ال�شائد حينئذ( يف 

تعليمات  لإعطاء  ب�شامبا  الت�شال  يف  البطاقة  ع�شو  ف�شل  حالة  يف  امل�شتحق  الباقي  املبلغ  ل�شداد 

لتنفيذ معاملة تورق يف اأي �شهر، يف اأو قبل تاريخ الدفع امل�شتحق، وحتفظ م�شتندات معاملة التورق 

اخلري  بطاقة  اتفاقية  ظلت  طاملا  الدائمة  التعليمات  هذه  وت�شري  العمالء،  اأ�شول  اإدارة  قبل  من 

الئتمانية �شارية املفعول.

�صوف حتمل امل�صطلحات التالية املعاين املحددة لها فيما يلي:  اأ. 

ATM: تعني اآلــة ال�شرافة اأو اأي اآلة اأو جهــاز يعمــل بــالبطــاقة �شواء كــان يخ�س �شامبا اأو   .1

اأي بنك اآخر اأو موؤ�ش�شة م�شرفية اأخرى تعينها �شامبا من حني اإىل اآخر وتقبل العمل بالبطاقة. 

»ع�شو البطاقة الأ�شا�شي«: تعني اأي �شخ�س غري ع�شو البطاقة الإ�شايف الذي ت�شدر له بطاقة   .2

اأ�شا�شية ويفتح له ح�شاب بطاقة �شامبا يف البداية. 

الـــبطـــاقـــة  ع�شو  تخ�س  الــتي  البطـــاقة  تعني  الأ�شـــا�شية  البطــاقة  الأ�شا�شية:  البطــاقة   .3

الأ�شـــا�شي. 

الدفع  قبول  لغر�س  �شامبا  قبل  من  يعني  اآخر  طرف  اأو  جهاز  اأي  يعني  الفواتري:  دفع  مركز   .4

النقدي اأو الدفع ب�شيك. 

البطاقة: تعني بطاقة �شامبا فيزا و / اأو �شامبا ما�شرتكارد ال�شادرة من قبل �شامبا اإىل ع�شو   .5

البطاقة وت�شمل البطاقة الأ�شا�شية والإ�شافية والبديلة بطاقة احلد الئتماين املنخف�س. 

اأو �شامبا ما�شرتكارد املفتوح من قبل  البطاقة: يعني ح�شاب بطاقة �شامبا فيزا و /  ح�شاب   .6

البطاقة  ع�شو  من  امل�شافة  اأو  امل�شتلمة  واملدين  الدائن  عمليات  جميع  قيد  لغر�س  �شامبا 

الأ�شا�شي وع�شو البطاقة الإ�شايف، اإن وجد ، مبوجب هذه ال�شروط والأحكام. 

�شامبا  اأو   / و  فيزا  �شامبا  بطاقة  �شامبا  له  ت�شدر  الذي  ال�شخ�س  يعني  البطاقة:  ع�شو   .7

ما�شرتكارد الئتمانية لغر�س ا�شتخدامه اخلا�س وت�شمل ع�شو البطاقة الأ�شا�شي واأي ع�شو 

بطاقة اإ�شايف. 

عمليــات البطـــاقة: تعني اأي �شلفة نقدية ت�شدد من قبل بنك معني اأو املبلغ الذي ت�شرفه �شامبا   .8

اأو حجوزات )�شاملة على �شبيل املثـــال ل  اأو منـافع  اأو خدمــات  اأو اأي تــاجر مقــابل اأي �شلع 

احل�شر، اأي حجوزات تتم من قبل ع�شو البطاقة لل�شفر جوا اأو بحرا اأو بالقطار اأو ال�شيارة 

اأو باأي و�شيلة نقل اأخرى اأو حجز بالفندق اأو اأي �شكن اأو نزل اآخر اأو تاأجري و�شائل موا�شالت، 
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the Card number(s) or the PIN or in any other manner including, without limitation, mail, 
telephone, internet or facsimile orders or reservations authorized or made by the Card 
Member, regardless of whether a sales or Cash Advance or other voucher or form was signed 
by the Card Member.

9. “Cash Advance” means any amount lent to the Card Member by Samba or any other bank 
or financial institution whether in cash or other form of payment in relation to the Card 
Account.

10. “Cash Advance Fee” means the fee in the amount set forth in the Schedule of Fees and 
Charges payable by the Card Member. The Cash Advance Fee shall be assessed on the amount 
of each Cash Advance and charged to the Card Account. 

11. “Credit Limit” means the maximum debit balance permitted by Samba for the Card Account 
for the Primary Card and the Supplementary Card, if any, and as notified to the Primary Card 
Member from time to time.

12. “Current Balance” means the total debit balance outstanding on the Card Account payable 
to Samba according to Samba’s records on the date the Statement of Account is issued.

13. “Tawarooq Markup” means the charge in the amount set forth on the Schedule of Fees and 
Charges.

14. “Late Payment Fee” means the charge in the amount set forth on the Schedule of Fees 
and Charges or such other amount as maybe determined by Samba and payable by the Card 
Member. Without prejudice to any other right or remedy of Samba, if the Card Member fails 
to pay the Minimum Payment Due by the Payment Due Date, the Late Payment Fee shall be 
debited to the Card Account, and Samba reserves the right, in its discretion, to increase the 
Late Payment Fee.

15. “Merchant” means any person supplying goods and/or services who accepts the Card of the 
Card Member as a means of payment or reservation by the Card Member.

16. “Minimum Payment Due” means the amount set forth on the Schedule of Fees and Charges 
and payable by the Card Member.

17. “Overlimit Fee” means the amount set forth on the Schedule of Fees and Charges and 
payable by the Card Member.

18. “Payment Due Date” means the date specified in the Statement of Account by which date 
payment of the Current Balance or any part thereof or the Minimum Payment Due is to be 
made to Samba.

19. “PIN” means the Personal Identification Number issued to or selected by the Card Member.

20. “Purchase” means a Card Transaction other than a Cash Advance.

21. “Replacement Card” means a new Card issued to the Card Member to replace an existing 
Card.

22. “Samba” means Samba Financial Group, Dubai Branch.

23. “Samba Phone banking” means the phone banking services offered by Samba to its Card 
Members, which can be availed by calling any number(s) designated and advised by Samba.

24. “Schedule of Fees and Charges“ is a document covering fees, rates, commissions and all 
other charges applicable on the products and services offered by Samba and is subject to 
revision from time to time and is available on www.samba.ae. 

�شواء ا�شتخدمت من قبل ع�شو البطاقة اأو ل( والتي يتم احل�شول عليها با�شتخدام البطاقة 

)البطاقات( اأو ع�شو )اأع�شاء( البطاقة اأو رقم التعريف اأو باأي و�شيلة اأخرى مبا فيها على 

�شبيل املثال ل احل�شر الربيد، الهاتف، النرتنت، اأو الأوامر الفاك�شية اأو احلجوزات املفو�شة 

اأو  نقدية  �شلف  اأو  مبيعات  كانت  اإذا  عما  النظر  بغ�س  البطاقة،  ع�شو  قبل  من  تتم  التي  اأو 

�شندات اأو ا�شتمارات اأخرى موقعة من قبل ع�شو البطاقة. 

ال�شلفة النقدية: تعني اأي مبلغ يقر�س لع�شو البطاقة من قبل �شامبا اأو اأي بنك اآخر اأو موؤ�ش�شة   .9

مالية اأخرى �شواء نقدا اأو ب�شيغة دفع اأخرى فيما يتعلق بح�شاب البطاقة. 

اأتعاب ال�شلفة النقدية: تعني الأتعاب باملبلغ املحدد يف جدول الأتعاب وامل�شاريف القابلة للدفع   .10

على  �شلفة وحت�شب  كل  مبلغ  على  النقدية  ال�شلفة  اأتعاب  تقييم  يتم  البطاقة.  قبل ع�شو  من 

ح�شاب البطاقة. 

للبطاقة  وذلك  البطاقة،  حل�شاب  �شامبا  تتيحه  مدين  ر�شيد  اأق�شى  يعني  الئتماين:  احلد   .11

الأ�شا�شية والبطاقة الإ�شافية، اإن وجدت، ح�شبما يبلغ اإىل ع�شو البطاقة الأ�شا�شية من حني 

اإىل اآخر. 

اإجمايل الر�شيد املدين املتبقي يف ح�شاب البطاقة القابل للدفع اإىل  الر�شيد احلايل: يعني   .12

�شامبا وفقا ل�شجالت �شامبا يف تاريخ �شدور ك�شف احل�شاب. 

هام�س ربح التورق: يعني الر�شوم باملبلغ املحدد يف جدول الأتعاب والر�شوم.   .13

املبلغ  ذلك  اأو  والر�شوم  الأتعاب  جدول  يف  املحدد  باملبلغ  الر�شوم  تعني  الدفع:  تاأخري  ر�شوم   .14

الآخر الذي ميكن اأن يحدد من قبل �شامبا ويكون قابال للدفع من قبل ع�شو البطاقة. بدون 

الإخالل باأي حق اآخر اأو اإجراء من قبل �شامبا، اإذا اأخفق ع�شو البطاقة يف دفع املبلغ امل�شتحق 

البطاقة،  ح�شاب  على  الدفع  تاأخري  ر�شوم  قيد  �شيتم  الدفع،  ا�شتحقاق  تاريخ  بحلول  الأدنى 

وحتتفظ �شامبا لنف�شها باحلق، ح�شب تقديرها اخلا�س، يف زيادة ر�شوم تاأخري الدفع والعمولة 

لت�شمل ر�شوم على التاأخري. 

تاجر: يعني اأي �شخ�س يقوم بتوريد �شلع و/اأو خدمات ويقبل بطاقة الع�شو كو�شيلة للدفع اأو   .15

احلجز من قبل ع�شو البطاقة. 

املبلغ امل�شتحق الأدنى: يعني املبلغ املحدد يف جدول الأتعاب والر�شوم والقابل للدفع من قبل   .16

ع�شو البطاقة. 

ر�شوم جتاوز احلد: تعني املبلغ املحدد يف جدول الأتعاب والر�شوم القابل للدفع من قبل ع�شو   .17

البطاقة. 

تاريخ ا�شتحقاق الدفع: يعني التاريخ املحدد يف ك�شف احل�شاب وهو التاريخ الذي يجب اأن يدفع   .18

فيه اإىل �شامبا الر�شيد املتبقي اأو اأي جزء منه اأو اأدنى مبلغ م�شتحق.

رقم التعريف: يعني رقم التعريف ال�شخ�شي ال�شادر اإىل اأو املختار من قبل ع�شو البطاقة.   .19

�شراء: يعني معاملة جترى بالبطاقة بخالف ال�شلفة النقدية.   .20

بطـــاقة  حمل  لتحل  البطــاقة  ع�شو  اإلـــى  ت�شدر  جديدة  بطــاقــة  تعني  البديلــة:  الــبطـــاقــة   .21

حـاليــة. 

�شامبا: تعني جمموعة �شامبا املالية، فرع دبي.   .22

م�شرفية �شامبا الهاتفية: تعني اخلدمات البنكية عرب الهاتف املقدمة من �شامبا اإىل اأع�شاء   .23

البطاقات، والتي ميكن اأن تتاح عن طريق الت�شال بالرقم )الأرقام( املحددة واملبلغة من قبل 

�شامبا. 

جدول الأتعاب والر�شوم: هو م�شتند ي�شمل الأتعاب والأ�شعار والعمولت وجميع الر�شوم الأخرى   .24

التي تنطبق على املنتجات واخلدمات املقدمة من قبل �شامبا وتخ�شع للتعديل من وقت اإىل 
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25. “Statement of Account” means Samba’s monthly or other periodic statement of account 
provided to the Primary Card Member showing particulars of the Current Balance incurred by 
the Primary Card Member and the Supplementary Card Member, if any, and payable to Samba. 
Samba may in its sole discretion send Statements of Account or any other communication 
hereunder to the Primary Card Member’s facsimile number provided by the Primary Card 
Member to Samba.

26. “Statement Date” means the statement generation date which appears on the Card 
Statement of Account. 

27. “Supplementary Card” means a Card issued to the Primary Card Member and/or a 
Supplementary Card Member at the request of the Primary Card Member.

28. “Supplementary Card Member” means the person who is issued a Supplementary Card 
(other than the Primary Card Member).

29. “Terms and Conditions” means these consolidated credit Card and related products Terms 
and Conditions.

B. Card Collection and Usage:

1. The Card may be collected by the Card Member from Samba or at the risk of the Card Member, 
Samba may send the Card to the Card Member by courier, post, or delivery to the address 
notified by the Card Member to Samba. 

2. The Card Member shall receive from Samba, at Samba’s discretion, either: (a) a non-activated 
Card or (b) a pre-activated Card. 

 a) In the event that the Card Member is provided a non-activated Card, the following 
shall apply: Upon receipt of the Card, the Card Member shall call Samba at the number 
specified in order to activate the Card. The Card Member shall identify himself and advise 
of his account number and any other confidential information that Samba may require. 
The Card Member’s telephone call to Samba is proof of delivery and shall constitute 
binding and conclusive evidence of the Card Member’s receipt of the Card and acceptance 
of these Terms and Conditions. Samba may also contact its customers and provide the 
Card activation service whereby the Card is activated for the customer once contact with 
the customer is established on the numbers recorded for the respective customer and 
also post successful authentication of the customer on a recorded line. In such cases, 
customer’s consent to activate the Card on a recorded line will constitute binding and 
conclusive evidence of the Card member’s receipt of the Card and acceptance of these 
Terms and Conditions.

 b) In the event that the Card Member receives a pre-activated Card, the following shall 
apply: The Card Member may use the Card without the need to call Samba or taking any 
other action with Samba. The Card Member’s usage of the Card shall constitute binding 
and conclusive evidence of the Card Member’s acceptance of these Terms and Conditions.

3. Upon receipt of the Card, the Card Member shall sign the Card. In the event that the Card 
Member does not wish to be bound by these Terms and Conditions, the Card Member shall 
cut the Card in half and return both halves to Samba (either by personal delivery or pre-paid 
post). 

4. The Card is and will be, at all times, the property of Samba and shall be surrendered to Samba 
immediately upon request by Samba or its duly authorized agent. Samba reserves the right to 
withdraw the Card at its absolute discretion and/or terminate the Card with or without (as it 
in its absolute discretion deems fit) prior notice and in whatever circumstances it deems fit.

www.samba.ae اآخر ومتاحة على موقع

ك�شف احل�شاب: يعني ك�شف احل�شاب ال�شهري اأو الدوري ال�شادر من �شامبا واملقدم اإىل ع�شو   .25

البطاقة الأ�شا�شية ويو�شح تفا�شيل ر�شيد احل�شاب اجلاري املن�شرف من قبل ع�شو البطاقة 

ل�شامبا  ويجوز  �شامبا.  اإىل  للدفع  والقابل  وجدت،  اإن  الإ�شافية،  البطاقة  وع�شو  الأ�شا�شية 

هذه  مبوجب  اأخرى  ات�شالت  اأي  اأو  احل�شابات  ك�شوف  تر�شل  اأن  اخلا�س  تقديرها  ح�شب 

التفاقية اإىل ع�شو البطاقة الأ�شا�شية على رقم الفاك�س املقدم من ع�شو البطاقة الأ�شا�شية 

اإىل �شامبا. 

تاريخ الك�شف: يعني تاريخ اإ�شدار الك�شف والذي يظهر يف ك�شف ح�شاب البطاقة.   .26

البطاقة الإ�شافية: تعني البطاقة ال�شادرة اإىل ع�شو البطاقة الأ�شا�شية و/اأو ع�شو البطاقة   .27

الإ�شافية بناء على طلب ع�شو البطاقة الأ�شا�شية. 

ع�شو البطاقة الإ�شافية: يعني ال�شخ�س الذي ت�شدر له بطاقة اإ�شافية )خالف ع�شو البطاقة   .28

الأ�شا�شية(. 

الــ�شروط والأحكـام: تعني �شروط واأحكــام بطاقة الئتمـان املوحدة واملنتجـــات املرتبطـة بهــا   .29

هذه.

ا�صتالم البطاقة وا�صتخدامها:  ب. 

ميكن ا�شتالم البطاقة بوا�شطة ع�شو البطاقة من �شامبا اأو على م�شئولية ع�شو البطاقة، ميكن   .1

اإىل  ت�شلم  اأو  العادي  الربيد  اأو  ال�شريع  بالربيد  البطاقة  اإىل ع�شو  البطاقة  �شامبا  تر�شل  اأن 

العنوان املبلغ من قبل ع�شو البطاقة اإىل �شامبا. 

اأو )ب(  اإما: )اأ( بطاقة غري مفعلة  ي�شتلم ع�شو البطاقة من �شامبا، ح�شب اختيار �شامبا،   .2

بطاقة مفعلة م�شبقا. 

يف حالة تزويد ع�شو البطاقة ببطاقة غري مفعلة، �شوف ينطبق ما يلي: مبوجب ا�شتالم  اأ(   

تفعيل  اأجل  من  املحدد  الرقم  على  ب�شامبا  بالت�شال  البطاقة  ع�شو  يقوم  البطاقة، 

�شرية  معلومات  واأي  ح�شابه  رقم  واإبالغ  نف�شه  بتعريف  البطاقة  ع�شو  يقوم  البطاقة. 

اأخرى ميكن اأن تطلبها �شامبا. وتعترب املكاملة الهاتفية من ع�شو البطاقة مبثابة اأثبات 

ال�شتالم و�شوف ت�شكل دليال ملزما و�شامال على ا�شتالم ع�شو البطاقة للبطاقة وقبول 

هذه ال�شروط والأحكام. يجوز ل�شامبا اأي�شًا اأن تت�شل بعمالئها وتزّودهم بخدمة تفعيل 

الأرقام  به على  �شامبا  ات�شال  العميل مبجرد  تفعيل بطاقة  يتم  التي مبوجبها  البطاقة 

امل�شجلة لديها واخلا�شة به وبعد التاأكد من العميل و�شحة هويته يف مكاملة م�شجلة. يف 

واإثباتًا  له  ملزمًا  م�شجلة  مكاملة  يف  البطاقة  لتفعيل  العميل  قبول  ُيعترب  احلالت،  هذه 

قاطعًا يوؤّكد ت�شّلمه البطاقة وقبوله لهذه الأحكام وال�شروط. 

يف حالة ا�شتالم ع�شو البطاقة لبطاقة مفعلة م�شبقا، �شوف ينطبق ما يلي: يجوز لع�شو  ب(   

البطاقة اأن ي�شتخدم البطاقة بدون احلاجة اإىل الت�شال ب�شامبا اأو اتخاذ اأي اإجراء اآخر 

مع �شامبا. �شوف يعترب ا�شتخدام ع�شو البطاقة للبطاقة مبثابة اأثبات ال�شتالم و�شوف 

ال�شروط  هذه  وقبول  للبطاقة  البطاقة  ع�شو  ا�شتالم  على  و�شامال  ملزما  دليال  ت�شكل 

والأحكام.

رغبة  حــالــة  يف  البطـــاقة.  على  بــالتوقيع  البطـاقة  ع�شو  يقوم  البطاقة،  ا�شتالم  مبوجب   .3

البطاقة  بقطع  البطاقة  يقوم ع�شو  والأحكام،  ال�شروط  بهذه  ملزما  يكون  األ  البطاقة  ع�شو 

اأو بالربيد املدفوع  اإىل ن�شفني واإعادة كال الن�شفني اإىل �شامبا )�شواء بالت�شليم ال�شخ�شي 

م�شبقا(. 

تعترب البطاقة و�شتظل يف جميع الأوقات ملكا ل�شامبا ويجب اأن ت�شلم اإىل �شامبا فورا بناء على   .4

طلب �شامبا اأو وكيلها املعتمد ر�شميا. حتتفظ �شامبا لنف�شها باحلق يف �شحب البطاقة ح�شب 
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م�شبق  اإ�شعار  تقدمي  اأو عدم  تقدمي  البطاقة مبوجب  اإنهاء �شالحية  و/اأو  اختيارها اخلا�س 

)ح�شبما يراه مالئما( ويف اأي ظروف تراها منا�شبة. 

اإن هذه البطاقة غري قابلة للتحويل وت�شتخدم ح�شريا من قبل ع�شو البطاقة، ول يجوز رهن   .5

البطاقة بوا�شطة ع�شو البطاقة ك�شمان لأي غر�س مهما كان. 

ت�شتخدم البطاقة لغر�س ال�شتخدام فيما يتعلق بالت�شهيالت التي توفرها �شامبا من حني لآخر   .6

ح�شب اختيارها اخلا�س وت�شمل على �شبيل املثال ل احل�شر ما يلي:

يخ�شم  اأن  ميكن  والتي  اخلدمات  و/اأو  لل�شلع  حجوزات  اأو  م�شرتيات  اأي  مقابل  الدفع  اأ(    

الدفع عنها من ح�شاب البطاقة، 

اأي معامالت �شرافة اآلية تنفذ من خالل ح�شابات ع�شو البطاقة الأخرى لدى �شامبا،  ب(    

ال�شلف النقدية و/اأو  ج(    

الت�شهيالت الأخرى، التي تخ�شع للرتتيب امل�شبق مع �شامبا، اإذا انطبق ذلك.  د(    

البطاقة يف �شراء  ا�شتخدام هذه  البطاقة بعدم  يتعهد ع�شو  اأي م�شئولية على �شامبا،  بدون   .7

اأي �شلع اأو خدمات تكون خمالفة لقواعد ال�شريعة الإ�شالمية مثل �شراء م�شروبات كحولية اأو 

منتجات حلوم اخلنزير اأو املقامرة. 

حيثما ُت�شتمل اإحدى ت�شهيالت ال�شرافة الآلية يف البطاقة، يكون ع�شو البطاقة م�شئول عن   .8

منه.  �شمني  اأو  �شريح  تفوي�س  مبوجب  اأو  البطاقة  ع�شو  بعلم  متت  �شواء  املعامالت  جميع 

ومبوجب هذا يفو�س ع�شو البطاقة �شامبا باأن تخ�شم من ح�شاب البطاقة مبلغ اأي �شحوبات 

�شجل  البطاقة  ع�شو  يقبل  وا�شح،  خطاأ  هناك  يكن  مل  وما  للمعامالت.  �شامبا  ل�شجل  وفقا 

�شامبا للمعاملة على اأنها نهائية وملزمة لكافة الأغرا�س. 

يجوز ل�شامبا اأن ت�شدر رقم تعريف �شخ�شي لع�شو البطاقة لال�شتخدام يف اأي �شراف اآيل   .9

يقبل البطاقة. ويوافق ع�شو البطاقة على اأن: 

اأ( رقم التعريف ال�شخ�شي ميكن اأن ير�شل بالربيد اإىل ع�شو البطاقة على م�شئوليته اخلا�شة،   

ب( ل يجوز لع�شو البطاقة اإف�شاء رقم التعريف ال�شخ�شي اإىل اأي �شخ�س ويجب اأن يتوخى   

احلر�س ملنع ك�شف رقم التعريف ال�شخ�شي لأي �شخ�س، 

ج( يكون ع�شو البطاقة م�شئول م�شئولية كاملة جتاه �شامبا عن معامالت البطاقة التي ينفذها   

با�شتخدام رقم التعريف ال�شخ�شي �شواء بعلمه اأو بدون علمه. 

 BPC /تنفذ با�شتخدام البطاقة يف اأي نظام �شراف اآيل BPC / اأي ودائع �شراف اآيل  .10

�شامبا.  قبل  من  للمراجعة  تخ�شع  �شوف  بالنقد،  اأو  ب�شيكات  �شواء  �شامبا،  قبل  من  مركب 

ويعترب املبلغ املراجع من قبل �شامبا هو املبلغ ال�شحيح للودائع املنفذة بهذه الطريقة. �شتكون 

اأو حت�شيل  اإمتام مقا�شة  BPC متاحة لال�شتخدام فقط بعد  ال�شيكات املودعة يف  عوائد 

ال�شيك . 

بدون الإخالل باأن احلد الئتماين لع�شو البطاقة مل ي�شتنفذ، يحق ل�شامبا يف اأي وقت وبدون   .11

اإ�شعار م�شبق وبدون تقدمي اأي اأ�شباب وبدون التزام جتاه ع�شو البطاقة، اأن ت�شحب البطاقة 

وحتد من حق ع�شو البطاقة يف ا�شتخدام البطاقة اأو ترف�س الت�شريح باأي معاملة بالبطاقة. 

حتول  �شوف  املعامالت  عملة  فاإن  املتحدة،  العربية  الإمارات  خارج  البطاقة  ا�شتخدمت  اإذا   .12

اإماراتي ب�شعر ال�شرف ال�شائد يف تاريخ قيد املبلغ على ح�شاب البطاقة بدل من  اإىل درهم 

التاريخ الذي ا�شتخدمت فيه البطاقة. �شوف تخ�شع جميع املعامالت التي تنفذ بعملة اأجنبية 

لر�شوم معاملة كما هي حمددة يف جدول الأتعاب والر�شوم زائد الر�شوم الأخرى باأ�شعار �شامبا 

اأو النفقات التي تتكبدها  ال�شائدة، و�شوف يعو�س ع�شو البطاقة �شامبا عن جميع التكاليف 

نتيجة لتلك املعامالت.

الدفع ج. 

5. The Card is not transferable and shall be used exclusively by the Card Member. The Card may 
not be pledged by the Card Member as security for any purpose whatsoever.

6. The Card is issued for use in connection with the facilities made available by Samba from 
time to time at its absolute discretion including, but not limited to the following:

 a) The payment for any purchase or reservation of goods and/or services for which payment 
may be charged to the Card Account;

 b) Any ATM transaction effected through the Card Member’s other accounts with Samba;

 c) Cash Advances, and/or

 d) Other facilities, subject to prearrangement with Samba, if applicable.

7. Without any responsibility to Samba, the Card Member undertakes not to use his Card in 
purchasing any goods or services that are against the Islamic Shariah rules e.g. buying 
alcoholic drink, pork products or gambling.

8. Where an ATM facility has been incorporated in the Card, the Card Member shall be 
responsible for all transactions whether processed with the Card Member’s knowledge or 
by his express or implied authority. The Card Member hereby authorizes Samba to debit 
the Card Account with the amount of any withdrawal in accordance with Samba’s record of 
the transaction. Subject to manifest error, the Card Member accepts Samba’s record of the 
transaction as conclusive and binding for all purposes. 

9. Samba may issue a PIN to the Card Member for use at any ATM that will accept the Card. The 
Card Member agrees that:

 a) the PIN may be sent by post to the Card Member at his/her risk;

 b) the Card Member shall not disclose the PIN to any person and shall take all possible care 
to prevent discovery of the PIN by any person; and

 c) the Card Member shall be fully liable to Samba for all Card Transactions made with the 
PIN whether with or without the knowledge of the Card Member. 

10. Any ATM/BPC deposits effected through the use of the Card on any ATM/BPC installed by 
Samba, whether by cheques or by cash, shall be subject to verification by Samba. The amount 
so verified by Samba shall be deemed to be the correct amount of the deposits so affected. 
The proceeds of cheques deposited in the ATM/BPC shall be available for use only after the 
cheque has cleared or collection has been completed. 

11. Notwithstanding that the Card Member’s Credit Limit has not been exhausted, Samba shall be 
entitled to, at any time and without prior notice and without giving any reason and without 
liability towards the Card Member, withdraw and restrict the Card Member’s right to use the 
Card or to refuse to authorise any Card Transaction.

12. If the Card is used outside the U.A.E., the currency of the transactions will be converted 
to Dirhams at the exchange rate prevailing on the date the amount is charged to the Card 
Account rather than the date the Card was used. All foreign currency transactions will be 
subject to a processing fee as listed in the Schedule of Fees and Charges plus other charges 
at Samba’s prevailing rates, and the Card Member will reimburse Samba for all costs or 
expenses it incurs as a result of such transactions. 

C. Payment

1. The Card Member agrees to pay to Samba upon the request of Samba the Joining Fee/
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Annual Fee/Renewal Fee listed in the Schedule of Fees and Charges for the Card and each 
Supplementary Card when issued or renewed.

2. A replacement fee, listed in the Schedule of Fees and Charges, is payable by the Card Member 
to Samba immediately upon the request of Samba for the issuance of a replacement Card. 

3. Additional charges, as listed in the Schedule of Fees and Charges or as otherwise prescribed 
by Samba, are payable by the Card Member to Samba immediately upon the request of Samba 
for the provision of copies of sales/cash advance drafts, or transaction slips and any further 
services Samba may provide from time to time.

4. The Card Member undertakes to stay within the prescribed Credit Limit assigned/established 
by Samba for the Card Member unless prior approval to exceed the Credit Limit is obtained 
by the Card Member from Samba. Samba is unilaterally and solely authorized to determine, 
increase or reduce the Credit Limit and/or waive the Credit Limit fully or partially. The Card 
Member further undertakes to effect no purchase or transactions which may cause the 
aggregate outstanding balance of the Card Member’s obligations to Samba under all such 
purchases and transactions to exceed such Credit Limit. If, in contravention of this provision, 
the Card Member exceeds the Credit Limit, the Card Member shall, in addition to the other 
amounts payable hereof, forthwith pay to Samba, upon demand by Samba, the full sum by 
which the Credit Limit is exceeded. In the event of a failure by the Card Member to pay 
to Samba the full sum demanded as aforesaid the whole outstanding balance on the Card 
Member’s account shall become immediately due and payable.

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

6. For all foreign currency transactions made with the Card, a processing fee will be levied as 
listed in the Schedule of Fees and Charges.

7. Samba shall be entitled to treat the following as evidence of a debt properly incurred by the 
Card Member to be debited to the Card Account:

 a) any sales draft, transaction record, credit voucher, cash disbursement draft and/or 
other charge record bearing the imprint or other reproduction of embossed information 
printed on the Card and duly completed; and/or

 b) Samba’s record of Cash Advances or of any other transactions effected by the use of the 
Card including but not limited to transactions effected via mail order, the telephone or 
the internet. 

8. Payment of the current balance as specified on the statement of account in full is due and 
payable not later than the payment due date and the Card Member shall incur no Tawarooq 
Markup, as defined in point 13 below (save in relation to cash advances) if payment of the 
current balance is received by Samba on or before the payment due date. The Card Member 
may choose not to settle the current balance in full, in which case the Card Member must on 

ال�شرتاك/الر�شم  ر�شم  �شامبا  طلب  على  بناء  ل�شامبا  يدفع  اأن  على  البطاقة  ع�شو  وافق   .1

ال�شنوي / ر�شم التجديد عن البطاقة وكل بطاقة اإ�شافية عند اإ�شدارها اأو جتديدها. 

تكلفة البطاقة البديلة تكون، الواردة يف جدول الأتعاب والر�شوم، قابلة للدفع من قبل ع�شو   .2

البطاقة اإىل �شامبا فورا مبوجب طلب �شامبا مقابل اإ�شدار بطاقة بديلة. 

كما تكون ر�شوم اإ�شافية ، كما هي واردة يف جدول الأتعاب والر�شوم اأو التي حتدد ب�شكل اآخر   .3

�شامبا مقابل  فورا مبوجب طلب  �شامبا  اإىل  البطاقة  للدفع من ع�شو  قابلة  �شامبا،  قبل  من 

تقدمي ن�شخ من �شندات املبيعات / ال�شلفة النقدية، اأو ق�شائم املعامالت واأي خدمات اأخرى 

ميكن اأن يقدمها �شامبا من وقت اإىل اآخر. 

يتعهد ع�شو البطاقة باأن يبقى يف حدود احلد الئتماين املحدد / املعني من قبل �شامبا لع�شو   .4

البطاقة ما مل يح�شل ع�شو البطاقة على موافقة م�شبقة من �شامبا بتجاوز احلد الئتماين . 

ويحق ل�شامبا من جانب واحد وب�شكل فردي اأن يحدد، زيادة اأو خف�س احلد الئتماين و/اأو 

التخلي عن احلد الئتماين كليا اأو جزئيا. كما يتعهد ع�شو البطاقة بعدم القيام باأية م�شرتيات 

البطاقة جتاه  الباقي للتزامات ع�شو  الرتاكمي  الر�شيد  اأن جتعل  والتي ميكن  اأو معامالت 

�شامبا مبوجب جميع تلك امل�شرتيات واملعامالت يتجاوز ذلك احلد الئتماين. يف حالة خمالفة 

اإىل  بالإ�شافة  البطاقة،  فاإن ع�شو  الئتماين،  بتجاوز ذلك احلد  العميل  وقيام  ال�شرط  هذا 

املبلغ  اإىل �شامبا، مبوجب طلب �شامبا، كامل  للدفع هنا، �شوف يدفع  القابلة  املبالغ الأخرى 

اإىل �شامبا  اأن يدفع  الذي جتاوز به الع�شو احلد الئتماين. يف حالة ف�شل ع�شو البطاقة يف 

كامل املبلغ املطلوب اأعاله، فاإن كامل الر�شيد املتبقي يف ح�شاب ع�شو البطاقة �شوف ي�شبح 

م�شتحقا وقابال للدفع فورا. 

امل�شجلة على ح�شاب  الفواتري  بعملة  البطاقة  دفعها من ع�شو  الواجب  الدفعات  تكون جميع   .5

البطاقة. اإذا مت الدفع باأي عملة اأخرى، يدفع ع�شو البطاقة جميع تكاليف ال�شرف والعمولة 

وامل�شاريف اأو اخل�شائر الأخرى التي تتكبدها �شامبا يف حتويل ذلك املبلغ اإىل عملة الفاتورة. 

يتم اإجراء ذلك التحويل ب�شعر ال�شرف الذي يحدد ب�شكل نهائي من قبل �شامبا يف التاريخ 

الذي ي�شجل فيه يف ح�شاب البطاقة. اأي مبلغ ي�شدد اإىل �شامبا من قبل ع�شو البطاقة بعملة 

�شامبا  اإيداع  تاريخ  يف  فقط  البطاقة  حل�شاب  ي�شجل  �شوف  البطاقة  ح�شاب  على  الفاتورة 

لالأموال يف ح�شاب البطاقة يف دبي وحيثما يتم الدفع باأي عملة خالف عملة الفاتورة، فاإن 

اأو عندما  الفاتورة  اإىل عملة  املبلغ  الذي يحول فيه ذلك  التاريخ  املبلغ �شوف يقيد بعد  ذلك 

ت�شتلم الأموال للقيمة من قبل �شامبا يف دبي وتخ�ش�س حل�شاب البطاقة. 

بالن�شبة جلميع املعامالت بالعملة الأجنبية التي تنفذ بالبطاقة، �شيتم فر�س ر�شوم معاملة كما   .6

هي واردة يف جدول الأتعاب والر�شوم. 

يحق ل�شامبا معاملة التايل على اأنه دليل اخل�شم املتكبد ب�شكل �شحيح من قبل ع�شو البطاقة   .7

والذي �شيخ�شم من ح�شاب البطاقة: 

�شجل  اأي  و/اأو  نقدي  توزيع  �شند  اأو  ائتمان  �شند  اأو  معامالت  �شجل  اأو  بيع  �شندات  اأي  اأ(   

م�شاريف اأخرى يحمل ختم مطبوع اأو ختم بارز على البطاقة وحمرر ب�شكل ر�شمي، و/اأو 

اأو اأي معامالت اأخرى تنفذ عن طريق ا�شتخدام البطاقة  �شجل �شامبا لل�شلف النقدية  ب(   

مبا فيها على �شبيل املثال ل احل�شر املعامالت املنفذة عرب اأمر بريدي اأو عرب الهاتف اأو 

النرتنت.

يكون دفع الر�شيد املتبقي كما هو حمدد يف ك�شف احل�شاب بالكامل م�شتحقا وقابال للدفع يف   .8

موعد ل يتاأخر عن تاريخ ا�شتحقاق الدفع ولن يتحمل ع�شو هام�س ربح التورق، كما هو حمدد 

يف النقطة 13 اأدناه )اإل فيما يتعلق بال�شلف النقدية( اإذا ا�شتلمت �شامبا مبلغ الر�شيد املتبقي 

الر�شيد  ب�شداد  يقوم  األ  يختار  اأن  البطاقة  لع�شو  ميكن  الدفع.  ا�شتحقاق  تاريخ  قبل  اأو  يف 
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املتبقي بالكامل، ويف هذه احلالة يجب اأن يدفع ع�شو البطاقة على الأقل احلد الأدنى للمبلغ 

امل�شتحق يف اأو قبل تاريخ ا�شتحقاق الدفع. 

واإذا  البطاقة،  ايقاف  ل�شامبا  يجوز  امل�شتحق،  املطلوب  للمبلغ  الأدنى  احلد  دفع  يتم  مل  اإذا   .9

ا�شتمر ع�شو البطاقة يف عدم الدفع، يجوز ل�شامبا الغاء البطاقة. ويجوز ل�شامبا اأن تعر�س 

على ع�شو البطاقة فر�شة لت�شوية ح�شاب البطاقة بالدخول يف معاملة تورق معه لتجنب اإلغاء 

البطاقة. ويف حالة ف�شل ع�شو البطاقة يف �شداد الدفع يف اأو قبل تاريخ ال�شتحقاق ل�شهرين 

�شوف  البطاقة  ع�شو  من  امل�شتحقة  املبالغ  وجميع  تورق  معاملة  اأي  تنفيذ  يتم  لن  متتاليني، 

ت�شبح قابلة للدفع فورا اإىل �شامبا. 

التورق بوا�شطة �شامبا لدفع املبالغ امل�شتحقة مقابل  �شوف يحفظ املبلغ ال�شادر من معاملة   .10

بطاقة اخلري الئتمانية. 

ا�شتالم  بعد  الئتماين، فقط  زيادة احلد  يتم  و�شوف  البطاقة،  يتم قيد ح�شاب ع�شو  �شوف   .11

�شامبا للمبالغ امل�شددة �شواء للدفع املبا�شر عن امل�شرتيات والأتعاب اأو لدفع الق�شط ال�شهري 

للتورق. يتم القيد حل�شاب ع�شو البطاقة فقط عندما ت�شتلم �شامبا �شند ائتماين �شادر ب�شكل 

�شحيح. 

ل�شامبا،  يجوز  بالكامل،  ال�شابق  الك�شف  يف  امل�شتحق  ال�شابق  الأدنى  املبلغ  دفع  يتم  مل  اإذا   .12

ح�شب اختيارها اخلا�س، وبدون الإخالل باأي حق اآخر من حقوقها يف هذه ال�شروط والأحكام 

للمبلغ  الأدنى  واحلد  امل�شتحق حاليا  للمبلغ  الأدنى  يدفع احلد  باأن  البطاقة  لع�شو  ت�شمح  اأن 

امل�شتحق الذي مل ي�شدد من قبل. اإن املبلغ الأدنى امل�شتحق حل�شاب بطاقة ع�شو البطاقة �شوف 

يكون جميع املعامالت الباقية م�شروبا يف ن�شبة الدفع املطلوبة املحددة من قبل �شامبا، زائد 

اأي مبالغ زائدة على احلد الئتماين وجميع املبالغ ال�شابقة امل�شتحقة، اإن وجدت 

هام�س ربح التورق –  .13

ح�شاب  على  ربح   بهام�س  واحد  �شهر  املنفذة  التورق  ملعاملة  التق�شيط  بيع  مدة  تكون  اأ(   

التكاليف و الر�شوم لكل جدول.

ي�شاوي ر�شيد  والذي  التورق  �شامبا على مبلغ  بوا�شطة  التورق  الربح يف  يح�شب هام�س  ب(   

الك�شف غري املدفوع. لتجنب اأي ح�شاب لهام�س ربح، نرجو دفع كامل املبلغ خالل تاريخ 

ال�شتحقاق.

ح�شاب هام�ش ربح التورق د.  

يح�شب هام�س ربح التورق يف تاريخ ا�شتحقاق الدفع، على الر�شيد الأ�شا�شي غري املدفوع. 

مثال: 

اإذا كان لدى ع�شو البطاقة ك�شف فواتريه ال�شادر يف اليوم اخلام�س ع�شر من كل �شهر ويجري   

املعامالت التالية بني الفرتة من 15 نوفمرب اإىل 15 دي�شمرب خالل �شنة:

م�شرتيات التجزئة مببلغ 5.000 درهم اإماراتي يف الع�شرين من نوفمرب 	•  

�شحب نقدي مببلغ 7.000 درهم اإماراتي يف العا�شر من دي�شمرب  	•  

بافرتا�س عدم وجود ر�شيد �شابق مرحل من ك�شف 15 نوفمرب، �شيح�شل ع�شو البطاقة على ك�شف 

�شهر اخلام�س ع�شر من دي�شمرب اخلا�س به يظهر معامالت مببلغ 12.000 درهم اإماراتي. يحتاج 

ع�شو البطاقة اإىل �شداد  الدفع مقابل الـ 21 يوما الباقية من تاريخ الك�شف، لأي �شيء بني كامل 

املبلغ اأو 4% من املبلغ املتبقي. يف حالة دفع الر�شيد املتبقي يف تاريخ الك�شف بالكامل بحلول تاريخ 

الأر�شدة.  اإبرام معاملة تورق وبالتايل لن يح�شب هام�س ربح على تلك  يتم  الدفع، لن  ا�شتحقاق 

يف حالة ا�شتالم مبلغ مثل 3600 درهم اإماراتي للح�شاب يتم ح�شاب هام�س ربح تورق على النحو 

التايل: 

هام�س ربح تورق املح�شوب يف ك�شف دي�شمرب = �شفر   

or before the payment due date pay at least the minimum payment due as specified on the 
statement of account. 

9. If the required amount due is not paid, Samba may block the Card, and if the Card Member 
continues not to pay, Samba may cancel the Card. Samba may offer the Card Member a 
chance to settle the Card Account by entering into a Tawarooq transaction with him to avoid 
cancellation of the Card. In case the Card Member fails to make payment on or before the due 
date for two consecutive months, no Tawarooq transaction shall be executed and all amounts 
due from the Card Member shall become immediately payable to Samba.

10. The amount generated from the Tawarooq transaction will be held by Samba for payment of 
amounts due against the Al-Khair credit Card.

11. The Card Member’s Account will be credited, and the credit limit shall be increased, only 
after the cleared funds are received by Samba either for the direct payment of purchases and 
fees or for the payment of the Tawarooq monthly installment. Credits to the Card Member’s 
account, will be made only when Samba receives a properly issued credit voucher.

12. If the previous minimum payment due specified in the previous statement is not paid in 
full, Samba may in its absolute discretion and without prejudice to any of its rights in these 
Terms and Conditions allow the Card Member to pay the current minimum payment due and 
previously unpaid minimum payment due. The Minimum Payment Due for the Card Member’s 
Card Account will be all outstanding transactions multiplied by the required payment 
percentage determined by Samba, plus any excess amounts over the Credit Limit and all past 
due amounts, if any.

13. Tawarooq Markup – 

 a) The tenor of the installment sale of an executed Tawarooq transaction is 1 month at a 
profit margin as per the schedule of fees & charges.

 b) Mark-up in Tawarooq is charged by Samba on the Tawarooq amount which is equal to 
the unpaid statement balance. To avoid any charging of Mark-up, please pay full amount 
within the due date.

TAWAROOQ MARKUP CALCULATION

 The Tawarooq markup is calculated on the payment due date, on the unpaid principal 
balance.

Example

 If the Card Member has his billing statement generated 15th day of every month and he does 
the following transactions between the period 15th November and 15th December in a year.

 • Retail purchases for AED 5,000 on 20th November

 • Cash withdrawal for AED 7,000 on 10th December

Assuming No Previous Balance carried forward from the 15th November statement, the Card 
Member will get his 15th December statement showing AED12,000 of transactions. The Card 
Member needs to make payment against the outstanding 21 days from the Statement Date, for 
anything between the entire amount or 4% of the amount outstanding.

In case the balance outstanding on the statement date is paid in full by the payment due date, No 
Tawarooq will be entered into and hence no Markup is charged on such balances.

In case a payment of e.g. AED3600 is received for the account the Tawarooq Markup is calculated 
as follows:
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 Tawarooq Markup charged in December Statement = Zero

 Tawarooq Markup charged in January Statement = (AED 12000 - AED 3600) X 2.39% =           
AED 200.76). Tawarooq Markup for the example has been calculated @ 2.39%.

14. If the Card Member pays to Samba any amount which is in excess of the Current Balance 
of the Card, Samba retains the right as it deems necessary, to verify the reasons for such 
excess payments and accordingly to process or not to process such payments and to return 
the payments to the Card Member.A processing fee as per the Schedule of Fees and Charges 
may also apply in such cases.

15. Without prejudice to the foregoing provisions, if the Card Member is traveling or outside 
the UAE on the Payment Due Date or on any other date when a payment of whatsoever 
description or nature is due to Samba, whether under these Terms and Conditions or under 
the Card Account, or for any other reason or cause that Samba may deem fit in its absolute 
discretion, Samba reserves the right at any time and without any notice, to combine, 
consolidate and setoff or transfer any sum standing to the credit of all or any account(s) 
of the Card Member with Samba of whatsoever description and where so ever located and 
whether in AED or in any other currency, including a joint account with a Supplementary Card 
Member, in or towards discharge of all Charges, fees and/or sums due to Samba, and the Card 
Member hereby authorizes Samba to convert and transfer such sums in his/her account at 
Samba’s prevailing exchange rates determined by Samba at its sole discretion.

16. Without prejudice to any other right or remedy of Samba, if the Card Member fails to pay 
the Minimum Payment Due by the Payment Due Date, the Late Payment Fee shall be debited 
to the Card Account, and Samba reserves the right, in its discretion, to increase subsequent 
Late Payment. The late payment charges shall be applied firstly, to compensate Samba for its 
actual direct costs and expenses incurred as a result of any late payment and secondly, the 
remaining amount of any late payment charges received by Samba shall be paid to charity 
on behalf of the Card Member in accordance with the guidelines of the Shari’a Supervisory 
Board of Samba.

17. All Card Transactions and all other Charges shall be debited to the Card Account in the billing 
currency and shall be listed in the Statement of Account. Samba shall be entitled, at its sole 
discretion, from time to time to vary the rate or method of calculation of the Charges and 
the specified Minimum Payment Due. 

18. All payments received by Samba from the Card Member in relation to the Al Khair Card 
Account may be applied in payment of amounts due from the Card Member to Samba, in the 
following order, or in such other order of priority, as Samba may think fit, in respect of: 

 - Tawarooq Markup on Cash & retail balances 

 - Annual Membership fee

 - Other Service Charges such as Cash Advance Fee, Dial A Draft Fee,

 - Over limit / Recovery fee

 - Return Cheque fee

 - Late Fee

 - Principal Outstanding billed for Cash Advances & retail Purchases

In case Payment greater than the Total Amount Due is Made

 - Current Month Cash Advance & Purchases

 - Current Month Service Charges

هام�س ربح تورق املح�شوب يف ك�شف يناير = )12000 درهم اإماراتي – 3600 درهم اإماراتي(   

. %2.39 @ اإماراتي. ربح التورق على �شبيل املثال كان ح�شابه  × 2.39% = 200.76 درهم 
اإذا دفع ع�شو البطاقة اإىل �شامبا اأي مبلغ يزيد عن الر�شيد املتبقي للبطاقة، حتتفظ �شامبا   .14

باحلق ح�شبما تراه لزما، بالتحقق من اأ�شباب تلك الدفعات الزائدة واأن تقوم مبعاملة اأو عدم 

اأن ُيطبق  معاملة تلك الدفعات واإعادة الدفعات اإىل ع�شو البطاقة. يف هذه احلالت، ميكن 

ر�شم الإعداد بح�شب جدول الأتعاب والر�شوم .   

بدون الإخالل بالأحكام ال�شابقة، اإذا كان ع�شو البطاقة م�شافرا اأو متواجدا خارج الإمارات   .15

العربية املتحدة يف تاريخ ا�شتحقاق الدفع اأو يف اأي تاريخ اآخر عندما يكون دفع اأي مبلغ من 

اأي نوع اأو طبيعة م�شتحقا مبوجب هذه ال�شروط والأحكام اأو مبوجب ح�شاب البطاقة، اأو لأي 

�شبب اأو مربر اآخر ميكن اأن تراه �شامبا مالئما ح�شب روؤيتها اخلا�شة، حتتفظ �شامبا لنف�شها 

باحلق  يف اأي وقت وبدون اأي اإ�شعار، اأن تدمج اأو توحد اأو جتري مقا�شة اأو حتول اأي مبلغ قائم 

بالدائن جلميع اأو اأي ح�شاب )ح�شابات( لع�شو البطاقة لدى �شامبا من اأي نوع واأينما وجدت 

و�شواء كانت بالدرهم الإماراتي اأو باأي عملة اأخرى، مبا فيها ح�شاب م�شرتك مع ع�شو بطاقة 

اإ�شايف، يف اأو جتاه اإبراء جميع الر�شوم والأتعاب و/اأو املبالغ امل�شتحقة ل�شامبا، ومبوجب هذا 

فاإن ع�شو البطاقة يفو�س �شامبا باأن حتول تلك املبالغ يف ح�شابه ب�شعر ال�شرف ال�شائد يف 

�شامبا املحدد من قبل �شامبا ح�شب تقديرها اخلا�س. 

الأدنى  املبلغ  البطاقة  ي�شدد ع�شو  اإذا مل  �شامبا،  اإجراء من  اأو  اآخر  باأي حق  الإخالل  بدون   .16

البطاقة،  ح�شاب  من  الدفع  تاأخري  ر�شوم  خ�شم  �شيتم  الدفع،  ا�شتحقاق  تاريخ  يف  امل�شتحق 

التالية.  املتاأخرة  الدفعة  ر�شوم  زيادة  يف  اخلا�س،  تقديرها  ح�شب  بحقها،  �شامبا  وحتتفظ 

املبا�شرة  ونفقاتها  تكاليفها  عن  �شامبا  لتعوي�س  اأول،  املتاأخر  الدفع  ر�شوم  حت�شب  �شوف 

ر�شوم دفع  اأي  املتبقي من  املبلغ  �شيدفع  وثانيا،  متاأخر  لأي دفع  نتيجة  تتكبدها  التي  الفعلية 

متاأخر تت�شلمه �شامبا اإىل جهة خريية نيابة عن ع�شو البطاقة وفقا لتوجيهات الهيئة ال�شرعية 

الإ�شرافية يف �شامبا. 

يتم خ�شم جميع معامالت البطاقة وجميع الر�شوم الأخرى من ح�شاب البطاقة بعملة الفاتورة   .17

و�شوف يتم ت�شجيلها يف ك�شف احل�شاب. يحق ل�شامبا، ح�شب تقديرها اخلا�س، من وقت اإىل 

اآخر اأن تغري معدل اأو طريقة ح�شاب الر�شوم واحلد الأدنى املحدد للدفعة امل�شتحقة. 

جميع الدفعات التي تت�شلمها �شامبا من ع�شو البطاقة فيما يتعلق بح�شاب بطاقة اخلري ميكن   .18

اأن ت�شتخدم يف �شداد املبالغ امل�شتحقة من ع�شو البطاقة ل�شامبا، بالرتتيب التايل، اأو برتتيب 

الأولوية الآخر، الذي ميكن اأن تراه �شامبا مالئما، فيما يتعلق مبا يلي: 

هام�س ربح تورق على الأر�شدة النقدية و اأر�شدة م�شرتيات التجزئة   -  

ر�شوم الع�شوية ال�شنوية   -  

ر�شوم اخلدمة الأخرى مثل ر�شوم ال�شلفة النقدية ور�شوم احلوالة الهاتفية  -  

ر�شوم جتاوز احلد الئتماين / ال�شرتداد   -  

ر�شوم ال�شيكات املرجتعة  -  

ر�شوم التاأخري   -  

املبلغ الأ�شلي املتبقي املفوتر لل�شلف النقدية وم�شرتيات التجزئة   -  

يف حالة دفع مبلغ اأكرب من اإجمايل املبلغ امل�شتحق: 

ال�شلفة النقدية وامل�شرتيات لل�شهر احلايل   -  

ر�شوم خدمة ال�شهر احلايل   -  

ما مل يحدد خالف ذلك  والقيود،  الدفعات  فاإن جميع   ،18 البند  املحددة يف  الفئات  �شمن   .19
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من قبل �شامبا، ميكن اأن ت�شتخدم بوا�شطة �شامبا اأول يف املبالغ املتبقية املفوترة على ح�شاب 

البطاقة لأطول فرتة زمنية ممكنة. 

اإذا ثبت اأن معاملة البطاقة التي يعرت�س عليها ع�شو البطاقة قد �شدرت من قبله، فاإن �شامبا   .20

وم�شاريف  ر�شوم  اأي  مع  البطاقة  معاملة  مبلغ  ح�شاب  تعيد  اأن  يف  باحلق  لنف�شها  حتتفظ 

اإ�شافية تتكبدها �شامبا يف حتري هذا الأمر، اعتبارا من تاريخ اإجراء معاملة البطاقة.

اإن قبول �شامبا للدفعات املتاأخرة اأو الدفعات اجلزئية اأو ال�شيكات اأو حتويالت الأموال التي   .21

ي�شار اإىل اأنها ت�شكل دفعا كامال حل�شاب البطاقة اأو غري ذلك اأو اأي ت�شاهل من �شامبا فيما 

يتعلق بعدم حت�شيل املبالغ امل�شتحقة من ع�شو البطاقة عندما ت�شبح م�شتحقة مبوجب هذه 

ال�شروط والأحكام لن يعترب مبثابة تخلي من قبل �شامبا اأو تعديل لهذه ال�شروط والأحكام من 

اأي ناحية ول مينع �شامبا من اأن تنفذ لحقا اأي من حقوقها مبوجب هذه ال�شروط والأحكام يف 

حت�شيل املبالغ امل�شتحقة مبوجب هذه ال�شـروط والأحكـام.  

اأية مبـالغ م�شتحقة من ع�شو  اإذا كانت  اأنه  البطـــاقة مبوجب هذا �شراحة على  وافق ع�شو   .22

البطــاقة ل�شامبا يف اأي وقت مبوجب ح�شــاب البطــاقة اأو اإذا كان ع�شو البطاقة م�شئول اأمام 

�شامبا عن اأي ح�شــاب بنكي اأو اأي ح�شــاب اآخر، جاري اأو غريه، باأي طريقة مهما كــانت، اأو 

اإذا كــان التق�شري قد وقع من ع�شو البطاقة فيما يتعلق بتلك احل�شابات اأو يف اأي ت�شهيالت 

بنكية اأخرى اأو قرو�س ممنوحة من �شامبـا اإىل ع�شو البطاقة، فاإنه يف هذه احلالة �شي�شبح 

كـامل الر�شيد املتبقي من ح�شـاب ع�شو البطاقة م�شتحقا وقابال للدفع فورا. 

اإنهاء  اأو  والأحكام  ال�شروط  هذه  مبوجب  حقوقها  من  لأي  �شامبا  مبمار�شة  الإخالل  بدون   .23

ح�شاب البطاقة مبوجب هذه ال�شروط والأحكام، فاإنه �شي�شتمر ح�شاب جميع الر�شوم على اأي 

من املبالغ املالية التي تظل م�شتحقة ومل تدفع بعد ممار�شة �شامبا لأي من حقوقها، واتخاذ 

اإجراءات ق�شائية ويف حالة احل�شول على حكم ق�شائي فيما يتعلق باأي مبلغ يحكم فيه باأن اأي 

مبلغ من املال يدفع اإىل �شامبا. وتكون الر�شوم قابلة للدفع اأي�شا على ذلك املبلغ املايل املحكوم 

باأنه قابل للدفع اإىل �شامبا من تاريخ �شدور ذلك احلكم حتى تاريخ الدفع الكامل للمبلغ. 

على  للح�شول  طلب  اأي  لعتمــاد  ك�شرط  تطـلب  اأن  اخلا�س  تقديرهـــا  ح�شب  ل�شامبـا  يجوز   .24

البطـاقة، اأن يودع مقدم الطلب �شيكا غري موؤرخ و/اأو رهن مبلغ نقدي ك�شمان ل�شالح �شامبا 

باأي مبلغ تطلبه �شامبا. كمـا يجوز ل�شامبا، يف اأي وقت، اأن تطلب اأن يودع ع�شو البطاقة �شيكا 

غري موؤرخ و/اأو رهن نقدي ل�شـالح �شامبا باملبلغ الـذي تطلبه �شامبا حتى لو مل يطلب ذلك 

ال�شيك و/اأو الرهن النقدي يف وقت اإ�شدار البطاقة اإىل ع�شو البطاقة.

مبوجب هذا يفو�س ع�شو البطاقة �شامبا باأن تكتب تاريخ ذلك ال�شيك واأن تقدمه للدفع يف   .25

التاريخ املقيد مقابل اأي مبلغ م�شتحق ل�شامبا. 

ع�شو  قبل  من  ويوقع  دبي،  فرع  املالية،  �شامبا  جمموعة  على  م�شحوبا  ال�شمان  �شيك  يكون   .26

البطاقة. 

اأ�شا�س  على  لزما،  يعترب  ح�شبما  جاري،  ح�شاب  بفتح  �شامبا  البطاقة  ع�شو  يفو�س  اأ(   

املعلومات التي قدمها ع�شو البطاقة يف منوذج الطلب.

ب(  يدرك ع�شو البطاقة اأن �شامبا لديها احلق وحتتفظ بحقها وتقدمي �شيك ال�شمان مقابل   

احل�شاب اجلاري )راجع النقطة 26اأ( يف اأي وقت لتح�شيل مقبو�شاته منه. 

اأي  ل�شرتداد  قبله  من  املوقع  ال�شمان  �شيك  با�شتخدام  �شامبا  البطاقة  ع�شو  يفو�س  ج(    

التزامات تخ�س �شامبا مل تدفع يف تاريخ ا�شتحقاقها. 

يفهم ع�شو البطاقة اأنه يف حالة رف�س طلبه، فاإن �شيك ال�شمان املوقع من قبله �شوف  د(   

يلغى من قبل �شامبا بالطريقة الر�شمية جلعله باطال.

19. Within the categories set forth in Clause 18., all payments and credits may, unless otherwise 
decided by Samba, be applied by Samba first to the outstanding amounts that have been 
billed to the Card Account for the longest period of time.

20. If a Card Transaction disputed by the Card Member is subsequently proven to have been 
originated by him, Samba retains the right to charge-back, as from the date when the Card 
Transaction took place, the Card Transaction amount along and any additional fees and 
expenses incurred by Samba in the investigation thereof.

21. Samba’s acceptance of late payments or partial payments or cheques or money orders 
marked as constituting payment in full or otherwise of the Card Account or any indulgence 
granted by Samba in the failure to collect the amounts due from the Card Member as and 
when they are so entitled under these Terms and Conditions shall not operate as a waiver by 
Samba nor modify these Terms and Conditions in any respect nor prevent Samba from later 
enforcing any of its rights under these Terms and Conditions to collect the amounts due 
hereunder.

22. The Card Member hereby expressly agrees that if any sums shall be due from the Card 
Member to Samba at any time under the Card Account or if the Card Member shall be liable 
to Samba on any banking account or any other account, current or otherwise, in any manner 
whatsoever, or if default is made by the Card Member in relation to such accounts or in 
any other banking facilities or loans granted by Samba to the Card Member, then and in 
such event the whole outstanding balance of the Card Member’s account shall become 
immediately due and payable.

23. Notwithstanding the exercise by Samba of any of its rights hereunder or the termination 
of the Card Account hereunder, all Charges shall continue to be chargeable on any of the 
sums of money which remain due and unpaid after the exercise of any of Samba’s rights, 
the commencement of judicial proceedings and in the event that a judgment is obtained in 
relation to any sum wherein it is adjudged that any sum of money be paid to Samba. Charges 
shall also be payable on such sum of money so adjudged to be payable to Samba from the 
date of such judgment until the date of full payment thereof.

24. Samba may in its absolute discretion, demand as a condition for the approval of any 
application to obtain a Card, that the applicant deposit an undated cheque and/or pledges 
cash collateral in favour of Samba for any amount which Samba may require. Samba may 
also, at any time, demand that the Card Member deposit an undated cheque and/or pledge 
cash in favour of Samba in an amount which Samba may require even where such cheque 
and/or pledge of cash was not demanded when the Card was issued to the Card Member.

25. The Card Member hereby authorizes Samba to insert the date of the said cheque and to 
present it for payment on the inserted date against any amount due to Samba.

26. The security check, will be drawn on Samba Financial Group, Dubai Branch, and will be signed 
by the Card Member.

 a. The Card Member authorizes Samba to open a current account, as and when deemed 
necessary, based on the information the Card Member has provided in the application 
form.

 b. The Card Member understands that Samba has and reserves the right to present the 
security check against the current account (refer point 26a) at any time to collect its 
receivables from him/her.
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 c. The Card Member authorizes Samba to use the security check signed by him/her for 
recovery of any obligations to Samba that is not paid on its respective due date.

 d. The Card Member understands that in case his/her application is declined, the security 
check signed by him/her will be cancelled by Samba in due course to make it void.

 e. The Card Member agrees that the account will be closed in due course by Samba. 

27. A Card Member may choose to effect payment by depositing cash or cheques in any of the 
BPC/ATM designated by Samba. Samba shall not be liable for any loss or delay caused by the 
use of the BPC/ATM. Cash deposited at a BPC/ATM shall only be credited to the Card Account 
after verification by Samba (which verification shall be conclusive and binding against the 
Card Member) and any statement issued on making a deposit shall only represent what 
the Card Member purports to have deposited and shall in no way bind Samba as to its 
correctness.

28. The Card Member agrees that subject to manifest error the records of Samba of any Card 
Transaction effected by the use of the Card shall be conclusive and binding on the Card 
Member for all purposes. 

29. A Card Member will not be allowed to transfer funds from one Card Account to another in 
settlement of the dues of a Card Account.

30. If the Card Member holds other Cards issued by Samba, and any of these Cards is cancelled for 
any reason whatsoever, then Samba may in its absolute discretion without notice, combine 
or consolidate the account of the cancelled Card, whether in AED or in any other currency, 
with the Card Account, and may do so not withstanding that the balances on such accounts 
may not be expressed in the same currency, and the Card Member hereby authorizes Samba 
to offset any such combination or consolidation with the necessary conversion at Samba’s 
prevailing exchange rates, which shall be determined by Samba at its sole discretion. The 
Statement of Account sent to the Basic Card Member shall thereafter show particulars of the 
Current Balance of the consolidated Card Account.

31. All payments by the Card Member to Samba with regard to the Card Account shall be made net 
of any taxes, withholdings, fees, levies or other deductions. The Card Member understands 
and acknowledges that in case of a payment default, Samba will present the security check 
that was provided at the time of signing of application form. 

D. Cash Advances

1. The Card Member may use his/her Card for withdrawing cash. Samba shall have the absolute 
right to determine the cash advance level which is subject to change based on the Card 
Member’s history as well as his/her Card behavior.

2. The Card Member may obtain Cash Advances in such amount as may be acceptable to Samba, 
from time to time at its absolute discretion, by the following means:

 a) presenting the Card at any office of Samba or any member institution of MasterCard/Visa 
International that offers such facility together with evidence of his identity and signing 
the necessary transaction record; or

 b) use of the Card at any ATM of Samba or at any other bank or institution with whom Samba 
has an arrangement(s) for the use of the ATM (in which case the amount of each advance 
will be further subject to the applicable daily withdrawal limit of the ATM) or any other 
ATM in the UAE or overseas which accepts the Card. 

قبل  من  الر�شمية  بالطريقة  يقفل  �شوف  احل�شاب  اأن  البطاقة  ع�شو  وافق  هـ(   

�شامبا.  

/BPC يجوز لع�شو البطاقة اأن يختار اإنفاذ الدفع عن طريق اإيداع نقد اأو �شيكات يف اأي  .27

�شراف اآيل يحدد من قبل �شامبا. لن تكون �شامبا م�شئولة عن اأي خ�شارة اأو تاأخري ناجت عن 

يقيد  �شوف  اآيل  BPC/�شراف  يف  املودع  النقد  اإن  الآيل.  BPC/ال�شراف  ا�شتخدام 

فقط حل�شاب البطاقة بعد التحقق من قبل �شامبا )ويكون ذلك التحقق نهائيا وملزما لع�شو 

البطاقة  يق�شد ع�شو  ما  �شوف ميثل فقط  اإيداع  ب�شاأن  واأي ك�شف ح�شاب ي�شدر  البطاقة( 

اإيداعه ب�شاأنه ولن يكون ملزما ل�شامبا باأي حال من الأحوال فيما يتعلق ب�شحته. 

لأي معاملة  �شامبا  فاإن �شجالت  يكن هناك خطاأ ظاهر  اأنه ما مل  البطاقة على  وافق ع�شو   .28

للبطاقة منفذة مبوجب ا�شتخدام البطاقة �شوف تكون نهائية وملزمة لع�شو البطاقة جلميع 

الأغرا�س. 

لن ي�شمح لع�شو البطاقة اأن يحول اأموال من ح�شاب بطاقة اإىل ح�شاب بطاقة اأخرى من اأجل   .29

ت�شوية م�شتحقات على ح�شاب البطاقة. 

تلك  من  اأي  اإلغاء  ومت  �شامبا،  قبل  من  �شادرة  اأخرى  بطاقات  البطاقة  ع�شو  لدى  كان  اإذا   .30

البطاقات لأي �شبب من الأ�شباب، فاإنه يجوز ل�شامبا ح�شب تقديرها اخلا�س وبدون تقدمي 

اإ�شعار، اأن تدمج اأو توحد ح�شاب البطاقة امللغاة، �شواء كان بالدرهم الإماراتي اأو باأي عملة 

تلك  يف  الأر�شدة  باأن  الإخالل  بدون  بذلك  القيام  لها  ويجوز  البطاقة،  ح�شاب  مع  اأخرى، 

احل�شابات قد ل تظهر بنف�س العملة، ومبوجب هذا يفو�س ع�شو البطاقة �شامبا اإجراء مقا�شة 

والتي  ال�شائدة،  �شامبا  �شرف  باأ�شعار  الالزم  التحويل  مع  التوحيد  اأو  الدمج  ذلك  من  لأي 

حتدد من قبل �شامبا ح�شب تقديرها اخلا�س. �شوف يو�شح ك�شف احل�شاب املر�شل اإىل ع�شو 

البطاقة الأ�شا�شية تفا�شيل الر�شيد احلايل حل�شاب البطاقة املوحد. 

جميع الدفعات من ع�شو البطاقة اإىل �شامبا فيما يتعلق بح�شاب البطاقة �شوف تدفع �شافية   .31

من اأي �شرائب اأو حجوزات اأو اأتعاب اأو ر�شوم اأو اأي خ�شومات اأخرى. يدرك ع�شو البطاقة 

ويقر اأنه يف حالة نق�س الدفع، �شتقدم �شامبا �شيك ال�شمان الذي مت تقدميه يف وقت توقيع 

منوذج الطلب.

ال�صلف النقدية  د. 

يجوز لع�شو البطاقة اأن ي�شتخدم بطاقته ل�شحب النقد، ويكون ل�شامبا احلق املطلق يف حتديد   .1

م�شتوى ال�شلفة النقدية والذي يخ�شع للتغيري على اأ�شا�س تاريخ ع�شو البطاقة وكذلك �شلوكه 

يف معامالت البطاقة. 

ح�شب  ل�شامبا،  مقبول  يكون  الذي  باملبلغ  نقدية  �شلف  على  يح�شل  اأن  البطاقة  لع�شو  يجوز   .2

تقديرها اخلا�س، بالو�شائل التالية: 

تقدمي البطاقة يف اأي مكتب من مكاتب �شامبا اأو اأي موؤ�ش�شة ع�شو يف ما�شرت كارد / فيزا  اأ(   

انرتنا�شونال تقدم تلك الت�شهيالت مع اإثبات هويته وتوقيع �شجل املعاملة الالزم، اأو 

ا�شتخدام البطــاقة يف اأي جهاز �شراف اآيل تـــابع ل�شامبا اأو يف اأي بنك اآخر اأو موؤ�ش�شة  ب(   

فاإن  تلك احلالة  الآلية )ويف  ال�شرافة  ترتيبـــات ل�شتخدام  معهــا  ل�شامبا  يكون  مالــية 

مبلغ النقد �شوف يخ�شع لحقــا حلد ال�شحب اليومي املطبق يف ال�شرافة الآلية( اأو اأي 

�شرافة اآلية اأخرى يف الإمارات العربية املتحدة اأو باخلارج والتي تقبل البطاقة. 

اإن ا�شتخدام البطاقة من قبل ع�شو البطاقة للح�شول على �شلفة نقدية �شوف يعترب مبثابة   .3

موافقة من ع�شو البطاقة لدفع عمولة على كل �شلفة نقدية ور�شوم ال�شلفة النقدية. و�شوف 

الر�شوم  جدول  يف  حمددة  هي  كما  معاملة  لأتعاب  الأجنبية  العمالت  ر�شوم  جميع  تخ�شع 
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و�شوف يعو�س ع�شو البطاقة �شامبا عن جميع التكاليف اأو النفقات التي تتكبدها نتيجة لتلك 

املعامالت. 

اأي  يف  البطاقة  ا�شتخدام  خالل  من  تنفذ  البطاقة  ع�شو  ح�شابات  من  نقدية  �شحوبات  اأي   .4

الآلية  ال�شرافة  من  اليومي  ال�شحب  حلد  تخ�شع  �شوف  �شامبا  قبل  من  مركبة  اآلية  �شرافة 

و�شوف تخ�شع للتدقيق من قبل �شامبا. ويعترب املبلغ املراجع من قبل �شامبا هو املبلغ ال�شحيح 

لل�شحب املنفذ بهذه الطريقة. 

يتم تقييم ر�شوم ال�شلفة النقدية على مبلغ كل �شلفة وحت�شب على ح�شاب البطاقة.   .5

�شوف حت�شب ر�شوم ال�شلفة النقدية ح�شب اجلدول احلايل لالأتعاب والر�شوم.  .6

البطاقة الإ�صافية  هـ. 

يجوز ل�شامبا بناء على طلب ع�شو البطاقة، ح�شب تقديرها اخلا�س وبناء على تلك ال�شروط   .1

والأحكام الإ�شافية التي تراها �شرورية، اأن ت�شدر بطاقة اإ�شافية اإىل �شخ�س يحدد من قبل 

ع�شو البطاقة. 

ميكن اأن ت�شدر البطاقات الإ�شافية فقط لالأ�شخا�س الذين جتاوزوا �شن 18 �شنة.   .2

�شوف تخ�شع البطاقة الإ�شافية جلميع �شروط واأحكام البطاقة الأ�شا�شية ومبوجب تفعيل و/  .3

اأو ا�شتخدام البطاقة الإ�شافية، يوافق ع�شو البطاقة الإ�شافية على اللتزام ب�شروط واأحكام 

البطاقة الأ�شا�شية. 

ت�شامنية  ب�شورة  م�شئولني  الأ�شا�شية  البطاقة  وع�شو  الإ�شافية  البطاقة  كل من ع�شو  يكون   .4

عليها  احل�شول  يتم  التي  النقدية  وال�شلف  واخلدمات  وال�شلع  التكاليف  جميع  عن  وفردية 

وجميع معامالت البطاقة وجميع الر�شوم الأخرى الناجتة عن ا�شتخدام البطاقة )البطاقات( 

الإ�شافية. 

الر�شوم  جميع  عن  �شامبا  جتاه  كاملة  م�شئولية  م�شئول  الأ�شا�شية  البطاقة  ع�شو  يكون   .5

واللتزامات الأخرى التي يتكبدها ع�شو البطاقة الإ�شافية بغ�س النظر عن اأي نزاع بني ع�شو 

البطاقة الأ�شا�شية وع�شو البطاقة الإ�شافية فيما يتعلق بذلك. 

يلتزم ع�شو البطاقة الأ�شا�شية بتعوي�س �شامبا عن اأي خ�شارة اأو �شرر اأو التزام اأو تكاليف اأو   .6

نفقات، �شواء كانت قانونية اأو غري ذلك، والتي تتكبدها اأو تتعر�س لها �شامبا ب�شبب اأي اإخالل 

بهذه ال�شروط والأحكام من قبل ع�شو البطاقة الإ�شافية. 

البطاقة  لع�شو  الئتماين  للحد  �شامال  الإ�شافية  البطاقة  لع�شو  املحدد  الئتماين  احلد  اإن   .7

الأ�شا�شية. 

بناء على طلب ع�شو البطاقة الأ�شا�شية يجوز ل�شامبا اأن حتدد لع�شو البطاقة الإ�شافية حد   .8

هذا  فاإن  ذلك،  ومع  الإ�شافية.  البطاقة  على  الئتماين  الأق�شى  احلد  ي�شكل  معني  ائتماين 

لن يعفي باأي حال من الأحوال ع�شو البطاقة الأ�شا�شية من التزامه الكامل جتاه �شامبا عن 

الديون التي يتكبدها ع�شو البطاقة الإ�شافية بالزيادة على احلد الئتماين الأق�شى املحدد 

لع�شو البطاقة الإ�شافية . 

ومبوجب  الأ�شا�شية.  البطــاقة  �شالحية  مدة  على  الإ�شــافية  البطــاقة  �شالحية  مدة  تعتمد   .9

)البطاقات(  البطاقة  تنتهي  �شوف  الأ�شبــاب،  من  �شبب  لأي  الأ�شــا�شية،  البطــاقة  اإنهاء 

الإ�شافية. 

تـنطبق هذه ال�شروط والأحكــام عندمــا تطلب بطاقة اإ�شــافية عرب و�شيط / قناة معتمدة يف   .10

�شامبا.

فقدان البطاقة / اإف�صاء رقم التعريف ال�صخ�صي  و. 

يجوز ل�شامبا اأن ت�شدر رقم تعريف �شخ�شي اإىل ع�شو البطاقة لال�شتخدام يف اأي �شرافة اآلية   .1

تقبل البطاقة. 

3. The use of the Card by the Card Member to obtain a Cash Advance shall be deemed to 
constitute the agreement of the Card Member to pay mark-up on each Cash Advance and a 
Cash Advance Fee. All foreign currency charges will be subject to a processing fee as listed 
in the current Schedule of Charges and the Card Member shall reimburse Samba for all costs 
of expenses it incurs as a result of such transactions. 

4. Any cash withdrawals from the Card Member’s accounts effected through the use of the Card 
on any ATM installed by Samba shall be subject to the daily withdrawal limit of the ATM and 
shall be subject to verification by Samba. The amount so verified by Samba shall be deemed 
to be the correct amount of the withdrawal so effected.

5. The Cash Advance Fee shall be assessed on the amount of each Cash Advance and charged 
to the Card Account.

6. The Cash Advance fee shall be charged as per the current Schedule of Fees and Charges.

E. Supplementary Card

1. Samba may upon the request of the Card Member, at its sole discretion and subject to such 
additional terms and conditions which the Bank deems necessary, issue a Supplementary 
Card to a person nominated by the Card Member.

2. Supplementary Cards can only be issued to persons over 18 years of age. 

3. The Supplementary Card shall be subject to all the Terms and Conditions of the Primary 
Card and by the activation and/or usage of the Supplementary Card, the Supplementary Card 
Member agrees to be bound by the Terms and Conditions of the Primary Card.

4. Both the Supplementary Card Member and the Primary Card Member shall be liable jointly 
and severally for all costs, goods and services and cash advances obtained, all Card 
Transactions and all other charges generated by the use of the Supplementary Card(s). 

5. The Primary Card Member shall be fully liable to Samba for all charges and other liabilities 
incurred by the Supplementary Card Member notwithstanding any dispute between the 
Primary Card Member and the Supplementary Card Member in relation thereto. 

6. The Primary Card Member shall indemnify Samba against any loss, damage, liability, costs 
and expenses, whether legal or otherwise, incurred or suffered by Samba by reason of any 
breach of these Terms and Conditions by the Supplementary Card Member. 

7. The Credit Limit assigned to the Supplementary Card Member is inclusive of the Credit Limit 
of the Primary Card Member. 

8. At the request of the Primary Card Member Samba may assign the Supplementary 
Card Member with a specific limit that shall constitute the maximum credit limit on the 
Supplementary Card. However, this in no way absolves the Primary Card Member from being 
fully liable to Samba for debts incurred by the Supplementary Card Member in excess of the 
maximum credit limit assigned to the Supplementary Card Member. 

9. The validity of the Supplementary Card is dependent upon the validity of the Primary Card. 
Upon termination of the Primary Card, for whatever reason, the Supplementary Cards(s) shall 
also be terminated.

10. These Terms and Conditions apply when a Supplementary Card has been requested for 
through an approved medium/channel of Samba. 

F. Loss of Card/Pin Disclosure

1. Samba may issue a PIN to the Card Member for use at any ATM which will accept the Card.
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2. The Card Member shall be fully liable to Samba for all Card Transactions made with the PIN 
whether with or without the knowledge of the Card Member.

3. The Card Member shall take all reasonable precautions to prevent the loss or theft of the 
Card and shall not disclose the PIN to any party.

4. The Card Member shall be and shall remain fully liable for the payment to Samba for any 
debit to the Card Account arising from any Card Transactions, goods or services supplied 
by merchants, Cash Advances or ATM transactions effected through the use of the Card by 
any person whether with or without the knowledge of the Card Member and irrespective of 
whether they were authorised by the Card Member or not.

5. In the event that the Card is lost or stolen or that the PIN is disclosed to any other party, the 
Card Member shall immediately, thereafter, report the said loss, theft or disclosure, together 
with the particulars of the Card, to Samba and the police of the country where such loss or 
theft or disclosure occurred.

6. For the avoidance of doubt, the Card Member is liable for all charges and transactions on or 
through the Card prior to notification to Samba for lost/stolen status of the Card.

7. Samba may at its absolute discretion issue a Replacement Card for any lost or stolen Card or 
new PIN on these Terms and Conditions or such other terms and conditions as Samba may 
deem fit.

G. Card Termination 

1. The Card Member may at any time notify Samba of his/her intention to close the Card 
Account and terminate the use of all Cards by giving notice in writing and returning all the 
Cards, cut in half, to Samba. 

2. Notwithstanding the return of the Card(s) by the Card Member in accordance with the 
requirements of Clause 1 above, Samba shall close the said Card Account only after the 
receipt of full payment of all Charges and other liabilities under the Card Account. 

3. The Primary Card Member or any Supplementary Card Member may at any time terminate 
the use of the Supplementary Card by giving notice in writing and by returning the 
Supplementary Card, cut in half to Samba. In such event, all Card Members, including 
the Supplementary Card Member whose use of the Card has been terminated, shall be 
and shall continue to be jointly and severally liable to Samba for all Charges and other 
liabilities in accordance with these Terms and Conditions, save that the Supplementary 
Card Member, whose use of the Card has been terminated, shall not be liable for Charges 
and other liabilities incurred by the Primary Card Member and any other Supplementary 
Card Members (if any) after Samba’s receipt of the cancelled Supplementary Card. 

4. The whole of the Current Balance on the Card Account together with any outstanding amount 
incurred by the use of the Card but not charged to the Card Account shall become due and 
payable to Samba on the termination of the Card Account by either Samba or the Card 
Member or on the death, incapacity, bankruptcy or insolvency of the Card Member or at 
Samba’s written request or at Samba’s discretion without any notice, if the Card Member is 
in breach of these Terms and Conditions. 

5. The Card Member and/or his estate, administrator, executor and/or guardian will be 
responsible to settle outstanding balances on the Card Account and shall keep Samba 
indemnified for all costs (including legal fees) and expenses incurred in recovering such 
outstanding balances. 

التي  البطاقة  معامالت  جميع  عن  �شامبا  جتاه  كاملة  م�شئولية  م�شئول  البطاقة  ع�شو  يكون   .2

جترى بوا�شطة رقم التعريف ال�شخ�شي �شواء كانت بعلمه اأو بدون علمه. 

البطاقة  �شرقة  اأو  فقدان  ملنع  املعقولة  الحتياطات  كافة  يتخذ  اأن  البطاقة  على ع�شو  يتعني   .3

وعدم اإف�شاء رقم التعريف ال�شخ�شي لأي �شخ�س اأو جهة. 

يكون ع�شو البطاقة ويظل م�شئول م�شئولية كاملة عن اأن يدفع ل�شامبا مقابل اأي ر�شيد مدين   .4

اأو  اأو خدمات من جتار  �شلع  اأو م�شرتيات  للبطاقة  اأي معامالت  نا�شئ عن  البطاقة  حل�شاب 

�شلف نقدية اأو معامالت �شرافة اآلية تنفذ من خالل ا�شتخدام البطاقة بوا�شطة اأي �شخ�س 

�شواء بعلم اأو بدون علم ع�شو البطاقة وبغ�س النظر عما اإذا كان مفو�شا من ع�شو البطاقة اأم 

ل. 

يف حالة فقدان البطاقة اأو �شرقتها اأو يف حالة ك�شف رقم التعريف ال�شخ�شي لأي طرف اآخر،   .5

تفا�شيل  مع  الإف�شاء،  اأو  الفقدان  اأو  ال�شرقة  تلك  يبلغ  باأن  الفور  على  البطاقة  ع�شو  يلتزم 

البطاقة، اإىل �شامبا ومركز ال�شرطة يف الدولة التي فقدت فيها اأو �شرقت البطاقة اأو اأف�شي 

فيها رقم التعريف ال�شخ�شي. 

ولغر�س جتنب ال�شك، يكون ع�شو البطاقة م�شئول عن جميع الر�شوم واملعامالت التي جترى   .6

با�شتخدام اأو عرب البطاقة قبل اإبالغ �شامبا عن فقدان / �شرقة البطاقة. 

يجوز ل�شامبا ح�شب تقديرها اخلا�س اأن ت�شدر بطاقة بديلة عن البطاقة املفقودة اأو امل�شروقة   .7

اأو ت�شدر رقم تعريف جديد وفقا لهذه ال�شروط والأحكام اأو تلك ال�شروط والأحكام الأخرى 

التي تراها �شامبا مالئمة.

اإنهاء البطاقة ز. 

واإنهاء  البطاقة  ح�شاب  اإقفال  يف  برغبته  �شامبا  يبلغ  اأن  وقت  اأي  يف  البطاقة  لع�شو  يجوز   .1

البطاقات،  جميع  واإعادة  خطي  اإ�شعار  اإعطاء  مبوجب  وذلك  البطاقات  جميع  ا�شتخدام 

مقطوعة ن�شفني، اإىل �شامبا. 

بغ�س النظر عن اإعادة البطاقة )البطاقات( من ع�شو البطاقة وفقا ملتطلبات البند 1 اأعاله،   .2

تقوم �شامبا باإقفال ح�شاب البطاقة املذكور فقط بعد ا�شتالم الدفع الكامل جلميع الر�شوم 

واللتزامات الأخرى مبوجب ح�شاب البطاقة. 

يجوز لع�شو البطــاقة الأ�شا�شية اأو اأي ع�شو بطـــاقة اإ�شــافية يف اأي وقت اأن ينهي ا�شتخدام   .3

مقطوعة  الإ�شافية،  البطــاقة  واإعــادة  خطي  اإ�شعار  بتقدمي  وذلــك  الإ�شــافية  البطــاقة 

ن�شفني، اإىل �شامبا. يف هذه احلــالة، فاإن جميع اأع�شــاء البطــاقة، مبـــا فيهم ع�شو البطاقة 

الإ�شافية الذين مت اإنهاء ا�شتخدامهم للبطــاقة، �شوف يظــلون م�شئولني مت�شامنني ومنفردين 

جتاه �شامبـا عن جميع الر�شوم واللتزامـــات الأخرى وفقـــا لهذه ال�شروط والأحكــام، اإل اأن 

الر�شوم  عن  م�شئول  يكون  لن  للبطـــاقة  ا�شتخدامه  انتهـــى  الذي  الإ�شافية،  البطاقة  ع�شو 

اإ�شافية  بطاقة  اأع�شاء  واأي  الأ�شا�شية  البطـــاقة  ع�شو  يتحملهـــا  التي  الأخرى  واللتزامات 

اآخرين )اإن وجد( بعد ا�شتالم �شامبا للبطاقة الإ�شافية امللغاة. 

با�شتخدام  اأنفق  اأي مبلغ متبقي  البطاقة مع  الر�شيد احلايل يف ح�شاب  �شوف ي�شبح كامل   .4

البطاقة ولكن مل يح�شب على ح�شاب البطاقة �شوف ي�شبح م�شتحقا وقابال للدفع اإىل �شامبا 

اأو  اأو عجز  اأو عند وفاة  البطاقة  اأو ع�شو  اأي من �شامبا  البطاقة من قبل  اإنهاء ح�شاب  عند 

اإفال�س اأو اإع�شار ع�شو البطاقة اأو بناء على الطلب اخلطي من �شامبا اأو ح�شب رغبة �شامبا 

وتقديرها بدون اأي اإ�شعار، اإذا كان ع�شو البطاقة خمال بهذه ال�شروط والأحكام. 

يكون ع�شو البطاقة و / اأو اإداري امللكية اأو منفذ الو�شية و / او الو�شي ال�شرعي م�شئول عن   .5

ت�شوية الأر�شدة املتبقية يف ح�شاب البطاقة و�شوف يعو�س �شامبا عن جميع التكاليف )مبا فيها 

الأتعاب القانونية( والنفقات التي تتكبد يف ا�شرتداد تلك الأر�شدة املتبقية. 
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6. Samba shall not be liable to refund the annual fee or any part thereof in the event of the 
cancellation or termination of the Card(s). Notwithstanding the Payment Due Date specified 
in the Card Member’s Statement of Account, the whole of the outstanding balance on the 
Card Member’s account shall become immediately due and payable upon the cancellation or 
termination of the Card. 

7. It is hereby expressly agreed by the Card Member and Samba that all covenants, duties 
and obligations of the Card Member contained herein shall continue in full force and effect 
notwithstanding the cancellation or termination of the Card. All further monies debited to 
the Card Account after cancellation or termination of the Card shall become immediately due 
and payable. 

8. In the event that any security is held by Samba as collateral for the issuance of the Card, 
Samba reserves the right to retain such security for a period of at least forty five days 
following the cancellation or termination of the Card and the return of the Card to Samba. 

H. Exemptions And Exclusions

1. Samba shall not be liable for any loss or damage howsoever incurred or suffered by the Card 
Member by reason of Samba or a Merchant or other bank or financial institution or any ATM 
or other party refusing to allow a Card Transaction or accept the Card or the Card numbers 
or the PIN or to extend or provide Cash Advances up to the Credit Limit or at all.

2. Samba shall not be responsible for the refusal of any Merchant or member institution of 
Visa/MasterCard International to honour or accept the Card or for any defect or deficiency 
in the goods or services supplied to the Card Member by any Merchant or, where applicable, 
for any breach or non-performance by a Merchant. In the event of any dispute between the 
Card Member and any Merchant or bank or financial institution or any other person, the 
Card Member’s liability to Samba shall not in any way be affected by such dispute or any 
counterclaim or right of setoff which the Card Member may have against such Merchant or 
bank or financial institution or person.

3. The Card Member accepts full responsibility for all transactions processed by use of his / 
her Cards and the Supplementary Card(s) and agrees that Samba’s records thereof shall 
be conclusive and binding on the Card Member. The Card Member shall settle all his / her 
disputes with the Merchants with no responsibility to Samba.

4. Samba will credit the Card Account with the amount of any refund only upon receipt of a 
properly issued credit voucher from the Merchant or other establishment. 

5. Samba shall not be liable in any way to the Card Member for any loss or damage of whatever 
nature due to or arising from any disruption or failure or defect in any ATM or other machine 
or communication system or facilities or data processing system or transmission link or any 
industrial or other dispute or any thing or cause, whether beyond the control of Samba or 
otherwise.

6. The Card Member acknowledges the risk that data received/delivered through the internet/e-
mail/SMS including any confidential information may be accessed/seen by third parties. 
Therefore, in the event Statement of Account or other communications are sent through the 
internet/e-mail/SMS, the Card Member accepts all responsibility and Samba will not be liable 
for any loss, expense or claims resulting from the use of the internet/e-mail for purposes of 
delivering Statement of Account or other communications. 

I. Credit Card Related Products and Services

Cashback Program (“Program”)

لن تكون �شامبا م�شئولة عن تعوي�س الر�شوم ال�شنوية اأو اأي جزء منها يف حالة اإلغاء اأو اإنهاء   .6

البطاقة )البطاقات(. بدون الإخالل بتاريخ ا�شتحقاق الدفع املحدد يف ك�شف ح�شاب ع�شو 

م�شتحقا  فورا  ي�شبح  �شوف  البطاقة  ع�شو  املتبقي يف ح�شاب  الر�شيد  كامل  فاإن   ، البطاقة 

وقابال للدفع مبوجب اإلغاء اأو اإنهاء البطاقة. 

اأن جميع تعهدات  البطاقة و�شامبا  ال�شروط بني ع�شو  املتفق عليه �شراحة مبوجب هذه  من   .7

بغ�س  ونفاذها  �شريانها  يف  ت�شتمر  �شوف  هنا  امل�شتملة  البطاقة  ع�شو  والتزامات  وواجبات 

النظر عن اإلغاء اأو انتهاء البطاقة. و�شوف ت�شبح جميع املبالغ الالحقة املدينة على ح�شاب 

البطاقة بعد اإلغاء اأو انتهاء البطاقة م�شتحقة فورا وقابلة للدفع. 

اأوراق مالية ك�شمان لإ�شدار البطاقة ، حتتفظ �شامبا لنف�شها  باأي  يف حالة احتفاظ �شامبا   .8

باحلق يف حجز ذلك ال�شمان ملدة ل تقل عن خم�شة و�شبعني يوما بعد اإلغاء اأو اإنهاء البطاقة 

واإعادة البطاقة اإىل �شامبا.

الإعفاءات وال�صتثناءات  ح. 

لن تكون �شامبا م�شئولة عن اأي خ�شارة اأو �شرر من اأي نوع يتكبده اأو يتعر�س له ع�شو البطاقة   .1

ب�شبب �شامبا اأو اأي تاجر اأو بنك اآخر اأو موؤ�ش�شة مالية اأخرى اأو اأي من ال�شرافات الآلية اأو 

طرف اآخر يرفع ال�شماح مبعاملة بالبطاقة اأو قبول البطاقة اأو اأرقام البطاقة اأو رقم التعريف 

ال�شخ�شي اأو تقدمي اأو منح �شلف نقدية ت�شل اإىل احلد الئتماين اأو يرف�شها على الإطالق. 

ما�شرتكارد   / فيزا  يف  ع�شو  مالية  موؤ�ش�شة  اأو  تاجر  اأي  قيام  عن  م�شئولة  �شامبا  تكون  لن   .2

انرتنا�شونال برف�س قبول البطاقة اأو عن اأي عيب اأو نق�س يف ال�شلع اأو اخلدمات املوردة اإىل 

ع�شو البطاقة من اأي تاجر اأو ، حيثما ينطبق، عن اأي اإخالل اأو عدم اأداء من اأي تاجر. يف 

حالة ن�شوء اأي نزاع بني ع�شو البطاقة واأي تاجر اأو بنك اأو موؤ�ش�شة مالية اأو اأي �شخ�س اآخر، 

فاإن م�شئولية ع�شو البطاقة جتاه �شامبا لن تتاأثر باأي �شكل من الأ�شكال بذلك النزاع اأو اأي 

مطالبة م�شادة اأو حق للمقا�شة ميكن اأن يكون لع�شو البطاقة �شد ذلك التاجر اأو البنك اأو 

املوؤ�ش�شة املالية اأو ال�شخ�س. 

يقبل ع�شو البطاقة امل�شئولية الكاملة عن جميع املعامالت املنفذة من خالل ا�شتخدام بطاقته   .3

والبطاقة )البطاقات( الإ�شافية ويوافق على اأن �شجالت �شامبا لها �شوف تكون نهائية وملزمة 

لع�شو البطاقة. ويلتزم ع�شو البطاقة باأن ي�شوي نزاعاته مع التجار بدون م�شئولية على �شامبا. 

�شوف حت�شب �شامبا حل�شاب البطاقة مبلغ اأي ا�شرتداد اأو تعوي�س مبوجب ا�شتالم �شند قيد   .4

دائن �شادر ب�شورة �شحيحة من ذلك التاجر اأو تلك املوؤ�ش�شة الأخرى. 

لن تكون �شامبا م�شئولة باأي حال من الأحول جتاه ع�شو البطاقة عن اأي خ�شائر اأو اأ�شرار من   .5

اأي نوع اأو طبيعة حتدث اأو تن�شاأ  عن اأي انقطاع اأو عطل اأو عيب يف اأي �شرافة اآلية اأو اآلة اأخرى 

اأو نظام اأو مرافق ات�شالت اأو نظام معاجلة بيانات اأو رابط اإر�شال اأو اأي نزاع �شناعي اأو غريه 

اأو اأي �شيء اأو �شبب، �شواء كان خارجا عن �شيطرة �شامبا اأو غري ذلك. 

يقر ع�شو البطاقة مبخاطرة اأن البيانات امل�شتلمة / امل�شلمة عرب النرتنت / الربيد اللكرتوين   .6

عليه،  وبناء  ثالث.  طرف  قبل  من  روؤيتها   / اإليها  الو�شول  ميكن  �شرية  معلومات  اأي  �شاملة 

اللكرتوين،  الربيد   / النرتنت  عرب  اأخرى  مرا�شالت  اأي  اأو  ح�شاب  ك�شف  اإر�شال  حالة  يف 

اأو  نفقات  اأو  خ�شارة  اأي  عن  م�شئولة  �شامبا  تكون  ولن  امل�شئولية  كامل  البطاقة  ع�شو  يقبل 

مطالبات تنتج عن ا�شتخدام النرتنت / الربيد اللكرتوين لأغرا�س ت�شليم ك�شف احل�شاب اأو 

املرا�شالت الأخرى.

املنتجات واخلدمات املرتبطة ببطاقة الئتمان  ط. 

برنامج ا�شتعادة النقد )»الربنامج«( 

اإّن الأحكام وال�شروط املتعلقة  تختلف اآلية برنامج ا�شتعادة النقد باختالف بطاقات �شامبا.   .1
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1. The Cashback program mechanics differ based on the Samba Card type. The terms and 
conditions relating to each of the different Cashback programs on Samba credit Cards can 
be viewed on www.samba.ae at anytime. From time to time, Samba may also run seasonal 
campaigns for select or all of its customers that follow different Cashback program workings. 
The workings and terms and conditions of such promotional cash back programs will be 
available on the communication sent to eligible customers. The following Cashback program 
terms and conditions apply in addition to the specific Samba Card type Cashback program 
terms and conditions.

2. The Program is open to such Samba Card Members as determined by Samba from time to time 
whose Cards are not blocked, and are in good standing as per the definition of Samba.

3. The Cashback earned by a Supplementary Card Member(s) will accrue to the account of the 
Primary Card Member.

4. Participation in the Program is automatic for all eligible Card Members.

5. Samba may impose fees on the Program at its absolute discretion, which may be varied from 
time to time.

6. The Card Member will earn Cashback at a percentage of qualifying transactions as specified 
by Samba from time to time provided the total qualifying transactions incurred in AED 
(Dirhams) during a billing month meets the minimum amount determined by Samba.

7. All retail purchases billed to the Card Account under this Program will be deemed to be 
qualifying transactions and are eligible to earn Cashback. This will not include the following 
transactions :

 • Cash advances

 • Credit Card payments

 • Tawarooq Markup Charges

 • All fees charged on the Card by the Bank

 • Transactions reversed by Merchant

 • Any other transactions determined by the Bank from time to time

8. Cash points will be calculated for a transaction only after the transaction has been billed 
and posted on the credit Card, and will be basis the transaction posting date and not on the 
transaction authorization date.

9. Cashback accumulated by a Card Member on the Card cannot be combined or used in 
conjunction with Cashback of his/her other Cards at the time of redemption or transferred to 
any other card or customer loyalty program unless otherwise specifically notified by Samba.

10. The Cashback is an accrual payable solely at the discretion of Samba; it is not an 
attachable account balance and neither is it a balance which may be transferred to any 
other person or entity.

11. The accrued Cashback has a monetary value on redemption; it can be redeemed only as a 
credit to the Primary Card account. When redeemed, the equivalent value will reflect as a 
credit to the Card Member’s Account. This credit will not offset any payments on the Card 
however will be added to the Card Member available limit. 

12. Samba will notify the Primary Card Member in the monthly Card statement of the Cashback 
accumulated. The Primary Card Member can only redeem Cashback after it has been reflected 
as an accumulated balance in the Card statement.

على  عليها  الطالع  ميكن  �شامبا  ببطاقات  اخلا�شة  النقد  ا�شتعادة  برامج  من  برنامج  بكل 

موقع �شامبا الإلكرتوين www.samba.ae  يف اأي وقت. يجوز ل�شامبا اأن تنظم حمالت مو�شمية 

لنخبة من عمالئها اأو جميعهم بعد اآليات خمتلف برامج ا�شتعادة النقد. واإّن اآليات واأحكام 

وال�شروط  الأحكام  اإّن  املعنيني.  للعمالء  مر�شلة  ر�شائل  يف  متوفرة  احلمالت  هذه  و�شروط 

التالية اخلا�شة بربنامج ا�شتعادة النقد ُتطبق اإىل جانب الأحكام وال�شروط اخلا�شة بربنامج 

ا�شتعادة النقد اخلا�س بكل بطاقة من �شامبا. 

هذا الربنامج متاح لأع�شاء البطاقة الذين حتددهم �شامبا من وقت اإىل اآخر الذين مل تقفل   .2

بطاقاتهم ، ويكونون يف و�شع جيد وفقا لتعريف �شامبا. 

�شوف يوؤول النقد امل�شتعاد املكت�شب بوا�شطة ع�شو )اأع�شاء( البطاقة الإ�شافية اإىل ح�شاب   .3

ع�شو البطاقة الأ�شا�شية. 

يعترب ال�شرتاك يف الربنامج تلقائي جلميع اأع�شاء البطاقة امل�شتحقني.   .4

يجوز ل�شامبا اأن تفر�س ر�شوما على الربنامج ح�شب تقديرها اخلا�س ، والتي ميكن تغيريها   .5

من حني لآخر. 

�شوف يح�شل ع�شو البطاقة على النقد امل�شرتد بن�شبة املعامالت املوؤهلة كما هي حمددة من   .6

قبل �شامبا من حني لآخر �شريطة اأن تكون املعامالت املوؤهلة املنفذة بالدرهم الإماراتي خالل 

�شهر الفاتورة تفي باحلد الأدنى املحدد من قبل �شامبا. 

الربنامج  هذا  مبوجب  البطاقة  ح�شاب  اإىل  املفوترة  التجزئة  م�شرتيات  جميع  تعترب  �شوف   .7

معامالت موؤهلة وم�شتحقة للح�شول على النقد امل�شرتد. ول ي�شمل ذلك املعامالت التالية: 

ال�شلف النقدية  	•  

دفعات البطاقة الئتمانية 	•  

ر�شوم هام�س ربح التورق 	•  

جميع الأتعاب املح�شوبة على البطاقة من قبل البنك  	•  

املعامالت امل�شادة من التاجر  	•  

اأي معامالت اأخرى حتدد من قبل البنك من حني اإىل اآخر. 	•  

النقد  ا�شتعادة  اإىل  ُت�شاف  اأو  ُت�شتخدم  اأن  ميكن  ل  للبطاقة  تعود  التي  النقد  ا�شتعادة  اإّن   .8

ولء  برنامج  اأو  اأخرى  بطاقة  اأي  اإىل  حتويلها  يجوز  ول  ال�شرتداد  وقت  الأخرى  للبطاقات 

للعمالء اإل يف حال اأرادت �شامبا ذلك.

ل يجوز دمج النقد امل�شرتد بوا�شطة ع�شو البطاقة على البطاقة اأو ا�شتخدامه بال�شرتاك مع   .9

النقد امل�شرتد من بطاقة اأخرى تابعة له يف وقت التعوي�س اأو حتويله اإىل اأي بطاقة اأخرى اأو 

برنامج ولء العمالء ما مل ي�شدر اإ�شعار بخالف ذلك من �شامبا. 

ح�شاب  ر�شيد  لي�س  وهو  �شامبا،  تقدير  ح�شب  فقط  للدفع  قابل  تراكم  هو  امل�شرتد  النقد   .10

م�شاحب ول يعترب ر�شيدا ميكن حتويله اإىل اأي �شخ�س اآخر اأو جهة اأخرى. 

النقد امل�شرتد املح�شل له قيمة مالية عند ال�شرتداد، وميكن ا�شرتداده فقط كر�شيد دائن   .11

حل�شاب البطاقة الأ�شا�شية. وعند ا�شرتداده، فاإن القيمة املعادلة له �شوف تظهر كر�شيد دائن 

حل�شاب ع�شو البطاقة. ول ي�شتخدم هذا الر�شيد الدائن ملقا�شة اأي دفعات على البطاقة ، 

ومع ذلك �شوف ي�شاف للحد املتاح لع�شو البطاقة. 

�شتقوم �شامبا باإبالغ ع�شو البطاقة الأ�شا�شية يف ك�شف ح�شاب البطاقة ال�شهري بال�شرتداد   .12

النقدي املح�شل. وميكن لع�شو البطاقة الأ�شا�شية اأن يح�شل على النقد امل�شرتد فقط بعد اأن 

يظهر كر�شيد تراكمي يف ك�شف ح�شاب البطاقة. 

يف حالة قيام ع�شو البطاقة الأ�شا�شية بالإقفال الختياري حل�شاب البطاقة الأ�شا�شية، فاإن   .13
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�شوف  فاإنه  واإل  الإقفال،  ذلك  قبل  يح�شل  اأن  يجب  بطاقته  على  املرتاكم  امل�شرتد  النقد 

ينق�شي تلقائيا و�شوف يعترب متخلى عنه. يف حالة اإلغاء البطاقة لأي �شبب من الأ�شباب، فاإن 

جميع النقد امل�شرتد املرتاكم �شوف ي�شقط. يف حالة اإقفال البطاقة اأو تعليقها لأي �شبب من 

الأ�شباب، �شوف يعترب النقد امل�شرتد قد �شقط. 

�شوف يكون قرار �شامبا ب�شاأن ح�شاب اأو انق�شاء اأو اإلغاء اأو �شقوط اأو قيد دائن اأو قيد مدين   .14

اأو اإعادة تق�شيط النقد امل�شرتد نهائيا و�شامال وملزما لع�شو البطاقة. 

يدرك ع�شو البطاقة ويقر باأنه يف حالة الإخفاق يف الدفع، �شتقوم �شامبا باإلغاء جميع نقاط   .15

ا�شرتداد النقد القائمة. 

بالت�شال  الأ�شا�شية  البطاقة  يقوم ع�شو  اأن  امل�شرتد هي  النقد  على  تكون طريقة احل�شول   .16

برقم هاتف �شامبا )�شامبا فون(، وبعد اإجراء عملية التعريف، يجب اأن يطلب ا�شرتداد كل اأو 

جزء من النقد امل�شرتد املرتاكم. 

اأيام  �شوف تقيد �شامبا حل�شاب البطاقة الأ�شا�شية مبلغ النقد امل�شرتد املطلوب خالل ثالثة   .17

عمل من ا�شتالم طلب ال�شرتداد بوا�شطة ع�شو البطاقة الأ�شا�شية. 

وعند اإمتام ال�شرتداد، �شيتم طرح النقد امل�شرتد تلقائيا من مبلغ النقد امل�شرتد املرتاكم يف   .18

ح�شاب ع�شو البطاقة. 

اإن �شرح وتف�شري طرق عمل برنامج “كا�س باك”، متوفر على موقع �شامبا الإلكرتوين، ونن�شح   .19

www.samba.ae عمالءنا بزيارة هذا املوقع ملعرفة اأحدث التفا�شيل واملعلومات املتوفرة عنه

اأن يح�شل عليه العميل من ا�شرتداد النقد يف بطاقة  اإجمايل املبلغ الأق�شى الذي ميكن  اإّن   .20

برنامج قد  بالبطاقة وهو  النقد اخلا�س  ا�شتعادة  الئتمانية املحددة يخ�شع لربنامج  �شامبا 

يتغري من حني لآخر بح�شب ما ترتئيه �شامبا. يتم احت�شاب ال�شنة من تاريخ اإ�شدار البطاقة. 

الرجاء زيارة املوقع الإلكرتوين www.samba.ae لالطالع على اآخر تفا�شيل برامج ا�شتعادة 

النقد بح�شب بطاقة �شامبا التي حتملها.

يجب اأن ي�شرتد النقد امل�شرتد بوا�شطة ع�شو البطاقة خالل 24 �شهرا من اكت�شاب ذلك النقد   .21

امل�شرتد. يف حالة عدم ا�شرتداده خالل تلك الفرتة، اأو تلك الفرتة الأخرى التي يقررها �شامبا، 

ف�شوف ي�شقط ذلك النقد امل�شرتد و�شوف يطرح من ر�شيد النقد امل�شرتد الظاهر يف ك�شف 

احل�شاب.

اأو  لـــلـتعوي�س  قــــابل  غري  وهو  اأخرى  مكـــافـاآت  اأي  مقـــابــل  امل�شرتد  النقــد  تبديـــل  يجوز  ل   .22

ال�شتبدال اأو الـــتحويل حتت اأي ظروف، ول ميكن اإعـــادة حتويــلـــه اإلـى نقـد م�شرتد م�شتحق. 

ميكن اأن ينتج اأي الحتيال و / اأو الغ�س املتعلق باكت�شاب وتعوي�س النقد امل�شرتد يف الربنامج   .23

عن �شقوط النقد امل�شرتد وكذلك اإنهاء واإلغاء البطاقة. 

حتتفظ �شامبا لنف�شها باحلق يف اإلغاء اأو تعليق اأو تغيري اأو تبديل النقد امل�شرتد اأو �شروط النقد   .24

امل�شرتد اأو اأ�ش�س ح�شاب النقد امل�شرتد اأو �شروط واأحكام الربنامج يف اأي وقت، بدون اإعطاء 

اأي اإ�شعار اإىل ع�شو البطاقة. 

احلوالة الرقمية  ي. 

�شوف تتوفر ت�شهيالت احلوالة الرقمية فقط لع�شو البطاقة الأ�شا�شية �شريطة اأن يفي مبعايري   .1

�شامبا لإ�شدار احلوالة الرقمية. 

ويخ�شع توفري هذه الت�شهيالت ملراجعة و�شع احل�شاب واحلد الئتماين املتاح يف وقت ا�شتالم   .2

تقديرها  ل�شامبا ح�شب  ويجوز  تقديرها اخلا�س.  �شامبا ح�شب  النهائي من  والقبول  الطلب 

اخلا�س وبدون اإبداء اأي اأ�شباب اأن تعدل مبلغ القر�س النهائي املعتمد. 

حل�شاب  املتاح  الئتماين  احلد  من  املعتمد  الرقمية  احلوالة  ت�شهيالت  مبلغ  خ�شم  �شيتم   .3

13. In the event the Primary Card Account is voluntarily closed by the Primary Card Member, 
the Cashback accumulated on his/her Card must be redeemed before closure, otherwise the 
same shall automatically lapse and shall stand forfeited. In the event of cancellation of the 
Card for any other reason, all the Cashback accumulated shall stand forfeited. If the Card is 
blocked or suspended for any reason whatsoever, then the Cashback accumulated shall stand 
forfeited.

14. Samba’s decision on computation, lapse, cancellation, forfeiture, credit, or debit of Cashback 
shall be final, conclusive and binding on the Card Member.

15. The Card Member understands and acknowledges that in case of a payment default, Samba 
will cancel all existing Cashback points. 

16. The method for redemption of Cashback is that the Primary Card Member shall have to 
call the Samba Phone Banking number, and after the identification process, must request 
redemption of all or part of the accrued Cashback.

17. Samba will credit the Primary Card Account with the Cashback redemption amount requested 
within 3 working days of receipt of the redemption request from the Primary Card Member.

18. On redemption, the Cashback would automatically be subtracted from the Cashback 
accumulated in the Card Member’s account.

19. Cashback program mechanics are explained on the Samba website www.samba.ae and 
customers are recommended to visit the same to view the latest program offering details. 

20. The overall maximum amount of Cashback that a customer can earn yearly on his Samba 
credit Card is governed by the specific Cashback program that the customer’s Card falls 
under, which is subject to change from time to time as determined by Samba. A year is 
calculated from the date of Card issuance. Please visit www.samba.ae to view the latest 
Cashback program details based on your Samba Card type.

21. Cashback must be redeemed by the Card Member within 24 months of earning such Cashback. 
If not redeemed within this period, or such other period as Samba may decide, such Cashback 
shall be forfeited and will be reduced from the Cashback Balance reflected in the Statement. 

22. Cashback is not exchangeable for other rewards, or refundable, replaceable, or transferable 
under any circumstances, nor can this be reconverted back to Cashback accrued.

23. Fraud and/or abuse relating to earning and redemption of Cashback in the Program may 
result in forfeiture of the Cashback as well as termination and cancellation of the Card.

24. Samba reserves the right to cancel, suspend, change or substitute the Cashback or the 
Cashback conditions or the basis of computation of Cashback or Terms and Conditions of the 
Program at any time, without giving any intimation to the Card Member.

J. Dial-A-Draft 

1. The Dial a Draft facility shall be available only to Primary Card Members provided that they 
meet Samba’s criteria for issuing a Dial a Draft.

2.  Availability of the facility is subject to account status checking, available credit limit at the 
time the request is received and the final acceptance by Samba in its absolute discretion. 
Samba, in its discretion and without assigning any reason has the right to revise the final 
approved loan amount.

3.  The approved Dial a Draft facility amount will be deducted from the available Credit Limit of 
the relevant Samba Card account upon approval of the application. The Credit Limit will be 
restored in accordance with the Card Member’s payment. 
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بطاقة �شامبا املعني مبوجب اعتماد الطلب. يتم ا�شرتداد احلد الئتماين وفقا لدفعات ع�شو 

البطاقة. 

يقوم ع�شو البطاقة ب�شداد مبلغ ت�شهيالت احلوالة الرقمية عن طريق اأق�شاط �شهرية.   .4

يتم اإ�شدار املبلغ ب�شيك اأو اإىل امل�شتفيد الذي يحدده ع�شو البطاقة. بالن�شبة لتوزيع ال�شيك   .5

لدى  معروف  البطاقة  لع�شو  مرا�شلة  عنوان  اآخر  اإىل  ال�شيك  �شري�شل  ال�شريع،  الربيد  عرب 

�شامبا. وحتتفظ �شامبا لنف�شها باحلق يف اإيقاف توزيع ال�شيك يف اأي وقت ح�شبما تراه مالئما، 

بدون اإبداء اأي اأ�شباب. 

واخل�شائر  والتكاليف  والطلبات  املطالبات  جميع  عن  �شامبا  بتعوي�س  البطاقة  ع�شو  يقوم   .6

والنفقات التي يتكبدها �شامبا فيما يتعلق باأي من الأحداث التالية:

حالة  يف  �شامبا  تقدير  ح�شب  البطاقة  ع�شو  اإىل  بديل  الرقمية  احلوالة  �شيك  اإ�شدار  اأول(   

فقدان اأو تلف �شيك احلوالة الرقمية اأو عدم ا�شتالمه من قبل ع�شو البطاقة لأي �شبب 

من الأ�شباب. 

ثانيا( عدم تقدمي �شيك احلوالة الرقمية من قبل ع�شو البطاقة اأو امل�شتفيد املعني خالل �شتة   

اأ�شهر من تاريخ ال�شيك، اأو 

ثالثا( مل يكن احل�شاب البنكي املحدد من ع�شو البطاقة با�شم ع�شو البطاقة، اأو عدم اإمكانية   

اإلغاء الت�شهيالت اأو تغيريها اأو عك�شها متى قدمت.

الوارد  الر�شيد  اإجمايل  ا�شتالم  يتم  مل  اإذا  هنا،  امل�شتملة  الأخرى  بال�شروط  الإخالل  بدون   .7

يف اأي ك�شف ح�شاب �شهري بالكامل بحلول تاريخ ا�شتحقاق ال�شداد،ق�شم الدفع )�س( نف�س 

املعامله �شيتم ح�شاب ر�شوم متويل )بال�شعر ال�شائد( على )اأ( مبلغ الق�شط ال�شهري من تاريخ 

الفاتورة حتى ال�شداد الكامل اإىل احل�شاب، و )ب( الر�شيد غري املدفوع واملعامالت اجلديدة 

وفقا لتفاقية ع�شو البطاقة. كما ي�شتمر تطبيق الر�شوم والأتعاب الأخرى املحددة يف اتفاقية 

ع�شو البطاقة اأي�شا. 

يكون ل�شامبا احلق ح�شب تقديرها اخلا�س اأن تطلب ال�شداد الكامل ملبلغ ت�شهيالت احلوالة   .8

الرقمية يف اأي وقت. يف حالة اإلغاء احل�شاب لأي �شبب من الأ�شباب، �شوف ي�شبح اإجمايل مبلغ 

احلوالة الرقمية املتبقي م�شتحقا وقابال للدفع. 

حتتفظ �شامبا لنف�شها باحلق يف اأي وقت وبدون اإ�شعار مقدم اأن تغري كل اأو اأي من ال�شروط   .9

والأحكام، اأو ت�شتبدل كليا اأو جزئيا الت�شهيالت بخطة اأخرى، �شواء كانت م�شابهة لهذه اخلطة 

اأو ل، اأو ت�شحبها بالكامل. 

اأو  تكاليف  اأو  اأ�شرار  اأو  مطالبات  اأو  اإجراءات  باأي  ملزمة  اأو  عن  م�شئولة  �شامبا  تكون  لن   .10

م�شاريف ونفقات ميكن اأن يتكبدها ع�شو البطاقة اأو يتعر�س لها ب�شبب هذا الربنامج.

البطاقة منخف�صة احلد  ك. 

يفوا  اأن  �شريطة  الأ�شا�شية  البطاقة  لأع�شاء  فقط  �شامبا منخف�شة احلد  بطاقة  تتاح  �شوف   .1

مبعايري �شامبا لإ�شدار البطاقة منخف�شة احلد. 

اأو رف�س طلب  اأن تقرر قبول  اأ�شباب  اأي  اإبداء  ل�شامبا ح�شب تقديرها اخلا�س وبدون  يجوز   .2

ع�شو البطاقة. 

يعتمد �شريــان بطــاقة �شامبا منخف�شة احلد على �شريـــان البطــاقة الأ�شا�شية. مبوجب اإقفال   .3

ح�شاب البطاقة و/اأو اإنهاء ا�شتخدام البطـــاقة الأ�شـــا�شية، لأي �شبب من الأ�شباب، فاإن بطاقة 

�شامبا منخف�شة احلد ال�شادرة مبوجب هذه ال�شروط �شوف تنتهي اأي�شا. اإن اإنهاء ا�شتخدام 

البطاقة  ا�شتخدام  ينهي  �شوف  الأ�شباب،  من  �شبب  لأي  احلد،  منخف�شة  �شامبا  بطاقة 

منخف�شة احلد فقط ولن ينهي البطاقة الأ�شا�شية اأو ينتج عن اإقفال احل�شاب. 

مبوجب ا�شتالم بطـــاقة �شامبا منخف�شة احلد، يقوم ع�شو البطـــاقة بالت�شـــال ب�شامبا علــى   .4

4.  The Card Member shall repay the Dial a Draft facility amount by way of monthly installments. 

5.  The amount will be disbursed by a check or to a beneficiary as designated by the Card 
Member. For check disbursement via courier, the check will be sent to the correspondence 
address of the Card Member last known to Samba. Samba reserves the right to stop the check 
disbursement at any time as it deems fit, without assigning any reason whatsoever. 

6. The Card Member shall indemnify Samba against all claims, demands, costs, losses and 
expenses suffered or incurred by Samba in relation to any of the following events: 

 (i) The issuance of a replacement Dial a Draft check to the Card Member at Samba’s 
discretion if the Dial a Draft check is lost, destroyed or otherwise not received by the 
Card Member for any reason;

 (ii) The Dial a Draft check is not presented by the Card Member or designated beneficiary 
within 6 months from the date of the check; or

 (iii) The bank account as designated by the Card Member is not in the name of the Card 
Member; or the facility cannot be cancelled, changed or reversed once submitted.

7. Without prejudice to other terms contained herein, if the entire statement balance stated in 
any monthly statement is not received in full by the payment due date, payment section ‘C’ 
of this document shall apply, a finance charge (at the prevailing rate) will be imposed on (a) 
the Monthly Installment Amount from the billing date until full payment is credited to the 
Account; and (b) the unpaid balance and the new transactions in accordance with the Card 
Member Agreement. Other fees and charges as set out in the Card Member Agreement will 
continue to apply.

8.  Samba shall have the right at its absolute discretion to request for full payment of the Dial 
a Draft facility amount at any time. In the event of cancellation of the Account for whatever 
reason, the total outstanding Dial a Draft amount will become immediately due and payable. 

9.  Samba reserves the right at any time without prior notice to vary all or any of the Terms and 
Conditions, or to replace, wholly or in part, the facility by another scheme, whether similar 
to this scheme or not, or to withdraw it altogether.

10. Samba will not be responsible or liable for any actions, claims, damages, costs, charges and 
expenses which a Card Member may suffer, sustain or incur by way of the Program.

K. Low Limit Card 

1.  The Samba Low Limit Card shall be available only to Primary Card Members provided that 
they meet Samba’s criteria for issuing a Low Limit Card.

2.  Samba may in its absolute discretion and without assigning any reason whatsoever, decide 
to accept or reject the application of the Card Member.

3.  The validity of the Samba Low Limit Card is dependent upon the validity of the Primary 
Card. Upon closure of the Card Account and/or termination of the use of the Primary Card, 
for whatever reason, the Samba Low Limit Card issued hereunder shall also be terminated. 
Termination of the use of the Samba Low Limit Card, for whatever reason, shall terminate the 
use of the Low Limit Card only and shall not terminate the Primary Card or result in a closure 
of the Card Account.

4.  Upon receipt of the Samba Low Limit Card, the Card Member shall call Samba at the phone 
number specified in order to activate the Samba Low Limit Card. The Card Member shall 
identify himself and advise of his account number and any other confidential information 
that Samba may require.
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البطــاقة  ع�شو  يقوم   . احلد  منخف�شة  �شامبا  بطــاقة  تفعيل  اأجل  من  املحدد  �شامبا  هاتف 

بتعريف نف�شه واإبالغ رقم ح�شابه واأي معلـــومـــات �شرية اأخرى ميكن اأن تطلبهــا �شامبا. 

ع�شو  من  للدفع  القابلة  الر�شوم  اأو  الأتعاب  مبلغ  تغري  اأن  اآخر  اإىل  وقت  من  ل�شامبا  يجوز   .5

البطاقة فيما يتعلق ببطاقة �شامبا منخف�شة احلد والفرتة الزمنية التي تكون فيها الأتعاب اأو 

الر�شوم قابلة للدفع من ع�شو البطاقة. �شوف تنطبق هذه التغيريات من تاريخ ال�شريان املحدد 

من �شامبا اأو اإذا مل يكن هناك تاريخ �شريان، �شوف تطبق فورا. 

اأخرى يحمل ا�شم  اأو �شجل تكلفــة  اأو �شجل معاملــة  اأي �شند مبيعات  اأن تعامل  ل�شامبا  يحق   .6

ع�شو البطاقة ورقم بطاقة �شامبا منخف�شة احلد و/اأو تاريخ انتهاء البطاقة منخف�شة احلد 

كدليل على دين اأنفق ب�شكل �شحيح من قبل ع�شو البطاقة يخ�شم من ح�شاب البطاقة. 

الئتماين  للحد  �شامال  البطاقة  لع�شو  الأ�شا�شية  للبطاقة  املخ�ش�س  الئتماين  احلد  يكون   .7

للبطاقة منخف�شة احلد لع�شو البطاقة ويجب األ يتجاوز اإجمايل الر�شوم املتكبدة من خالل 

البطاقة الأ�شا�شية وبطاقة �شامبا منخف�شة احلد ذلك احلد الئتماين. 

البطاقة وت�شتمل يف  �شيتم خ�شم جميع معامالت بطاقة �شامبا منخف�شة احلد من ح�شاب   .8

ك�شف ح�شاب البطاقة الأ�شا�شية. 

يتعني على ع�شو البطاقة اتخاذ كافة الحتياطات املعقولة ملنع فقدان اأو �شرقة بطاقة �شامبا   .9

ع�شو  ويتحمل  النتهاء،  وتاريخ  احلد  منخف�شة  �شامبا  بطاقة  رقم  واإف�شاء  احلد  منخف�شة 

�شامبا منخف�شة  �شرقة بطاقة  اأو  النا�شئة عن فقدان  واللتزامات  امل�شئوليات  كافة  البطاقة 

احلد اأو اإف�شاء رقم بطاقة �شامبا منخف�شة احلد اأو تاريخ النتهاء. 

التعوي�ش بالفاك�ش:  ل. 

مبوجب هذا نوجه �شامبا ونفو�شها باأن تعتمد على وتت�شرف وفقا لأي تعليمات اأو تفوي�شات 

اأو ات�شالت من اأي نوع ميكن اأن تقدم اأو يفهم منها اأنها مقدمة اإىل �شامبا فيما يتعلق بطلب 

حتويل الر�شيد اأو طلب البطاقة الإ�شافية اأو حتديث معلومات الت�شال اأو اإقفال البطاقة اأو 

اأو طلبات خدمة العمالء من خالل ر�شالة الفاك�س  اأو نزاعات البطاقة  اإعادة و�شع البطاقة 

)تعليمات الفاك�س( التي حتمل اأو يفهم منها اأنها حتمل توقيع ع�شو البطاقة بدون قيام البنك 

بال�شتف�شار عن �شحة اأو م�شداقية التوقيع الظاهر على تعليمات الفاك�س وبغ�س النظر عن 

الظروف ال�شائدة يف وقت ا�شتالم تعليمات الفاك�س من قبل �شامبا. 

يدرك ع�شو البطاقة ويقر باأن �شامبا غري ملزمة بالعمل باأي من تلك التعليمات ولن تتحمل اأي   

التزام عن التاأخري يف اأو الإخفاق يف الإر�شال اأو التق�شري يف الت�شرف وفقا لتلك التعليمات. 

ونظرا لقيام �شامبا بالت�شرف وفقا لالأحكام ال�شابقة لتعليمات الفاك�س، وافق ع�شو البطاقة 

مبوجب هذا على تعوي�س �شامبا ووافق على حفظ �شامبا ومدرائها  وم�شئوليها وموظفيها من 

ال�شرر من جميع اخل�شائر واملطالبات والدعاوى والإجراءات والأ�شرار والتكاليف والنفقات 

من�شاأها. ف�شال عن ذلك،  كان  ومهما  �شامبا  لها  تعر�س  اأو  وقعت  وكيفما  كانت  نوع  اأي  من 

وبدون الإخالل بالتعوي�س الوارد هنا يتعهد ع�شو البطاقة، اإذا طلبت �شامبا ذلك، باأن يزود 

�شامبا بالأدلة الإ�شافية التي تبني اأن التوقيع الظاهر على تعليمات الفاك�س هو توقيع �شحيح. 

تظل اأحكام هذا التعوي�س �شارية املفعول بكامل �شريانها ونفاذيتها ما مل ت�شتلم �شامبا ويكون   

لديها الوقت الكايف للت�شرف مبوجب اإ�شعار الإلغاء اأو التعديل املوقع من ع�شو البطاقة ويوؤكد 

ع�شو البطاقة مبوجب هذا اأن اأي من ذلك الإلغاء اأو التعديل لن يعفيه من اأي التزام مبوجب 

هذه ال�شروط فيما يتعلق باأي ت�شرف ينفذ من قبل �شامبا وفقا وبالعتماد على هذه ال�شروط 

قبل انتهاء اإ�شعار الإنهاء اأو التعديل املذكور.

تنبيهات �صامبا: م. 

�شوف حتمل امل�شطلحات التالية املعاين املحددة لها فيما يلي: 

5.  Samba may, from time to time, change the amount of fees or charges payable by the Card 
Member in connection with the Samba Low Limit Card and the period of time within which 
such fees or charges are payable by the Card Member. Such changes shall apply from the 
effective date specified by Samba or if no effective date is specified, immediately. 

6.  Samba shall be entitled to treat any sales draft, transaction record, other charge record 
bearing the name of the Card Member, the Samba Low Limit Card number and/or the expiry 
date of the Low Limit Card as evidence of a debt properly incurred by the Card Member to be 
debited to the Card Account.

7.  The Credit Limit assigned to the Card Member’s Primary Card is inclusive of the credit limit 
of the Card Member’s Samba Low Limit Card and the total of the charges incurred under or 
through the Primary Card and Samba Low Limit Card shall not exceed the said credit limit. 

8.  All Samba Low Limit Card Transactions shall be debited to the Card Account and included in 
the Primary Card Statement of Account.

9.  The Card Member shall take all reasonable precautions to prevent the loss or theft of the 
Samba Low Limit Card and the disclosure of the Samba Low Limit Card number and expiry 
date, and the Card Member shall bear all responsibilities and liabilities resulting from the 
loss or the theft of the Samba Low Limit Card or the disclosure of the Samba Low Limit Card 
number or expiry date.

L. Fax Indemnity: 

 Samba is hereby instructed and authorized to rely upon and act in accordance with any 
instruction(s), authorizations, or communications whatsoever which may be given or 
purported to be given to Samba in relation to Supplementary Card Application, Contact 
Information Update, Card Closure, Card Reinstatement, Card Dispute or Customer Service 
Requests through facsimile transmission (Facsimile Instructions) bearing or purporting to 
bear the signature of the Card Member without enquiry by the Bank as to the authenticity or 
genuineness of the signature appearing on the Facsimile Instructions and regardless of the 
circumstances prevailing at the time of receipt of the Facsimile Instructions by Samba.

 The Card Member understands and acknowledges that Samba is not obliged to act on any 
such Instructions and will incur no liability for delay in or failure of transmission or for 
failing to act in accordance with such Instructions. 

 In consideration of Samba acting in accordance with the foregoing provisions of this fax 
letter of instruction, the Card Member hereby agrees to indemnify Samba and agree to keep 
Samba, its Directors, Officers and Employees indemnified against all losses, claims, actions, 
proceedings, damages, costs and expenses whatsoever and howsoever incurred or sustained 
by Samba or arising there from. Furthermore, and without/prejudice to the indemnity herein 
the Card Member undertakes, if so requested by Samba, to provide Samba with additional 
evidence indicating that the signature appearing on the Facsimile Instruction(s) is genuine.

 The terms of this indemnity shall remain in full force and effect unless and until Samba 
receives and has had a reasonable time to act upon a notice of revocation or amendment 
signed by the Card Member and the Card Member hereby confirms that any such revocation 
or amendment will not release it from any liability hereunder in respect of any act performed 
by Samba in accordance with and in reliance upon these terms prior to the expiry of such 
notice of termination or amendment.
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“الإنذارات امل�شرتك بها” تعني الر�شائل اخلا�شة املتعلقة بح�شابات حمددة م�شبقًا وعائدة   

لع�شو البطاقة ردًا على اختيارات يقوم بها وُتوجه له ب�شيغة ر�شائل ن�شية ق�شرية اإىل رقم 

اأن  العميل  على  يتعني  الت�شال.  و�شائل  من  غريها  اأو  الإلكرتوين  بالربيد  املتحرك،  هاتفه 

ي�شرتك يف خدمة ت�شّلم الإنذارات وت�شبح اخلدمة متوفرة له بناء على طلبه. لت�شّلم الإنذارات 

موقع  على  يريدها  التي  الختيارات  ويحدد  يختار  اأن  البطاقة  ل�شاحب  يجوز  بها،  امل�شرتك 

 www.samba.ae شامبا الإلكرتوين�

“اإنذارات بالعمليات” تعني الإنذارات التي ُتر�شل لع�شو بطاقة �شامبا بر�شالة ن�شية ق�شرية   

الإنذار  هذا  الئتمانية.  �شامبا  ببطاقة  نقدي  �شحب  عملية  اأو  �شراء  عملية  بكل  القيام  عند 

تلقائي ومتاح لكافة اأع�شاء بطاقات �شامبا.

“اإنذارات تذكريية بالدفع” تعني الإنذارات التي ُتر�شل اإىل ع�شو بطاقة �شامبا بر�شالة ن�شية   

ق�شرية تزوده مبعلومات موجزة عن الدفعة املتوجبة ل�شامبا.  هذا الإنذار تلقائي يتم اإر�شاله 

لكل ع�شو بطاقة �شامبا. 

         “ح�شاب اإنذارات �شامبا” تعني ح�شاب ع�شو البطاقة لدى �شامبا وميكن اأن يكون ح�شاب 

بطاقة الئتمان اأو ح�شابًا اآخر ُت�شتخدم له خدمات �شامبا الإنذارية.  

“موّرد خدمة الت�شالت” تعني موّرد خدمة الت�شالت الذي تتعاون معه �شامبا لتزويد           

العمالء بخدماتها الإنذارية. 

        “الختيارات” تعني الختيارات اخلا�شة التي يحددها ع�شو بطاقة �شامبا يف ما يتعلق باأحداث 

خا�شة اأو عمليات خا�شة متعلقة بح�شاب اإنذارات �شامبا  من اأجل اأن تتمّكن �شامبا من اإر�شال 

الإنذارات املنا�شبة لع�شو البطاقة ور�شائل اإنذارية عامة توجهها �شامبا من حني لآخر )مثاًل: 

معايدة يف منا�شبة عيد امليالد، طرح خدمات جديدة، عرو�س(.

       يجوز ل�شامبا وفقًا لتقديرها اخلا�س اأن توقف اخلدمات الإنذارية التالية يف اأي وقت من دون 

اأي اإ�شعار.

الإنذارات امل�صرتك بها 

�شامبا  ُتعترب  ولن  الإنذارية  �شامبا  ال�شرتاك يف خدمات  م�شوؤوًل عن  البطاقة  يكون ع�شو       .1

م�شوؤولة اأبدًا عن اأي خطاأ يرتكبه يف حتديد هذه اخليارات.

ي�شتخدم  اأن  البطاقة  ُيطلب من ع�شو  الإلكرتوين، قد  2.     لتحديد اخليارات على موقع �شامبا 

خدمات �شامبا الإلكرتونية التي تخ�شع لالأحكام وال�شروط اخلا�شة بها.

يكون ع�شو البطاقة م�شوؤوًل عن اإبقاء نف�شه على اطالع بكافة اخليارات اأو الإنذارات املتوفرة   .3

لع�شو  يجوز  املتحدة.  العربية  الإمارات  لدولة  الإلكرتوين  موقعها  على  �شامبا  تطرحها  التي 

البطاقة من وقت لآخر اأن يغري اأو ي�شيف الختيارات التي حددها مع �شرورة اأو عدم �شرورة 

القيام بعملية ت�شجيل جديدة. 

اإنذارات بالعمليات

�شحب  اأو عملية  �شراء  بكل عملية  تنذره  البطاقة  لع�شو  ُتر�شل  التي  بالعمليات  الإنذارات  اإّن   .1

نقدي اأجراها ببطاقة �شامبا وتكون قيمتها اأكرث من حد املبلغ الذي حتدده �شامبا واخلا�شع 

للتغيري من حني لآخر من دون اإ�شعار م�شبق.  

2.     اإّن الإنذارات بالعمليات ُتر�شل عندما يتم اإجراء عملية �شراء اأو �شحب نقدي ببطاقة الئتمان 

ول عندما تتم فوترة العملية.

3.   اإّن الوقت الالزم ليتبّلغ ع�شو البطاقة مثل هذه الإنذارات رهن بعوامل عديدة لي�شت �شامبا 

م�شوؤولة عنها. 

قد تت�شّمن ر�شالة الإنذار تفا�شيل موجزة مثل تاريخ العملية وقيمتها ومعلومات اأخرى خا�شة   .4

بها.

M. Samba Alerts:

The following terms shall have the following meanings:

 “Subscribed Alerts” means customized messages relating to pre-determined and linked 
accounts of the Card Member, in response to the Triggers sent by short messaging service 
(“SMS”) over the Card Member’s mobile phone, e-mail, or other modes of communication. 
The customer needs to subscribe to receive these alerts. This service is made available to the 
Card Member at the Card Member’s request. To receive Subscribed Alerts, the Card Member 
may select and set all or any of the Triggers available on Samba’s U.A.E. website www.Samba.
ae.

  “Transaction Alerts” means alerts that are sent to the Samba Card member via SMS on 
every retail transaction and cash withdrawal made using the Samba credit Card. This is an 
automatic alert available to all Samba Card Members. 

 “Payment Reminder Alerts” means alerts that are sent to the Samba Card Member 
providing brief information via SMS on the payment that is due from the Card Member. This 
is an automatic alert that is sent to a Samba Card Member.

  “Samba Alert Account” means any account the Card Member has with Samba, which may 
be a credit Card or any other account, for which the Samba Alerting Services are utilized.

     “TSP” means the Telecom Service Provider with whom Samba has an arrangement for  
providing the Samba Alerting Services.

    “Triggers” means the customized triggers to be set or placed by Card Member with Samba 
with respect to specific events or transactions relating to the Samba Alert Account in order 
to enable Samba to send the corresponding Alerts to the Card Member and generalized alert 
messages set by Samba from time to time (example: birthday greetings, launch of service 
notices, promotional offers).

      At the sole discretion of Samba, all of the below Alerts services may be discontinued at any 
time, without notice. 

Subscribed Alerts.

1. The Card Member is responsible for enrolling himself to the Samba Alerting Services and 
Samba is not responsible for any error by the Card Member in setting the Triggers.

2. To set Triggers through Samba’s U.A.E. website, the Card Member may be required to use the 
Samba Online Services and the Terms and Conditions relating thereto will apply.

3. The Card Member will be responsible for keeping himself updated as to the available Triggers 
or Alerts, which will be notified by Samba over its U.A.E. website. The Card Member may be 
allowed, from time to time, to change or add to the Triggers he has selected with or without 
the necessity of a new registration.

4. The Alert may or may not contain brief details such as date of transaction, amount of 
transaction, etc pertaining to the transaction.  

5. The currency of the transaction may appear in the original currency of the purchase or cash 
withdrawal made or in AED(UAE Dirham). 

6. The amount of purchase or cash withdrawal that gets published on the alert may or may 
not include the international processing fees for overseas transactions or any other related 
charges applicable to the transaction. The amount is only indicative and the customers 
accepts that the transaction details and amount that appear in the monthly credit Card 
statement will be the amount that the customer is due to pay to Samba. 
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اأو  النقدي  ال�شحب  اأو  ال�شراء  بها عملية  التي متت  الأ�شلية  بالعملة  العملية  قيمة  تبدو  قد       .5

بالدرهم الإماراتي.

6.    اإّن قيمة عملية ال�شراء اأو ال�شحب النقدي التي تربز يف ر�شالة الإنذار قد تت�شمن اأو ل تت�شمن 

الر�شوم الدولية لإعداد العمليات التي تتم يف اخلارج اأو اأي ر�شوم اأخرى مطبقة على العملية. 

القيمة التي تبدو هي دللية فقط ويقبل العميل اأّن تفا�شيل العملية واملبلغ الذي يظهر يف ك�شف 

احل�شاب ال�شهري لبطاقة الئتمان هو املبلغ الذي يتوجب عليه اأن يدفعه ل�شامبا.

الإنذارات التذكريية بالدفع

بطاقة  عن  م�شتحقة  بدفعة  لتبليغه  البطاقة  ع�شو  اإىل  بالدفع  التذكريية  الإنذارات  ُتر�شل       .1

�شامبا.

 2.    هذه اخلدمة تقدمها �شامبا وفقًا لتقديرها اخلا�س ويتم اإر�شال الإنذارات باأف�شل ما ميكن 

قبل تاريخ ال�شتحقاق. 

املجموع  يت�شمن  وقد ل  ت�شديدها  التي يجب  الدفعة  الإنذار معلومات موجزة عن  يت�شّمن       .3

امل�شتحق املتوجب عن البطاقة الئتمانية.

يقبل ع�شو البطاقة اأّن �شامبا لي�شت م�شوؤولة عن عدم اإر�شال هذا الإنذار ول عن املعلومات   .4

الواردة فيه. يكون ع�شو البطاقة م�شوؤوًل عن معرفته بالدفعة املتوجبة وبتاريخ الدفع من خالل 

الت�شال ب�شامبا على الأرقام اخلا�شة اأو من خالل خدمة �شامبا اأون لين.

الأحكام وال�شروط اخلا�شة بكافة الإنذارات

ُتر�شل الإنذارات اإىل ع�شو البطاقة اإن كان هذا الأخري �شمن دائرة مورد خدمة الت�شالت اأو   .1

دوائر ت�شكل جزءًا من �شبكة التجوال لهذا املورد.

2.    يجوز ل�شامبا اأن تو�شع هذه اخلدمة لدوائر اأخرى اإن كان هذا ممكنًا اأو مل�شرتكني لدى موردي 

خدمات ات�شالت متحركة اآخرين وفقًا لتبليغ منها تقدمه من وقت لآخر.

3.   يجب قراءة الأحكام وال�شروط اخلا�شة بخدمات �شامبا اأون لين مع هذه الأحكام وال�شروط 

وبالإ�شافة اإليها.

4.      يقّر ع�شو البطاقة باأّن اخلدمات الإنذارية من �شامبا يتم توفريها على مراحل وباأّنه يجوز 

ل�شامبا يف فرتة لحقة اأن تر�شل الإنذارات ب�شبل ات�شال اأخرى اإن كان هذا ممكنًا.

5.     يتم اإر�شال الإنذارات يف الأ�شا�س بر�شائل ن�شية ق�شرية اإىل هاتف ع�شو البطاقة. ويجوز 

ل�شامبا من وقت لآخر اأن تغري خ�شائ�س اأي اختيار اأو اإنذار.

ولن  البطاقة  لها ع�شو  يوجهها  اختيارات  اأو  تعليمات  اأي  بت�شّلم  وقت  اأي  �شامبا يف  تقّر  لن      .6

اأو من رقم التعريف ال�شخ�شي لع�شو  اأو اخليارات  تكون م�شوؤولة عن التحقق من التعليمات 

ت�شبح عمليًا  وحاملا  ما ميكن  باأف�شل  والختيارات  التعليمات  لتنفيذ  �شامبا  ت�شعى  البطاقة. 

قادرة على ذلك.

7.   يجوز ل�شامبا وفقًا لتقديرها اخلا�س األ تنفذ الختيارات اإن ارتاأت )قرار �شامبا يكون ملزمًا 

لع�شو البطاقة( اأّنها غري �شحيحة اأو غري وا�شحة اأو كاذبة اأو مثرية لل�شك اأو يف حال مل يكن 

من املمكن تنفيذ الختيارات لأي �شبب من الأ�شباب. لي�شت �شامبا ملزمة بتبليغ ع�شو البطاقة 

يف هذه احلالة.

8.    يكون ع�شو البطاقة م�شوؤوًل عن تبليغ �شامبا باأي تغيري يف اأرقامه اأو و�شائل الت�شال به من رقم 

هاتف اأو خط اأر�شي اأو عنوان اإلكرتوين اأو عنوان بريدي اإىل جانب كافة التغيريات التي تطراأ 

على عمله اأو جواز �شفره اأو تاأ�شريته اأو تفا�شيل ح�شاب الإنذارات من �شامبا. ولن تكون �شامبا 

م�شوؤولة عن ت�شّلم ع�شو البطاقة )اأو عدم ت�شّلمه( الإنذارات اأو غريها من املعلومات املر�شلة 

اإىل رقم هاتفه اأو عنوانه الإلكرتوين امل�شجل لدى �شامبا.

Payment Reminder Alert

1. The payment reminder alert is sent to a Card Member to notify the Card Member of a payment 
due on the Samba Card. 

2. This is a service provided by Samba at is sole discretion and the alert will be dispatched on 
a best effort basis prior to the due date. 

3. The alert will include brief information on the payment to be made and may not contain the 
total outstanding due on the respective credit Card. 

4. The Card Member accepts that Samba will not be held liable for non-dispatch of this alert, or 
for the information contained in the alert. The Card Member is responsible to ensure that he/
she is aware of the payment to be made and the payment due date by contacting Samba on 
the designated contact numbers or logging into Samba Online.

Terms and Conditions relating to all Alerts

1.    The Alerts will be sent to the Card Member only if the Card Member is within the cellular 
circles of the TSPs or in circles forming part of the roaming network of such TSPs.

2.   Samba may, if feasible, extend this service to other cellular circles as well as to subscribers 
of other cellular telephone service providers, as will be notified by Samba from time to time.

3.    The Terms and Conditions relating to the Samba Online Services must be read in conjunction 
with and in addition to these Terms and Conditions.

4.   The Card Member acknowledges that Samba Alerting Services will be implemented in stages 
and Samba may at a later stage, as and when feasible, send Alerts via additional mediums 
of communication.

5.   Initially, Alerts shall be sent via SMS messages to the mobile phone of the Card Member. 
Samba may, from time to time, change the features of any Trigger or Alert.

6.  Samba, at no time, will acknowledge receipt of any instructions or Triggers sent by the Card 
Member nor will Samba be responsible to verify any instructions or Triggers or the Card 
Member’s PIN or mobile phone number. Samba will endeavor to give effect to instructions 
and Triggers on a best effort basis and as soon as practically possible for Samba.

7.    Samba may, in its discretion, not give effect to any Triggers if Samba has reason to believe 
(the decision of Samba shall be binding on the Card Member) that the Triggers are not 
genuine or otherwise improper or unclear or raise a doubt or in case any Triggers cannot 
be put into effect for any reasons whatsoever. Samba is under no duty to notify the Card 
Member in such case. 

8.   The Card Member is responsible for notifying Samba of any change in contact details – 
mobile number, landline number, email address, mailing address including any changes to his 
employment, passport or visa or Samba Alert Account details, and Samba will not be liable 
for the Card Member’s receipt of (or failure to receive) Alerts or other information over the 
Card Member’s mobile phone number/email address recorded with Samba.

9.    The Card Member acknowledges that to receive Alerts, his/her mobile phone must be in an 
“on” mode.

10.  Triggers will be processed by Samba after their receipt by Samba. The processing time for 
Triggers will be decided by Samba in its time lag between Samba processing the Triggers 
and sending the Alerts.

11.  The Card Member acknowledges that the Alerts service is dependent on the infrastructure, 
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connectivity and services provided by the TSPs and other service providers engaged by 
Samba and the Card Member. The Card Member accepts that timeliness, accuracy and 
readability of Alerts sent by Samba will depend on factors affecting the TSPs and other 
service providers. Samba shall not be liable for non-delivery or delayed delivery of Alerts, 
errors, losses or distortion in transmission of Alerts to the Card Member. Samba shall not 
be liable for the Card Member’s lack of receipt of Alerts due to technical defects in the Card 
Member’s phone or any damage or loss incurred by the Card Member as a result of use of 
this service (including relying on the Alerts for the Card Member’s investment or business 
purposes) for causes which are not directly attributable to Samba. Samba shall not be liable 
in any manner to the Card Member in connection with the use of this service.

12.  The Card Member accepts that each Alert may contain account information relating to the 
Card Member. The Card Member authorizes Samba to send account-related information, 
though not specifically requested, if Samba deems that the same is relevant. The Card 
Member acknowledges that the Alerts and other information sent to him contain confidential 
information and should such confidential information be sent to another individual through 
no fault of Samba, Samba is in no way to be held liable.

13. By agreeing to these Terms and Conditions, the Card Member accepts the option to use 
the enhanced options as and when they are made available. Upon Samba’s offering of the 
enhanced options, the Card Member shall be advised as to the fees charged for the various 
enhanced options available. Such alerts shall be charged on a per transaction basis.

14. Samba may, in its discretion and without prior notice, temporarily suspend this service or 
terminate it completely.

15.   This service is currently made available by Samba on a complimentary basis for a limited   
period. 

16.  Thereafter, unless the Card Member unsubscribes the service, the Card Member will be 
charged Samba’s prevailing fee for this service and such charge shall be debited to the 
respective Samba Card Account. The Card Member may at any time unsubscribe from 
this service. The Card Member shall be charged for a full month even if the Card Member 
discontinues this service anytime  during a month. The Card Member shall be liable for 
payment of such airtime or other charges that may be levied by the TSP in connection with 
receipt of the Alerts as per the Terms and Conditions of the TSP, and Samba is in no way 
concerned with the same or the Terms and  Conditions between any other third party and 
the Card Member.

17.  The Card Member is solely responsible for protecting his/her PIN and his/her mobile phone 
number. Samba will not be liable for (a) any unauthorized use of the Card Member’s PIN 
or mobile phone or for any fraudulent, duplicate or erroneous instructions/Triggers given 
by the use of the Card Member’s PIN or mobile phone number; (b) acting in good faith 
on any instructions/Triggers received by Samba; (c) any error, default, delay or inability 
of Samba to act on all or any of the instructions/Triggers; (d) any loss of any information/
instructions/Alerts in transmission; or (e) any unauthorized access by any other person to 
any information/instructions/Triggers/Alerts or any breach of confidentiality.

N. International Service

 The Card Member agrees that if he requests the issuance of a credit Card from a branch of 
Samba located in another country (hereinafter known as the “Foreign Branch”), such an 
application is subject to the approval of the Foreign Branch and the issuance of the credit 
Card is an offer, only, for the Card Member to accept upon reading and accepting the terms 

9.     يقّر ع�شو البطاقة باأّن هاتفه يجب اأن يكون �شغاًل لكي يت�شّلم الإنذارات. 

اأن تت�شّلمها. وتقّرر �شامبا الوقت الالزم لإعداد هذه  اإعداد اخليارات بعد  10. تعمل �شامبا على 

اخليارات يف الفرتة الفا�شلة بني اإعداد اخليارات واإر�شال الإنذارات.

ب�شبكة  والت�شال  التحتية  البنية  على  تعتمد  الإنذارية  اخلدمات  باأّن  البطاقة  ع�شو  يقّر    .11

الذين  الآخرون  وموردو اخلدمات  الت�شال  يوفرها مورد خدمات  التي  الإنرتنت واخلدمات 

تتعامل معهم �شامبا وع�شو البطاقة. يقبل ع�شو البطاقة اأّن الفرتة الزمنية والدقة واإمكانية 

قراءة الإنذارات التي تر�شلها �شامبا تعتمد على عدة عوامل خا�شة مبوردي خدمات الت�شال 

وموردي اخلدمات الآخرين. لن تكون �شامبا م�شوؤولة عن عدم و�شول اأو تاأخر و�شول الإنذارات 

وعن الأخطاء اأو فقدان الإنذارات وعرقلة اإر�شالها اإىل ع�شو البطاقة. لن تكون �شامبا م�شوؤولة 

عن عدم ت�شّلم ع�شو البطاقة الإنذارات ب�شبب اأعطال تقنية يف هاتفه اأو اأي �شرر اأو خ�شارة 

لأغرا�س  الإنذارات  على  العتماد  ذلك  يف  )مبا  اخلدمة  هذه  ا�شتخدام  نتيجة  يتكبدها 

ا�شتثمارية اأو جتارية( لأ�شباب لي�شت مت�شلة مبا�شرة ب�شامبا. لن تكون �شامبا م�شوؤولة باأي 

�شكل من الأ�شكال جتاه �شاحب البطاقة ب�شبب ا�شتخدامه هذه اخلدمة.

12.  يقبل ع�شو البطاقة اأّن كل اإنذار قد يت�شمن معلومات ح�شابية خا�شة به. ويجيز ل�شامبا اأن 

تر�شل له معلومات خا�شة بح�شابه حتى لو اأّنه مل يطلب ذلك منها اإن راأت �شامبا اأّن اإر�شال 

مثل هذه املعلومات منا�شب. يقّر ع�شو البطاقة باأّن الإنذارات وغريها من املعلومات املر�شلة 

له تت�شمن معلومات �شرية يجب اأن تبقى �شرية واأّن �شامبا لن تكون م�شوؤولة عن اإر�شال مثل 

هذه املعلومات ل�شخ�س اآخر.

حاملا  حم�ّشنة  خيارات  ا�شتخدام  خيار  البطاقة  ع�شو  يقبل  وال�شروط،  الأحكام  هذه  بقبول    .13

تتوافر. وعند توفري �شامبا مثل هذه اخليارات املح�ّشنة، ُيبّلغ بها كما ُيبّلغ بالر�شوم والأتعاب 

عملية  كل  بح�شب  الإنذارات  هذه  واأتعاب  ر�شوم  احت�شاب  ويتم  منها.  واحدة  لكل  العائدة 

منفردة.

14.  يجوز ل�شامبا وفقًا لتقديرها اخلا�س ومن دون اإنذار م�شبق اأن توقف هذه اخلدمة موؤقتًا اأو 

نهائيًا.

15.  توفر �شامبا هذه اخلدمة حاليًا جمانًا لفرتة حمدودة.

اأن  اإنهاء ا�شرتاكه يف هذه اخلدمة، يتوجب عليه  16. بعذ ذلك، ويف حال مل يقرر ع�شو البطاقة 

ي�شدد قيمة الر�شوم العائدة لهذه اخلدمة وحُت�شم هذه القيمة من ح�شاب بطاقة �شامبا. يجوز 

اأن ي�شدد قيمة  اأن ينهي ا�شرتاكه يف هذه اخلدمة. ويتوجب عليه  اأي وقت  لع�شو البطاقة يف 

ر�شم اخلدمة ملدة �شهر كامل حتى لو اإّنه اأنهى ا�شرتاكه فيها يف اأي وقت من ال�شهر. يكون ع�شو 

البطاقة م�شوؤوًل عن ت�شديد قيمة البث اأو اأي ر�شوم اأخرى تعود ملورد خدمات الت�شال يف ما 

يتعلق بت�شّلم الإنذارات وفقًا لأحكام و�شروط مورد خدمات الت�شال ويف هذه احلال، لن تكون 

�شامبا معنية بذلك ول بالأحكام وال�شروط القائمة يف ما بني اأي طرف ثالث وع�شو البطاقة.

ال�شخ�شي ورقم هاتفه. لن تكون  تعريفه  البطاقة وحده م�شوؤوًل عن حماية رقم  17. يكون ع�شو 

الهاتف  رقم  اأو  ال�شخ�شي  التعريف  لرقم  به  امل�شّرح  غري  ال�شتخدام  عن  م�شوؤولة  �شامبا 

اأو  خاطئة  احتيالية،  اختيارات/تعليمات  اأي  )اأ(  عن  م�شوؤولة  ول  البطاقة  بع�شو  اخلا�س 

)ب(   البطاقة،  ع�شو  هاتف  رقم  اأو  ال�شخ�شي  التعريف  رقم  با�شتخدام  حمددة  مزدوجة 

تاأخري  عطل،  خطاأ،  اأي  )ج(  تت�شّلمها،  تعليمات/اختيارات  لأي  تلبية  نية  بح�شن  الت�شّرف 

اأي  فقدان  منها، )د(  اأي  اأو  الختيارات   / التعليمات  لكافة  ال�شتجابة  قدرتها على  اأو عدم 

معلومات/ لأي  �شخ�س  اأي  و�شول  )ه(  اأو  الإر�شال  عملية  يف  معلومات/تعليمات/اإنذارات 

تعليمات/اختيارات/اإنذارات ب�شكل غري م�شّرح به اأو انتهاك ال�شرية. 

اخلدمة الدولية ن. 

الواقعة  �شامبا  اأحد فروع  ائتمانية من  اإ�شدار بطاقة  اإذا طلب  اأنه  البطاقة على  وافق ع�شو   
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and conditions enclosed therewith and that his signing or usage of such Card shall be his/her 
acceptance of such an offer and that he/she shall be bound by the said terms and conditions.

 The Card Member authorizes Samba to obtain and disclose to the Foreign Branch all and any 
information relating to him or to any of his accounts, that the Foreign Branch shall, at its sole 
discretion, deem necessary for the consideration of such an application by him.

O. Variation of Terms; Change In Fees

1. Samba may from time to time by giving prior written notice to the Card Member change these 
Terms and Conditions. 

2. Samba may, from time to time, change the rate or amount of fees or charges payable by the 
Card Member hereunder and the period of time within which the fees or charges are payable 
by the Card Member hereunder by changing the Schedule of Fees and Charges. 

3. Such changes shall apply from the effective date specified by Samba (or if no date is 
specified, immediately). The new Schedule of Fees and Charges will be available at Samba’s 
branches, on its website and upon any request by letter to Samba. Any rate, fee or charge 
not listed in the Schedule of Fees and Charges will be in accordance with Samba’s prevailing 
rate, fee or charge for such item, which Samba may also change from time to time. 

4. The Card Member may at any time request by letter Samba’s current rate, fee or charge 
for any particular item. The Card Member acknowledges that it will be obligated to pay 
any changed rate, fee or charge of Samba regardless of whether it receives notice of such 
change.

5. Retention or use of the Card or any other Product after the effective date of any change of 
these Terms and Conditions pursuant to Clause 1 or change in the rate or amount of fees 
or charges pursuant to Clause 2. shall be deemed to constitute acceptance of such changes 
without reservation by the Card Member. If the Card Member does not accept the proposed 
change under Clauses 1 or 2, the Card Member must terminate the use of the Card and/or any 
other Product by giving prior written notice to Samba and as the case may be, repaying in 
full all amounts outstanding to Samba and/or returning the Card cut in half to Samba prior 
to the effective date.

P. General:

1. The Card Member must promptly notify Samba in writing of any changes in employment or 
business or address (office or residential) or nationality or residence status or if the Card 
Member intends to be absent from the United Arab Emirates for more than thirty (30) days.

2. If the Card Member will be absent from the United Arab Emirates for more than a month, the 
Card Account and the Monthly Installments or any other amounts due during the absence 
shall be settled prior to his/her departure.

3. If the Card Member leaves the United Arab Emirates to take up residence elsewhere, the Card 
and Supplementary Card(s) shall be returned to Samba prior to the Card Member’s departure 
and the use of the Card and Supplementary Card(s) shall be deemed to be terminated and the 
termination provisions of these Terms and Conditions shall henceforth be operative. Upon 
such termination, the annual fee paid shall not be refundable.

4. All Cards, Cards, PIN, notices, Statements of Account, demands or any other communication 
under these Terms and Conditions (hereinafter collectively called “Communications”) may 
be delivered personally or sent by ordinary post to the Card Member’s last known billing or 
other address and such Communications shall be deemed to be served on the Card Member 

يف دولة اأخرى )املعروفة هنا با�شم »الفرع الأجنبي«(، فاإن ذلك الطلب �شوف يخ�شع ملوافقة 

الفرع الأجنبي ويكون اإ�شدار البطاقة الئتمانية مبثابة عر�س، فقط، لع�شو البطاقة لقبوله 

بعد قراءة وقبول ال�شروط والأحكام املرفقة معه واأن توقيعه عليه اأو ا�شتخدامه لتلك البطاقة 

�شوف يعترب قبول منه لذلك العر�س واأنه �شيكون ملزما بتلك ال�شروط والأحكام. 

يفو�س ع�شو البطاقة �شامبا باأن حت�شل على وتبلغ الفرع الأجنبي بجميع واأي من املعلومات   

باأنها  اخلا�س،  تقديره  ح�شب  الأجنبي،  الفرع  يرى  التي  ح�شاباته،  من  باأي  اأو  به  املتعلقة 

�شرورية لدرا�شة الطلب املقدم من جانبه.

تعديل ال�صروط وتغيري الر�صوم  �س. 

يجوز ل�شامبا من حني اإىل اآخر، مبوجب اإعطاء اإ�شعار خطي م�شبق اإىل ع�شو البطاقة، اأن تغري   .1

هذه ال�شروط والأحكام. 

للدفع  القابلة  الأتعاب  اأو  الر�شوم  مبلغ  اأو  معدل  تغري  اأن  اآخر،  اإىل  حني  من  ل�شامبا،  يجوز   .2

والأتعاب  الر�شوم  تلك  تكون  التي  الزمنية  والفرتة  ال�شروط  البطاقة مبوجب هذه  من ع�شو 

قابلة للدفع خاللها من ع�شو البطاقة مبوجب هذه ال�شروط عن طريق تغيري جدول الأتعاب 

وال�شروط. 

�شوف تنطبق تلك الر�شوم اعتبارا من تاريخ ال�شريان املحدد من قبل �شامبا )اأو اإذا مل يكن   .3

فروع  يف  اجلديد  والر�شوم  الأتعاب  جدول  يتاح  �شوف  فورا(.  تنطبق  حمدد،  تاريخ  هناك 

�شامبا، على موقعه اللكرتوين وبناء على اأي طلب يقدم اإىل �شامبا. اأي معدلت اأو ر�شوم اأو 

اأتعاب غري واردة يف جدول الأتعاب والر�شوم �شوف تكون وفقا للمعدلت ال�شائدة لدى �شامبا، 

والأتعاب اأو الر�شوم لذلك البند، التي ميكن اأن تغريها �شامبا من حني اإىل اآخر. 

يجوز لع�شو البطاقة يف اأي وقت اأن يطلب مبوجب خطاب اإىل �شامبا اأي اأ�شعار اأو ر�شوم اأو اأتعاب   .4

تتعلق باأي بند معني. يقر ع�شو البطاقة باأنه �شيكون ملزما بدفع اأي اأ�شعار اأو ر�شوم اأو اأتعاب جرى 

تغيريها اإىل �شامبا بغ�س النظر عما اإذا كان ا�شتلم اإ�شعارا بذلك التغيري اأو ل. 

اإن احتجاز اأو ا�شتخدام البطاقة اأو اأي منتج اآخر بعد تاريخ �شريان اأي تغيري لهذه ال�شروط   .5

والأحكام وفقا للبند 1 اأو التغيري يف �شعر اأو مبلغ الأتعاب اأو الر�شوم وفقا للبند 2 �شوف ي�شكل 

قبول لتلك التغيريات بدون حتفظ من جانب ع�شو البطاقة. اإذا مل يقبل ع�شو البطاقة التغيري 

املقرتح مبوجب البنود 1 اأو 2، يجب اأن ينهي ع�شو البطاقة ا�شتخدام البطاقة و/اأو اأي منتج 

الكامل  ال�شداد  احلالة،  تكون  وح�شبما  �شامبا  اإىل  م�شبق  خطي  اإ�شعار  تقدمي  مبوجب  اآخر 

جلميع املبالغ املتبقية اإىل �شامبا و/اأو اإعادة البطاقة مقطوعة ن�شفني اإىل �شامبا قبل تاريخ 

ال�شريان.

عام: ع. 

يتعني على ع�شو البطــاقة اأن يبلغ �شامبـا خطيــا بـــالـطريقــة ال�شليمــة باأي تغيريات يف وظيفته   .1

ع�شو  كـــان  اإذا  اأو  الإقــــامة  و�شع  اأو  اجلن�شية  اأو  ال�شكن(  اأو  )العمل  عنوانه  اأو  اأعماله  اأو 

البطــاقة يرغب يف التغيب عن الإمــارات العربيــة املتحـدة لأكثـر من ثـــالثني )30( يوما. 

ت�شوية  يجب  �شهر،  من  لأكرث  املتحدة  العربية  الإمارات  يغادر  �شوف  البطاقة  كان ع�شو  اإذا   .2

قبل  الغياب  فرتة  خالل  م�شتحقة  اأخرى  مبالغ  واأي  ال�شهرية  والأق�شاط  البطاقة  ح�شاب 

مغادرته. 

اإذا غادر ع�شو البطاقة الإمارات العربية املتحدة لالإقامة يف مكان اآخر، يجب اإعادة البطاقة   .3

ا�شتخدام  ويعترب  البطاقة  ع�شو  مغادرة  قبل  �شامبا  اإىل  الإ�شافية  )البطاقات(  والبطاقة 

البطاقة والبطاقة )البطاقات( الإ�شافية قد اأنهي و�شوف تطبق اأحكام الإنهاء الواردة يف هذه 

ال�شروط والأحكام بناء على ذلك. مبوجب ذلك الإنهاء، لن تكون الر�شوم ال�شنوية املدفوعة 

قابلة لال�شرتداد. 
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on the day of delivery, if delivered by hand and on the next business day after posting if 
sent by post. All Communications under these Terms and Conditions sent to the primary 
Card Member shall be deemed to be Communications sent to any of his supplementary Card 
Members.

5. Any instructions conveyed by the Card Member through the Interactive Voice Response 
(“IVR”) shall be deemed valid and Samba may act upon and use such records as evidence in 
a court or other legal proceedings.

6. Samba may, at its sole discretion, accept instructions from the Card Member by telephone 
(either through human interface, including SambaPhone Banking, or IVR), or purchase 
products or services from Samba over the telephone. Telephone instructions (including 
orders and purchases) to Samba shall be considered valid and binding on the Card Member, 
and Samba may act upon instructions conveyed through this method. The Card Member 
agrees in the case of telephone communications that Samba may require the Card Member 
to enter a password, may ask the Card Member questions about himself/herself and about 
particulars of the Card Member’s account(s) including a PIN in order to verify the Card 
Member’s identity and may require a call-back procedure, all as deemed appropriate by 
Samba. The Card Member irrevocably and unconditionally consents to Samba recording the 
Card Member’s telephone conversations with Samba to provide evidence of instructions 
and other verbal communications and accepts that such record may be used by Samba as 
evidence in a court of law or any legal proceeding. It is also understood and agreed to by the 
Card Member that only the Card Member may communicate instructions over the telephone 
to Samba. Samba does not have to accept telephone instructions by a nominee of the Card 
Members, and the Card Member will not allow anyone other than the Card Member to make 
telephone instructions on its behalf. The Card Member is obliged to keep any password and 
any identification number designated by or provided to him hereunder as confidential, and 
he shall be responsible for any consequence that may arise from the use by other parties of 
such password. The Card Member further understands and agrees that accepting telephone 
instructions shall at all times be subject to the sole discretion of Samba and that Samba 
may, at its sole discretion, refuse to act based on verbal instructions. The Card Member 
acknowledges that the range of services provided over the telephone may change from time 
to time. 

7. Instructions sent by the Card Member to Samba through facsimile communication shall be 
considered valid and binding on the Card Member and Samba may act upon instructions 
conveyed through this method. The Card Member understands that Samba may process any 
instruction that Samba believes in good faith to have been issued by the Card Member or 
the Card Member’s authorized representative(s) and that Samba will not be obliged to seek 
confirmation of the authenticity of the instruction.

8. Samba shall be entitled to rely on all instructions it believes in good faith to have been 
issued by or on behalf of the Card Member. 

9. The Card Member undertakes to check all notifications of amounts owing to and received 
from Samba, including without limitation, Statement of Account. If no objection is received 
from the Card Member within thirty (30) days of dispatch to the Card Member of such a 
notification to the address as it appears in the records of Samba, then the amounts shown 
therein will be considered correct and the fact that no objection has been received will be 
deemed a confirmation of the correctness of the amounts and thereafter no objection can 
be raised by the Card Member in respect of any such amounts. The Card Member agrees that 
if Statement of Account or any other notification of balances for any period is not received, 

يجوز ت�شليم جميع البطاقات واأرقام التعريف والإ�شعارات وك�شوف احل�شابات والطلبات اأو اأي   .4

مرا�شالت اأخرى مبوجب هذه ال�شروط والأحكام )امل�شار اليها جميعا هنا با�شم »الت�شالت«( 

ذلك  اأو  البطاقة  لع�شو  معروف  عنوان  اآخر  اإىل  العادي  بالربيد  تر�شل  اأو  �شخ�شية  ب�شورة 

العنوان الآخر الذي تر�شل اليه تلك الت�شالت ، و�شوف تعترب قد �شلمت بال�شكل ال�شحيح 

لع�شو البطاقة يف تاريخ الت�شليم، اإذا �شلمت باليد ويف يوم العمل التايل بعد اإيداعها بالربيد 

اإىل  املر�شلة  والأحكام  ال�شروط  هذه  مبوجب  الت�شالت  جميع  وتعترب  بالربيد.  اأر�شلت  اإذا 

ع�شو البطاقة الأ�شا�شية مبثابة ات�شالت مر�شلة اإىل اأي من اأع�شاء البطاقة الإ�شافية. 

اأي تعليمات تنقل من ع�شو البطاقة عرب نظام »الرد ال�شوتي التفاعلي« �شوف تعترب �شحيحة   .5

وميكن ل�شامبا اأن تعتمد عليها وا�شتخدام تلك ال�شجالت كدليل يف املحكمة اأو يف اأي دعاوى 

قانونية اأخرى. 

الهاتف  عرب  البطاقة  ع�شو  من  تعليمات  تقبل  اأن  اخلا�س،  تقديرها  ح�شب   ، ل�شامبا  يجوز   .6

)�شواء من خالل ات�شال ب�شري، مبا يف ذلك �شامبا فون، اأو نظام الرد ال�شوتي التفاعلي( 

)مبا  الهاتف  عرب  التعليمات  وتعترب  الهاتف.  عرب  �شامبا  من  خدمات  اأو  منتجات  �شراء  اأو 

فيها التحويالت وطلبات ال�شراء( اإىل �شامبا �شحيحة وملزمة لع�شو البطاقة، ويجوز ل�شامبا 

حالة  يف  البطاقة  ع�شو  وافق  الطريقة.  بهذه  املنقولة  التعليمات  تلك  مبوجب  تت�شرف  اأن 

الت�شالت الهاتفية على اأن �شامبا ميكن اأن تطلب من ع�شو البطاقة اأن يدخل كلمة �شر اأو 

يوجه اأ�شئلة اإىل ع�شو البطاقة عن نف�شه وعن تفا�شيل ح�شاب )ح�شابات( ع�شو البطاقة، مبا 

يف ذلك رقم التعريف ال�شخ�شي من اأجل التحقق من هوية ع�شو البطاقة وميكن اأن تطلب 

اإجراء اإعادة الت�شال، ح�شبما تراه �شامبا مالئما. ويوافق ع�شو البطاقة موافقة غري قابلة 

مع  البطاقة  لع�شو  الهاتفية  املحادثات  بت�شجيل  �شامبا  تقوم  اأن  للنق�س وغري م�شروطة على 

الت�شجيالت  اأن هذه  ال�شفهية الأخرى ويقبل  التعليمات والت�شالت  �شامبا لتوفري دليل على 

ميكن اأن ت�شتخدم من قبل �شامبا كدليل يف حمكمة اأو يف دعوة قانونية اأو ق�شائية. ومن املفهوم 

اأي�شــا واملتفق عليه من ع�شو البطاقة اأن ع�شو البطاقة وحده يجوز لــه اأن ينقل التعليمــات عرب 

الهاتف اإىل �شامبا. ول تكون �شامبا ملزمة بقبول التعليمات عرب الهاتف من �شخ�س مر�شح 

من ع�شو البطاقة، ول يجوز اأن ي�شمح ع�شو البطاقة لأي �شخ�س اآخر خالف ع�شو البطاقة 

اأن يقدم تعليمات عرب الهاتف نيابة عنه. ويكون ع�شو البطـــاقة ملزمـــا باحلفـــاظ �شرية علــى 

كلمــة الــ�شر ورقم التعريف ال�شخ�شي املقدمني اإليه مبوجب هذه ال�شروط والأحكـــام، و�شوف 

يكون م�شئول عن اأي عواقب ميكن اأن تنتج عن ا�شتخدام اأطراف اأخرى لكلمة ال�شر املذكورة. 

كما يدرك ع�شو البطــــاقة ويوافق على اأن قبول التعليمات عرب الهـــاتف �شوف يخ�شع يف جميع 

الأوقات للتقدير احل�شري من �شامبا واأن �شامبا يجوز لها، ح�شب تقديرها ، اأن ترف�س العمل 

بناء على تلك التعليمات ال�شفهية. ويقر ع�شو البطاقة اأن مدى اخلدمات املقدمة عرب الهاتف 

ميكن اأن يتغري من حني اإىل اآخر. 

�شحيحة  فاك�شي  ات�شال  �شامبا عرب  اإىل  البطاقة  ع�شو  من  املر�شلة  التعليمات  تعترب  �شوف   .7

بهذه  املر�شلة  التعليمات  تلك  على  بناء  الت�شرف  ل�شامبا  ويجوز  البطاقة  لع�شو  وملزمة 

الطريقة. يدرك ع�شو البطاقة اأن �شامبا يجوز لها معاملة اأي تعليمات تعتقد �شامبا بح�شن نية 

اأنها �شادرة من ع�شو البطاقة اأو املمثل )املمثلني( املعتمد من ع�شو البطاقة واأن �شامبا لن 

تكون ملزمة بطلب تاأكيد م�شداقية التعليمات. 

يحق ل�شامبا اأن تعتمد على كل التعليمات التي يعتقد بح�شن نية اأنها �شادرة من قبل اأو نيابة   .8

عن ع�شو البطاقة. 

يتعهد ع�شو البطاقة مبراجعة جميع الإ�شعارات باملبالغ امل�شتحقة ل�شامبا اأو م�شتلمة منها، مبا   .9

يف ذلك على �شبيل املثال ل احل�شر، ك�شف احل�شاب. اإذا مل يتم ا�شتالم اعرتا�س من ع�شو 

العنوان  البطاقة على  اإىل ع�شو  الإ�شعار  اإر�شال ذلك  يوما من  البطاقة خالل ثالثني )30( 

الذي يظهر يف �شجالت �شامبا، فاإن املبالغ املبينة فيه �شوف تعترب �شحيحة، واأن عدم ا�شتالم 
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it is solely and entirely the responsibility of the Card Member to demand a notification of 
outstanding balances from Samba. 

10. Samba may in its sole discretion send statements, advices, confirmations and other 
communications (including but not restricted to marketing messages) with respect to a 
Product, promotion or these Terms and Conditions to the Card Member’s facsimile number 
and/or e-mail address and/or mobile number provided by the Card Member to Samba. The 
Card Member will bear all risk of harm, loss or damage in connection with the delivery of 
statements, advices and confirmations in such manner. Samba may use copies, printouts or 
electronic versions of facsimiles, e-mail, SMS and other electronic transmissions and data 
in any court, arbitral or other legal proceedings. Samba customers, may from time to time, 
receive communication on new and existing services, product launches and other credit 
Card related facilities either via the telephone,  post, email, SMS, or other communication 
channels. A customer can choose to opt out of receiving such service and marketing 
communication by contacting SambaPhone and providing instructions for the same. 
Communication including credit Card statements and communication relating to payment 
reminders and alerts and calls for collection of payments will continue irrespective of the 
customer opting out of other marketing communications.  

11. If the Card Member avails of any Samba product offered or made available to the Card 
Member, the Card Member, in so doing, confirms that they have agreed to be bound by these 
Terms and Conditions as amended by Samba from time to time. For this purpose availing 
of a product includes activation of a credit Card, making a payment or receiving funds or 
otherwise utilizing Samba’s products or services.

12. The Card Member undertakes to sign such further documents and undertake such actions 
as may be requested by Samba from time to time. All charges and fees pursuant to or in 
connection with a Product and with these Terms and Conditions are non-refundable. 

13. The Card Member warrants and represents that all information provided to Samba as part of 
any application for, or in relation to, any product or service (“Card Member Information”) is 
true and accurate and the Card Member hereby authorizes Samba to make such enquiries as 
it considers necessary to confirm any such information. The Card Member hereby undertakes 
to notify Samba in writing of any change to the Card Member information, which the Card 
Member has provided to Samba within ten (10) days of such change. 

14. Samba shall be entitled to appoint an agent to collect all sums due to Samba from the Card 
Member in connection with a Product or otherwise under these Terms and Conditions. 

15. From time to time and at its sole discretion, Samba may offer additional benefits and 
services relating to the Products. All such benefits and services are offered at Samba’s 
discretion, and Samba shall have no responsibility for direct, indirect, special, incidental 
or consequential damages in the event that they are not provided. Samba may, in its sole 
discretion, impose, modify and/or discontinue charges and/or terms and conditions for these 
benefits and services.

16. All payments by the Card Member or any guarantor to Samba under these Terms and 
Conditions and in connection with a Product shall be made net of any taxes, withholdings, 
fees, levies or charges.

17. The Card Member consents to the storage and processing of transactions relating to 
a Product or otherwise to these Terms and Conditions within or outside the United Arab 
Emirates and/or to the outsourcing by Samba of certain of the services Samba is to provide 
hereunder.

اعرتا�س �شوف يعترب تاأكيدا ب�شحة املبالغ ول يجوز العرتا�س بعد ذلك من ع�شو البطاقة 

فيما يتعلق باأي من تلك املبالغ. وافق ع�شو البطاقة على اأن اإذا مل يت�شلم ع�شو البطاقة ك�شف 

احل�شاب اأو اأي اإ�شعار اآخر بالأر�شدة عن اأي فرتة، فاإن ع�شو البطاقة وحده  يكون م�شئول عن 

طلب اإ�شعار بالأر�شدة املوجودة من �شامبا. 

اأو  بالغات  واأي  التاأكيدات  الن�شائح،  البيانات،  اإر�شال  يف  احل�شري  بحقها  �شامبا  حتتفظ   .10

و 
َ
معلومات اأخرى )من �شمنها ولي�س وفقًا على الر�شالة الت�شويقية( املتعلقة باملنتج، العر�س اأ

هذه ال�شروط والأحكام اإىل ع�شو بطاقة  �شامبا عرب رقم الفاك�س اخلا�س به، هاتفه املتحرك اأو 

بريده الإلكرتوين الذي قام بتزويده ل�شامبا م�شبقًا. �شيتحمل ع�شو البطاقة كل خماطر اخل�شارة، 

الفقدان اأو ال�شرر والتلف املرتبطة مع ت�شليم الك�شوف والبايانات، الن�شائح والتاأكيدات املتعلقة 

و ن�شخ اإلكرتونية من الر�شائل املر�شلة 
َ
بهذا الت�شرف. وقد ت�شتخدم �شامبا الن�شخ، املطبوعات اأ

عرب الفاك�س، الربيد الإلكرتوين، الر�شائل الن�شية الق�شرية اأو اأي مرا�شالت اإلكرتونية وبيانات 

يف اأي حمكمة، اإجراء قانوين اأو حتكيمي اآخر. يجوز لعمالء �شامبا من وقت لآخر اأن يت�شلموا 

ر�شائل عن اخلدمات احلالية ومنتجات جديدة وخدمات اأخرى خا�شة ببطاقات الئتمان بوا�شطة 

الر�شائل الن�شية الق�شرية اأو الهاتف اأو الربيد اأو الربيد الإلكرتوين اأو اأي و�شيلة اأخرى. ميكن 

العميل اأن يختار عدم ت�شلم مثل هذه الر�شائل من خالل الت�شال بخدمة �شامبا فون واإعالم 

ال�شخ�س امل�شوؤول بذلك. اإّن الر�شائل اخلا�شة بك�شوفات بطاقات الئتمان وتلك اخلا�شة بالتذكري 

بالدفع والتح�شيل ل ميكن اأن يطلب العميل اإيقافها ويظل العميل يت�شلمها رغم رف�شه ت�شلم 

الر�شائل الت�شويقية.

فاإن ع�شو  البطاقة،  اإىل  ع�شو  املقدمة  �شامبا  منتجات  اأي من  البطاقة  ا�شتخدم ع�شو  اإذا   .11

وتعديالتها  والأحكام  ال�شروط  بهذه  اللتزام  على  وافق  قد  اأنه  يوؤكد  ذلك،  بعمله  البطاقة 

اأحد املنتجات ي�شمل تفعيل البطاقة  اآخر. ولهذا الغر�س فاإن توفري  اإىل  من �شامبا من حني 

الئتمانية اأو ال�شحب اأو قبول قر�س اأو �شداد مبلغ اأو ا�شتالم اأموال اأو ا�شتخدام منتجات اأو 

خدمات �شامبا باأي �شكل اآخر. 

ويتعهد ع�شو البطاقة باأن يوقع تلك امل�شتندات الالحقة ويتخذ تلك الإجراءات التي تطلبها   .12

�شامبا من حني اإىل اآخر. وتعترب جميع الر�شوم والأتعاب مبوجب منتج معني اأو فيما يتعلق به 

وبهذه ال�شروط والأحكام غري قابلة لال�شرتداد. 

ي�شمن ع�شو البطاقة ويتعهد باأن جميع املعلومات املقدمة اإىل �شامبا كجزء من اأي طلب لأي منتج   .13

اأو خدمة )معلومات ع�شو البطاقة( �شحيحة ودقيقة ومبوجب هذا يفو�س ع�شو البطاقة �شامبا 

باإجراء ال�شتف�شارات التي تراها �شرورية للتاأكد من اأي من هذه املعلومات. ويتعهد ع�شو البطاقة 

مبوجب هذا باأن يبلغ �شامبا خطيا باأي تغيري يف معلومات ع�شو البطاقة التي قدمها ع�شو البطاقة 

اإىل �شامبا خالل )10( ع�شرة اأيام من حدوث ذلك التغيري. 

اأن تعني وكيال لتح�شيل جميع املبالغ امل�شتحقة ل�شامبا من ع�شو البطاقة فيما  يحق ل�شامبا   .14

يتعلق باأحد املنتجات اأو مبوجب هذه ال�شروط والأحكام. 

اإ�شافية  تقدم مزايا وخدمات  اأن  تقديرها اخلا�س  وح�شب  اآخر  اإىل  ل�شامبا من حني  يجوز   .15

تتعلق باملنتجات. وتعر�س جميع هذه املزايا واخلدمات ح�شب تقدير �شامبا، ول تكون �شامبا 

م�شئولة عن اأي اأ�شرار مبا�شرة اأو غري مبا�شرة اأو خا�شة اأو ا�شتتباعية اأو طارئة يف حالة عدم 

تقدميها. ويجوز ل�شامبا، ح�شب تقديرها اخلا�س، اأن تفر�س اأو تعدل و / اأو توقف الر�شوم و/

اأو ال�شروط والأحكام لهذه املزايا واخلدمات. 

والأحكام  ال�شروط  �شامبا مبوجب هذه  اإىل  اأي �شامن  اأو  البطاقة  الدفعات من ع�شو  جميع   .16

وفيما يتعلق باأحد املنتجات �شوف تدفع �شافية من اأي �شرائب اأو حجوزات اأو اأتعاب اأو ر�شوم 

اأو فرو�س. 

يوافق ع�شو البطاقة على حفظ واإجراء املعامالت املتعلقة باملنتج اأو املرتبطة بهذه ال�شروط   .17
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18. In the case of a credit balance in favor of the Card Member, if Samba pays or transfers such 
amount to the Card Member (e.g., in the case of the closure of an account), it shall charge 
the Card Member the fee listed in the Schedule of Fees and Charges. The Card Member hereby 
acknowledges and agrees that if such fee is greater than the credit balance, there will be a 
debit balance in the account. The Card Member shall immediately pay Samba the amount due 
to Samba upon receipt of Samba’s advice of the same.

19. If any payment under these Terms and Conditions or otherwise related to any Product is 
not paid on its due date of payment, then without prejudice to any other right or remedy of 
Samba, the Card Member shall be liable to pay on such delayed payments at the rate set forth 
on the Schedule of Fees and Charges, plus any other additional fees or charges set forth on 
the Schedule of Fees and Charges.

20. The Card Member acknowledges that the Card Member has read these Terms and Conditions 
and confirms acceptance of all of the terms and conditions hereunder. 

21.  The Card Member agrees to be enrolled automatically (without any further action on the part 
of the Card Member) to any card Electronic Bill Payment Platform (EBPP) that may be offered 
to the Card Member to facilitate monthly card bill payments.

22.  Once the Card Member’s application for a credit card is accepted by Samba, Samba shall 
have the authority and power to enroll the Card Member into the various insurance related 
programs based on the Card Member’s prior acceptance and agreement to the terms and 
conditions of such programs. Specific terms & conditions apply for the different insurance 
programs, which will be binding to both parties and shall be available upon the Card 
Member’s request.

23.  The Card Member agrees to provide Samba with any information that Samba requires for the 
establishing and/or auditing and/or administrating the Card Member’s accounts and facilities 
therewith. The Card Member authorizes Samba to obtain and collect any information as it 
deems necessary regarding the Card Member, his/her accounts and facilities therewith.

24.  Samba may at any time, assign any of its rights hereunder to any other party without notice 
to, or seeking consent of, the Card Member.

25.  The Card Member understands and consents that information, including but not limited to his / her 
name and address, may be provided to certain third parties to meet regulatory requirements or as 
required by law. Samba may also use such information for marketing purposes to offer products or 
services.

26.  In relation hereto, Samba may, in addition to or in lieu of the secret code use its own internal 
manual verification procedures.

27.  Without any responsibility to Samba, the Card Member undertakes not to use his/her Card for 
any unlawful purchase, including the purchase of goods or services prohibited by the laws in 
the United Arab Emirates.

28. Samba may pass the charges incurred for various services offered to a Card Member through 
a third party service provider at the rate billed to Samba by the service provider.

29. Governing Law. This Agreement shall be governed by the laws and regulations prevailing 
in the United Arab Emirates and the Card Member irrevocably agrees that the civil courts 
in the United Arab Emirates shall have jurisdiction to hear and determine any suit, action 
or proceeding and to settle any disputes which may arise out of or in connection with this 
Agreement and for such purposes the Card Member irrevocably submits to the jurisdiction 
of such courts, without prejudice to the right of the Bank to bring any legal action or 
proceedings against the Card Member before any other competent court of law.
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خدمات  لبع�س  اخلارجيني  املوردين  و/اأو  املتحدة  العربية  الإمارات  وخارج  داخل  والأحكام 

�شامبا الواجب تقدميها مبوجب هذه ال�شروط. 

يف حالة وجود ر�شيد دائن ل�شالح ع�شو البطاقة، اإذا دفعت �شامبا اأو حولت ذلك املبلغ اإىل   .18

ع�شو البطاقة )مثال، يف حالة اإقفال احل�شاب(، فاإن �شامبا �شوف حت�شب على ع�شو البطاقة 

الر�شوم الواردة يف جدول الأتعاب والر�شوم. ويقر ع�شو البطاقة مبوجب هذا ويوافق على اأنه 

احل�شاب.  مدينا يف  ر�شيدا  هناك  �شيكون  الدائن  الر�شيد  من  اأكرب  الر�شوم  تلك  كانت  اإذا 

ويلتزم ع�شو البطاقة باأن يدفع فورا اإىل �شامبا املبلغ امل�شتحق ل�شامبا مبوجب ا�شتالم اإ�شعار 

بذلك من �شامبا.

اإذا مل يتم دفع اأي مبلغ مبوجب هذه ال�شروط والأحكام اأو يتعلق باأي منتج يف تاريخ ا�شتحقاق   .19

دفعه، فاإنه بدون الإخالل باأي حق اآخر من حقوق �شامبا، يكون ع�شو البطاقة ملزما باأن يدفع 

ر�شوم تاأخري على اأي من تلك املبالغ املتاأخرة بال�شعر املحدد يف جدول الأتعاب والر�شوم، زائد 

اأي ر�شوم اأو اأتعاب اإ�شافية اأخرى حمددة يف جدول الأتعاب والر�شوم.

جلميع  قبوله  ويوؤكد  والأحكام  ال�شروط  هذه  قراأ  قد  البطاقة  ع�شو  باأن  البطاقة  ع�شو  يقر   .20

ال�شروط والأحكام الواردة هنا. 

يوافق ع�شو البطاقة على الت�شجيل الأوتوماتيكي )بدون املزيد من الإجراءات من جانب ع�شو   .21

البطاقة( باأي برنامج دفع اإلكرتوين عن البطاقات )EBPP( الذي قد يتم توفريه لع�شو 

البطاقة لتي�شري �شداد مدفوعات الفاتورة ال�شهرية عن البطاقة.  

مبجرد قبول طلب ع�شو البطاقة من قبل �شامبا، فاإن ل�شامبا ال�شالحية وال�شلطة يف اإدراج   .22

ع�شو البطاقة يف برامج التاأمني املتنوعة املعنية بناء على املوافقة امل�شبقة من ع�شو البطاقة 

وال�شروط  الأحكام  تنطبق  الربامج.  هذه  مبثل  اخلا�شة  وال�شروط  الأحكام  على  واملوافقة 

اخلا�شة على الربامج التاأمينية املختلفة والتي ت�شبح ملزمة لكل من الطرفني ويتم توفريها 

بناء على طلب ع�شو البطاقة.  

يوافق ع�شو البطاقة على تزويد �شامبا باأي معلومات تطلبها �شامبا من اأجل تعيني و/اأو تدقيق   .23

و/اأو اإدارة ح�شابات ع�شو البطاقة والتي�شريات املرافقة لذلك. ويفو�س ع�شو البطاقة �شامبا 

بامل�شاركة واحل�شول وحت�شيل اأي معلومات بح�شب ما تراه �شامبا �شروريا فيما يتعلق بع�شو 

البطاقة وح�شاباته والتي�شريات املرافقة لذلك مبا�شرة. 

يحق ل�شامبا يف اأي وقت من الأوقات التنازل عن اأي من حقوقها مبوجب هذه التفاقية اإىل اأي   .24

الغري بدون اإ�شعار ع�شو البطاقة اأو التما�س موافقته. 

اأمام  تقدميها  يتم  قد  وعنوانه  ا�شمه  مثل  املعلومات  اأن  على  ويوافق  البطاقة  ع�شو  يتفهم   .25

اأطراف اآخرين حمددين للوفاء باملتطلبات القانونية اأو بح�شب املطلوب قانونا، ويحق ل�شامبا 

ا�شتخدام هذه املعلومات لأغرا�س الت�شويق من اأجل عر�س املنتجات اأو اخلدمات. 

وفيما يتعلق بذلك، يجوز ل�شامبا ا�شتخدام اإجراءات التحقيق اليدوي الداخلية اخلا�شة بها   .26

بالإ�شافة اإىل اأو بديال عن الرمز ال�شري.

وبدون اأي م�شئولية على �شامبا، يتعهد ع�شو البطاقة بعدم ا�شتخدام بطاقته/بطاقتها يف اأي   .27

دولة  قوانني  مبوجب  املحظورة  اخلدمات  اأو  الب�شائع  �شراء  ذلك  يف  مبا  قانوين  غري  �شراء 

الإمارات العربية املتحدة.

يجوز ل�شامبا اأن  تطبق تغيريات الر�شوم على اخلدمات املتنوعة املقدمة ل�شاحب البطاقةمن   .28

خالل موّرد خدمات اآخر بال�شعر الذي يفوتره موّرد اخلدمات هذا ل�شامبا.

29.  القانون الذي يحكم التفاقية: تخ�شع هذه التفاقية لالأحكام والقوانني املعمول بها يف دولة 

الإمارات العربية املتحدة، وقد وافق ع�شو البطاقة موافقة غري قابلة للنق�س على اأن املحاكم 

اأي دعوى  للنظر يف  الق�شائي  املتحدة هي �شاحبة الخت�شا�س  العربية  الإمارات  املدنية يف 

يتعلق  اأو فيما  تن�شاأ عن هذه التفاقية  اأن  اأي نزاعات ميكن  اأو ق�شية والق�شاء فيها وت�شوية 

بها، ولهذه الأغرا�س يخ�شع ع�شو البطاقة متاما لالخت�شا�س الق�شائي لتلك املحاكم، بدون 


