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تخ�ضع الفروع الأجنبية ملجموعة �سامبا املالية ال�سعودية بالإمارات العربية املتحدة لإ�شراف ورقابة م�صرف الإمارات العربية املتحدة املركزي.

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 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 the Card number(s) or the PIN or in
any other manner including, without limitation, mail, telephone, internet or facsimile orders or
reservations authorised 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. “Interest Charge” 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
and the Interest Charge to include delay interest.
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.
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: سوف تحمل المصطلحات التالية المعاني المحدد لها فيما يلي.�أ
 وتعني �آلة ال�صرافة �أو �أي �آيل �أو جهاز يعمل بالبطاقة �سواء كان يخ�ص �سامبا �أو �أي:ATM .1
.بنك �آخر �أو م�ؤ�س�سة م�صرفية �أخرى تعينها �سامبا من حني لآخر وتقبل العمل بالبطاقة
 تعني �أي �شخ�ص غري ع�ضوا بالبطاقة الإ�ضايف الذي ت�صدر له/» «ع�ضو البطاقة الأ�سا�سي.2
.بطاقة �أ�سا�سية ويفتح له ح�ساب بطاقة �سامبا يف البداية
. البطاقة الأ�سا�سية تعني البطاقة التي تخ�ص ع�ضو البطاقة الأ�سا�سي:	البطاقة الأ�سا�سية.3
 يعني �أي جهاز �أو طرف �آخر يعني من قبل �سامبا لغر�ض قبول الدفع: مركز دفع الفواتري.4
.النقدي �أو الدفع ب�شيك
 �أو �سامبا ما�سرتكارد ال�صادرة من قبل �سامبا/ تعني بطاقة �سامبا فيزا و:	البطاقة.5
�إىل ع�ضو البطاقة وت�شمل البطاقة الأ�سا�سية والإ�ضافية والبلدية بطاقة احلد االئتماين
.املخف�ض
 �أو �سامبا ما�سرتكارد املفتوح من قبل/ يعني ح�ساب بطاقة �سامبا فيزا و: ح�ساب البطاقة.6
�سامبا لغر�ض قيد جميع عمليات الدائن واملدين امل�ستلمة �أو امل�ضافة من ع�ضو البطاقة
. مبوجب هذه ال�شروط والأحكام، �إن وج،الأ�سا�سية وع�ضو البطاقة الإ�ضايف
�أو �سامبا/ يعني ال�شخ�ص الذي ت�صدر لها �سامبا بطاقة �سامبا فيزا و: ع�ضو البطاقة.7
ما�سرتكارد االئتمانية لغر�ض ا�ستخدامه اخلا�ص وت�شمل ع�ضو البطاقة الأ�سا�سية و�أي
.ع�ضو بطاقة �إ�ضايف
 تعني �أي �سلفة نقدية ت�سدد من بنك معني �أو املبلغ الذي ت�صرفه �سامبا �أو: عمليات البطاقة.8
،�أي تاجر مقابل �أي �سلع �أو خدمات �أو منافع �أو حجوزات (�شاملة على �سبيل ملثال للح�صر
�أي حجوزات تتم من قبل ع�ضو البطاقة لل�سفر جوا �أو بحر ًا �أو بالقطار �أو ال�سيارة �أو ب�أي
،و�سيلة نقل �أخرى �أو حجز بالفندق �أو �أي �سكن �أو نزل �آخر �أو ت�أجري و�سائل موا�صالت
�سواء ا�ستخدمت من قبل ع�ضو البطالة �أو ال ( والتي يتم احل�صول عليها با�ستخدام
البطاقة (البطاقات) �أو ع�ضو (�أع�ضاء) البطاقة �أو رقم التعريف �أو ب�أي و�سيلة �أخرى
 �أو الأوامر الفاك�سية �أو، االنرتنت، الهاتف،مبا فيها على �سبيل ملثال ال للح�صر الربيد
 بغ�ض النظر عما �إذا كانت مبيعات،احلجوزات املفو�ضة �أو التي تتم من قبل ع�ضو البطاقة
.�أو �سلف نقدية �أو �سندات �أو ا�ستمارات �أخرى موقعة من قبل ع�ضو البطاقة
 تعني �أي مبلغ يقرت�ض لع�ضو لبطاقة من قبل �سامبا �أو �أي بنك �آخر �أو:	ال�سلفة النقدية.9
م�ؤ�س�سة مالية �أخرى �سواء نقدا �أو ب�صيغة دفع �أخرى فيما يتعلق بح�ساب البطاقة
 تعني الأتعاب باملبلغ املحدد يف جدول الأتعاب وامل�صاريف القابلة: �أتعاب ال�سلفة النقدية.01
 يتم تقييم �أتعاب ال�سلفة النقدية على مبلغ كل �سلفة وحت�سب.للدفع من قبل ع�ضو البطاقة
.على ح�ساب البطاقة
 وذلك للبطاقة، يعني �أق�صى ر�صيد مدين تتيحه �سامبا حل�ساب البطاقة:	احلد االئتماين.11
 �إن وجدت ح�سبما يبلغ �إىل ع�ضو البطاقة الأ�سا�سية من،الأ�سا�سية والبطاقة الإ�ضافية
.حني �إىل �آخر
 يعني �إجمال الر�صيد املدين املتبقي يف ح�ساب البطاقة القابل للدفع �إىل:	الر�صيد احلايل.12
.�سامبا وفقا ل�سجالت �سامبا يف تاريخ �صدور ك�شف احل�ساب
. تعني الر�سوم باملبلغ املدفوع املحدد يف جدول الأتعاب والر�سوم:	العمولة.13
 تعني الر�سوم باملبلغ املحدد يف جدول الأتعاب والر�سوم �أو ذلك املبلغ: ر�سوم ت�أخري الدفع.14
.الآخر الذي ميكن �أن يحدد من قبل �سامبا ويكون قاب ًال للدفع من قبل ع�ضو البطاقة
 �إذا �أخفق ع�ضو البطاقة يف دفع املبلغ،بدون الإخالل ب�أي حق �آخر �أو �إجراء من قبل �سامبا
 �سيتم قيد ر�سوم ت�أخري الدفع على ح�ساب،امل�ستحق الأدنى بحلول تاريخ ا�ستحقاق الدفع
 يف زيادة ر�سوم ت�أخري، ح�سب تقديرها اخلا�ص، وحتتفظ �سامبا لنف�سها باحلق،البطاقة
.الدفع والعملة لت�شمل ر�سوم على الت�أخري
 �أو خدمات وقبل بطاقة الع�ضو كو�سيلة للدفع/ يعني �أي �شخ�ص يقوم بتوريد �سلع و: تاجر.15
.�أو احلجز من قبل ع�ضو البطاقة
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 يعني املبلغ املحدد يف جدول الأتعاب والر�سوم والقابل للدفع من قبل:	املبلغ امل�ستحق الأدنى.16
.ع�ضو البطاقة
 تعني املبلغ املحدد يف جدول الأتعاب والر�سوم القابل للدفع من: ر�سوم جتاوز احلد الأدنى.17
.قبل ع�ضو البطاقة
 يعني التاريخ املحدد يف ك�شف احل�ساب وهو التاريخ الذي يجب �أن: تاريخ ا�ستحقاق الدفع.18
.يدفع فيه �إىل �سامبا الر�صيد املتبقي �أو �أي جزء منه �أو �أدنى مبلغ م�ستحق
 يعني رقم التعريف ال�شخ�صي ال�صادر �إىل �أو املختار من قبل ع�ضو: رقم التعريف.19
.البطاقة
. يعني معاملة جتري بالبطاقة بخالف ال�سلفة النقدية: �شراء.20
. تعني بطاقة جديدة ت�صدر �إىل ع�ضو البطاقة لتحل حمل بطاقة حالية:	البطاقة البديلة.21
. الإمارات العربية املتحدة، تعني جمموعة �سامبا املالية: �سامبا.22
 تعني اخلدمات البنكية عرب الهاتف املقدمة من �سامبا �إىل: م�صرفية �سامبا الهاتفية.23
 والتي ميكن �أن تتاح عن طريق باالت�صال بالرقم (الأرقام) املحددة،�أع�ضاء البطاقات
.واملبلغة منن قبل �سامبا
 هو م�ستند ي�شمل الأتعاب والأ�سعار والعموالت وجميع الر�سوم: جدول الأتعاب والر�سوم.24
الأخرى التي تنطبق على املنتجات واخلدمات املقدمة من قبل �سامبا وتخ�ضع للتعديل من
www.samba.ae وقت �إىل �آخر ومتاحة على موقع
 يعني ك�شف احل�ساب ال�شهري �أو الدوري ال�صادر من �سامبا واملقدم �إىل: ك�شف احل�ساب.25
ع�ضو البطاقة الأ�سا�سية ويو�ضع تفا�صيل ر�صيد احل�ساب اجلاري املن�صرف من قبل ع�ضو
 ويجوز. والقابل للدفع �إىل �سامبا، �إن وجدت،البطاقة الأ�سا�سية وع�ضو البطاقة الإ�ضافية
ل�سامبا ح�سب تقديرها اخلا�ص �أن تر�سل ك�شوف احل�سابات �أو �أي ات�صاالت �أخرى مبوجب
هذه االتفاقية �إىل ع�ضو البطاقة الأ�سا�سية على رقم الفاك�س املقدم من ع�ضو البطاقة
.الأ�سا�سية �إىل �سامبا
. يعني تاريخ �إ�صدار الك�شف والذي يظهر يف ك�شف ح�ساب البطاقة: تاريخ الك�شف.26
 �أو ع�ضو/ تعني البطاقة ال�صادرة �إىل ع�ضو البطاقة الأ�سا�سية و:	البطاقة الإ�ضافية.27
.البطاقة الإ�ضافية بناء على طلب ع�ضو البطاقة الأ�سا�سية
 يعني ال�شخ�ص الذي ت�صدر له بطاقة �إ�ضافية (خالف ع�ضو: ع�ضو البطاقة الإ�ضافية.28
.)البطاقة الأ�سا�سية
 تعني الربامج التي تتيح لع�ضو البطاقة �إعادة دفع قيمة امل�شرتيات:» «برامج التق�سيط.29
�أو القر�ض الذي ح�صل عليه ب�أق�ساط �شهرية مت�ساوية وفق ًا للأحكام وال�شروط اخلا�صة
، تت�ضمن الئحة برامج التق�سيط على �سبيل املثال ال احل�صر برنامج �سامبا للتق�سيط.بذلك
برنامج العمليات لنقدية بالهاتف وخدمة حتويل الر�صيد �أي برنامج �آخر تطرحه �سامبا
 توافر برامج التق�سيط لدى �سامبا فقط يف بطاقة االئتمان.من وقت لآخر
 املواقع/ ) هي خدمة مقدمة من خالل بع�ض التجارDCC(  حتويل العملة الديناميكية.٣٠
 ماكينات ال�صراف الأيل وت�شري �إىل �أي معاملة تتم بالبطاقة بعملة دولية/ الإلكرتونية
 ويف مثل هذة.( لي�ست درهم ) ولكن حامل البطاقة يقوم ب�إختيار الدرهم كعملة لل�سداد
 يعرتف حامل،)DCC( العمليات بالبطاقة التي مت حتويلها �إىل الدرهم اإلماراتي عن طريق
البطاقة ب�أن حتويل العملة و�سعر ال�صرف يتم حتديدة من قبل التجار �أو من قبل موفر
 بالإ�ضافة �إىل �أن جميع املعامالت. كما قد تكون احلالة،خدمة حتويل العملة الديناميكية
التي تتم بالبطاقة املحولة عن طريق العملة الديناميكية �سوف تخ�ضع �إىل ر�سوم �إ�ضافية
من قبل �سامبا (كما هو مذكور يف �آخر جدول ل�سامبا للر�سوم وامل�صاريف) التي تفر�ضها
�سامبا على املبلغ املحول و�سيتم خ�صمها من الر�صيد املتاح لبطاقة الإئتمان واملوجب
.�سدادها من قبل حامل البطاقة
 تعني �شروط و�أحكام بطاقة االئتمان املوحدة واملنتجات املرتبطة بها:	ال�شروط والأحكام.٣١
.هذه

16. “Minimum Payment Due” means the amount set forth on the Schedule of Fees and Charges and
payable by the Card Member.
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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 ard.
22. “Samba” means Samba Financial Group, UAE.
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.
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. “Installment Programs” means programs where the Card Member repays the amount of the
purchase or loan taken, over equal monthly installments, in accordance with the respective
installment product terms and conditions. The list of Installment Program includes but not limited
to Samba Installment Plan(“SIP”), Cash On Phone(“COP”), Balance transfers(“BT”), and any other
program being launched by Samba from time to time. Installment programs are available for
Samba conventional Credit Cards only.
30. Dynamic Currency Conversion “DCC” is a service offered at select merchants /websites/ ATMs
and refers to any card transaction presented in foreign (non-AED) currency that the Cardholder
chooses to pay in AED. For such card transactions converted to UAE Dirhams via DCC, the
Cardholder acknowledges that the process of conversion and the exchange rates applied will be
determined by the relevant merchant or dynamic currency conversion service provider, as the
case may be. In addition, all such card transactions which are converted via dynamic currency
conversion will be subject to a fee (as per the latest Samba Schedule of Fees & Charges) levied by
Samba on the converted amount, which shall be payable by Cardholder and debited from the Card
account.
31 “Terms and Conditions” means these consolidated Credit Card and related products Terms and
Conditions.

B. CARD COLLECTION AND USAGE

ب
،) ميكن ا�ستالم البطاقة بوا�سطة ع�ضو البطاقة من �سامبا �أو على م�س�ؤولية ع�ضو البطاقة1
ميكن �أن تر�سل �سامبا البطاقة �إىل ع�ضو البطاقة بالربيد ال�سريع �أو الربيد العادي �أو
.ت�سلم �إىل العنوان املبلغ من قبل ع�ضو البطاقة �إىل �سامبا
) (�أ) بطاقة غري مفعلة �أو (ب: �إما، ح�سب اختبار �سامبا،) ي�ستلم ع�ضو البطاقة من �سامبا2
.بطاقة مفعلة م�سبق ًا
 مبوجب: �سوف ينطبق ما يلي،) يف حالة تزويد ع�ضو البطاقة ببطاقة غري مفعلة1(
 يقوم ع�ضو البطاقة باالت�صال ب�سامبا على الرقم املحدد من �أجل،ا�ستالم البطاقة
 يقوم ع�ضو البطاقة بتعريف نف�سه و�إبالغ رقم ح�سابه و�أي معلومات.تفعيل البطاقة
 وتعترب املكاملة الهاتفية من ع�ضو البطاقة مبثابة.�سرية �أخرى ميكن �أن تطلبها �سامبا
�إثبات ا�ستالم و�سوف ت�شكل دلي ًال ملزم ًا و�شام ًال على ا�ستالم ع�ضو البطاقة للبطاقة
 يجوز ل�سامبا �أي�ض ًا �أن تت�صل بعمالئها وتز ّودهم.وقبول هذه ال�شروط والأحكام
بخدمة تفعيل البطاقة التي مبوجبها يتم تفعيل بطاقة العمل مبجرد ات�صال �سامبا
به على الأرقام امل�سجلة لديها واخلا�صة به وبعد الت�أكد من العميل و�صحة هويته يف
 ُيعترب قبول العميل لتفعيل البطاقة يف مكاملة م�سجلة، يف هذه احلاالت.مكاملة م�سجلة
.ملزم ًا له و�إثبات ًا قاطع ًا وي�ؤكد ت�س ّلمه البطاقة وقبوله لهذه الأحكام وال�شروط
 يجوز: �سوف ينطبق ما يلي،) يف حالة ا�ستالم ع�ضو البطاقة لبطاقة مفعلة م�سبق ًا2(
لع�ضو البطاقة �أن ي�ستخدم البطاقة بدون احلاجة �إىل االت�صال ب�سامبا �أو اتخاذ �أي
 �سوف يعترب ا�ستخدام ع�ضو البطاقة للبطاقة مبثابة �إثبات.�إجراء �آخر مع �سامبا
ا�ستالم و�سوف ت�شكل دلي ًال ملزما و�شامال على ا�ستالم ع�ضو البطاقة للبطاقة وقبول
.هذه ال�شروط
 يف حالة رغبة ع�ضو. يقوم ع�ضو البطاقة بالتوقيع على البطاقة،) مبوجب ا�ستالم البطاقة3
 يقوم ع�ضو البطاقة بقطع البطاقة �إىل،البطاقة �أال يكون ملزما بهذه ال�شروط والأحكام
ن�صفني و�إعادة كال الن�صفني �إىل �سامبا (�سواء بالت�سليم ال�شخ�صي �أو بالربيد املدفوع
.)م�سبق ًا
) تعترب البطاقة و�ستظل يف جميع الأوقات ملك ًا ل�سامبا ويجب �أن ت�سلم �إىل �سامبا فور ًا بناء4
 حتتفظ �سامبا لنف�سها باحلق يف �سحب البطاقة.على طلب �سامبا �أو وكيلها املعتمد ر�سميا
 �أو �إنهاء �صالحية البطاقة مبوجب تقدمي �أو عدم تقدمي �إ�شعار/ح�سب اختيارها اخلا�ص و
.م�سبق (ح�سبما يراه منا�سب ًا) ويف �أي ظروف تراها منا�سبة
 وال يجوز،) �إن هذه البطاقة غري قابلة للتحويل وت�ستخدم ح�صري ًا من قبل ع�ضو البطاقة5
.رهن البطاقة بوا�سطة ع�ضو البطاقة ك�ضمان لأي غر�ض مهما كان
) ت�ستخدم البطاقة لغر�ض اال�ستخدام فيما يتعلق بالت�سهيالت التي توفرها �سامبا من حني6
 (�أ) الدفع:لآخر ح�سب اختيارها اخلا�ص وت�شمل على �سبيل املثال ال احل�صر ما يلي
 �أو اخلدمات التي ميكن �أن يخ�صم الدفع عنها من/مقابل �أي م�شرتيات �أو حجوزات و
 (ب) �أي معامالت �صرافة �آلية تنفذ من خالل ح�سابات ع�ضو البطاقة،ح�ساب البطاقة
 التي تخ�ضع، �أو (د) الت�سهيالت الأخرى/ (ج) ال�سف النقدية و،الأخرى لدى �سامبا
. �إذا انطبق ذلك،للرتتيب امل�سبق مع �سامبا
ً يكون ع�ضو البطاقة م�س�ؤوال،) حيثما تضاف �إحدى ت�سهيالت ال�صرافة الآلية يف البطاقة7
عن جميع املعامالت �سواء متت بعلم ع�ضو البطاقة �أو مبوجب تفوي�ض �صريح �أو �ضمني
 ومبوجب هذا يفو�ض ع�ضو البطاقة �سامبا ب�أن تخ�صم من ح�ساب البطاقة مبلغ.منه
 يقبل ع�ضو، وما مل يكن هناك خط�أ وا�ضح.�أي �سحوبات وفق ًا ل�سجل �سامبا للمعامالت
.البطاقة �سجل �سامبا للمعاملة على �أنها نهائية وملزمة لكافة الأغرا�ض
) يجوز ل�سامبا �أن ت�صدر رقم تعريف �شخ�صي لع�ضو البطاقة لال�ستخدام يف �أي �صراف �آيل8
 (�أ) رقم التعريف ال�شخ�صي ميكن �أن ير�سل:  يوافق ع�ضو البطاقة على �أن,يقبل البطاقة
 (ب) ال يجوز لع�ضو البطاقة �إف�شاء.بالربيد �إىل ع�ضو البطاقة على م�س�ؤوليته اخلا�صة
 (ج) يكون ع�ضو البطاقة م�س�ؤو ًال م�س�ؤولية كاملة،رقم التعريف ال�شخ�صي لأي �شخ�ص
جتاه �سامبا عن معامالت البطاقة لتي ينفذها با�ستخدام رقم التعريف ال�شخ�صي �سواء
.بعلمه �أو بدون علمه
استالم البطاقة واستخدامها

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.
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. 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.
8. 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.
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ATM/BPC  تنفذ با�ستخدام البطاقة يف �أي نظام �صراف �آيلATM/BPC ) �أي ودائع �صراف �آيل9
. �سوف تخ�ضع للمراجعة من قبل �سامبا، �سواء ب�شيكات �أو بالنقد،مركب من قبل �سامبا
.ويعترب املبلغ املراجع من قبل �سامبا هو املبلغ ال�صحيح للودائع املنفذة بهذه الطريقة
 متاحة لال�ستخدام فقد بعد �إمتام مقا�صة �أوATM/BPC �ستكون عوائد ال�شيكات املودعة يف
.حت�صيل ال�شيك
 يحق ل�سامبا يف �أي وقت،) بدون الإخالل ب�أن احلد االئتماين لع�ضو البطاقة مل ي�ستنفذ10
 �أن ت�سحب،وبدون �إ�شعار م�سبق وبدون تقدمي �أي �أ�سباب وبدون التزام جتاه ع�ضو البطاقة
البطاقة وحتد من حق ع�ضو البطاقة يف ا�ستخدام البطاقة �أو ترف�ض الت�صريح ب�أي
.معلومات بالبطاقة
 ف�إن عملة املعامالت �سوف حتول،) �إذا ا�ستخدمت البطاقة خارج الإمارات العربية املتحدة11
ما�سرتكارد يف تاريخ قيد/�إىل درهم �إماراتي ي�سعر ال�صرف ال�سائد ح�سبما حتدده فيزا
 �سوف تخ�ضع.املبلغ على ح�ساب البطاقة بدال من التاريخ الذي ا�ستخدمت فيه البطاقة
جميع املعامالت التي تنفذ بعملة �أجنبية لر�سوم معاملة كما هي حمددة يف جدول الأتعاب
 و�سوف يعو�ض ع�ضو البطاقة،والر�سوم زائد الر�سوم الأخرى ب�أ�سعار �سامبا ال�سائدة
.�سامبا عن جميع التكاليف �أو النفقات التي تتكبدها نتيجة لتلك املعامالت
 الدفع.3
 الر�سم/ وافق ع�ضو البطاقة على �أن يدفع ل�سامبا بناء على طلب �سامبا ر�سم اال�شرتاك.1
. ر�سم التجديد عن البطاقة وكل بطاقة �إ�ضافية عند �إ�صدارها وجتديدها/ال�سنوي
 قابلة للدفع من قبل ع�ضو، الواردة يف جدول الأتعاب والر�سوم، تكلفة البطاقة البديلة تكون.2
.البطاقة �إىل �سامبا فور ًا مبوجب طلب �سامبا مقابل �إ�صدار بطاقة بديلة
 كما هي واردة يف جدول الأتعاب والر�سوم �أو التي حتدد ب�شكل، كما تكون ر�سوم �إ�ضافية.3
 قابلة للدفع من ع�ضو البطاقة �إىل �سامبا فور ًا مبوجب طلب �سامبا،�آخر من قبل �سامبا
 �أو ق�سائم املعامالت و�أي خدمات، ال�سلفة النقدية/مقابل تقدمي ن�سخ من �سندات املبيعات
.�أخرى ميكن �أن يقدمها �سامبا من وقت �إىل �آخر
 املعني من قبل �سامبا/ يتعهد ع�ضو البطاقة ب�أن يبقى يف حدود احلد االئتماين املحدد.4
لع�ضو البطاقة ما مل يح�صل ع�ضو البطاقة على موافقة م�سبقة من �سامبا بتجاوز احلد
 زيادة �أو خف�ض احلد، ويحق ل�سامبا من جانب واحد وب�شكل فردي �أن يحدد.االئتماين
 كما يتعهد ع�ضو البطاقة. �أو التخلي عن احلد االئتماين كلي ًا �أو جزئي ًا/االئتماين و
بعدم القيام ب�أي م�شرتيات �أو معامالت والتي ميكن �أن جتعل الر�صيد الرتاكمي الباقي
اللتزامات ع�ضو البطاقة جتاه �سامبا مبوجب جميع امل�شرتيات واملعامالت ويتجاوز ذلك
، يف حالة خمالفة هذا ال�شرط وقيام العمل بتجاوز ذلك احلد االئتماين.احلد االئتماين
 �سوف يدفع �إىل، بالإ�ضافة �إىل املبالغ الأخرى القابلة للدفع عنا،ف�إن ع�ضو البطاقة
 ف�إن كامل الر�صيد املتبقي يف، كامل املبلغ املطلوب �أعاله، مبوجب طلب �سامبا،�سامبا
.ح�ساب ع�ضو البطاقة �سوف ي�صبح م�ستحق ًا وقاب ًال للدفع فور ًا
 تكون جميع الدفعات الواجب دفعها من ع�ضو البطاقة بعملة الفواتري امل�سجلة على ح�ساب.5
 يدفع ع�ضو البطاقة جميع تكاليف ال�صرف، �إذا مت الدفع ب�أي عملة �أخرى.البطاقة
والعمولة وامل�صاريف �أو اخل�سائر الأخرى التي يتكبدها �سامبا يف حتويل ذلك املبلغ �إىل
 يتم �إجراء ذلك التحويل ب�سعر ال�صرف الذي يحدد ب�شكل نهائي من قبل.عملة الفاتورة
 �أي مبلغ ي�سدد من قبل ع�ضو البطاقة.�سامبا يف التاريخ الذي ي�سجل فيه ح�ساب البطاقة
 ف�إن ذلك املبلغ �سوف يقيد بعد التاريخ الذي يحول فيه ذلك املبلغ �إىل،بعملة الفاتورة
عملة الفاتورة �أو عندما ت�ستلم الأموال للقيمة من قبل �سامبا يف الإمارات العربية املتحدة
.وتخ�ص�ص حل�ساب البطاقة
 �سيتم فر�ض ر�سوم معاملة، بالن�سبة جلميع املعامالت بالعملة الأجنبية التي تنفذ بالبطاقة.6
.كما هي واردة يف جدول الأتعاب والر�سوم
 يحق ل�سامبا معاملة التايل على �أنه دليل اخل�صم املتكبد ب�شكل �صحيح من قبل ع�ضو.7
:البطاقة والذي �سيخ�صم من ح�ساب البطاقة
�أو �سجل/ ) �أي �سندات بيع �أو �سجل معامالت �أو �سند ائتمان �أو �سند توزيع نقدي و1

9. 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.
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10. 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.
11. 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 as determined by Visa/Mastercard as applicable 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/ 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 UAE 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 UAE and assigned to the
Card Account.

12. 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.

،م�صاريف �أخرى يحمل ختم مطبوع �أو ختم بارك على البطاقة وحمرر ب�شكل ر�سمي
 �أو/و
) �سجل �سامبا لل�سلف النقدية �أو �أي معامالت �أخرى تنفذ عن طريق ا�ستخدام البطاقة2
مبا فيها على �سبيل املثال ال احل�صر املعامالت املنفذة عرب �أمر بريدي �أو عرب الهاتف
.�أو االنرتنت
 يكون دفع الر�صيد املتبقي كما هو حمدد يف ك�شف احل�ساب بالكامل م�ستحق ًا وقاب ًال للدفع.8
يف موعد ال يت�أخر عن تاريخ ا�ستحقاق الدفع ولن يتحمل ع�ضو البطاقة ر�سم فائدة ( �إال
فيما يتعلق بال�سلف النقدية) �إذا ا�ستلمت �سامبا مبلغ الر�صيد املتبقي يف �أو قبل تاريخ
، ميكن لع�ضو البطاقة �أن يختار �أال يقوم ب�سداد الر�صيد املتبقي بالكامل.ا�ستحقاق الدفع
ويف هذه احلالة يجب �أن يدفع ع�ضو البطاقة على الأقل احلد الأدنى للمبلغ امل�ستحق يف �أو
.قبل تاريخ ا�ستحقاق الدفع
 يجوز ل�سامبا ح�سب اختيارها، �إذا مل يتم دفع احلد الأدنى للمبلغ امل�ستحق ال�سابق بالكامل.9
 وبدون الإخالل ب�أي حق �آخر من حقوقها يف هذه ال�شروط والأحكام �أن ت�سمح،اخلا�ص
لع�ضو البطاقة ب�أن يدفع احلد الأدنى للمبلغ امل�ستحق حالي ًا واحلد الأدنى للمبلغ امل�ستحق
.الذي مل ي�سدد من قبل برامج التق�سيط
 �إذا دفع ع�ضو البطاقة �إىل �سامبا بحلول تاريخ الدفع امل�ستحق مبلغ يقل عن الر�صيد.10
 ف�إن ر�سوم فائدة،املتبقي �أو �إذا مل يتم الدفع �أو �إذا مت الدفع بعد تاريخ ا�ستحقاق الدفع
املح�سوبة على �أ�سا�س يومي �سوف تطبق على الر�صيد املتبقي اعتبار ًا من تاريخ معاملة
 �إذا دفع ع�ضو البطاقة.(معامالت) البطاقة حتى يتم قيد �أي دفعات يف ح�ساب البطاقة
 ف�إن �إجمايل العمولة يف ك�شف ع�ضو البطاقة التايل �سوف يخف�ض مببلغ،جزء ًا من املبلغ
يحت�سب وفق ًا ملعدل عمولة بطاقة ائتمان �سامبا يف ال�شهر من تاريخ �سداد ع�ضو البطاقة
، بدون الإخالل مبا �سبق.للدفعة اجلزئية حتى تاريخ ك�شف احل�ساب التايل لع�ضو البطاقة
�سوف تطبق ر�سوم فائدة و�أتعاب على ال�سحوبات النقدية يف حالة الدفع الكامل للر�صيد
.املتبقي يف �أو قبل تاريخ ا�ستحقاق الدفع
 حتتفظ، �إذا دفع ع�ضو البطاقة �إىل �سامبا �أي مبلغ يزيد عن الر�صيد املتبقي للبطاقة.11
 بالتحقق من �أ�سباب تلك الدفعات الزائدة �أو تقوم،�سامبا باحلق ح�سبما تراه الزما
 يف هذه.مبعاملة �أو عدم معاملة تلك الدفعات و�إعادة الدفعات �إىل ع�ضو البطاقة
. ميكن �أن ُيطبق ر�سم الإعداد بح�سب جدول الأتعاب والر�سوم،احلاالت
 �إذا كان ع�ضو البطاقة م�سافر ًا �أو متواجد ًا خارج، بدون الإخالل بالأحكام ال�سابقة.12
 عندما يكون،الإمارات العربية املتحدة يف تاريخ ا�ستحقاق الدفع �أو يف �أي تاريخ �آخر
دفع �أي مبلغ من �أي نوع �أو طبيعة م�ستحق ًا مبوجب هذه ال�شروط والأحكام �أو مبوجب
 �أو لأي �سبب �أو مربر �آخر ميكن �أن تراه �سامبا مالئما ح�سب ر�ؤيتها،ح�ساب البطاقة
 �أن تدمج وتوحد، حتتفظ �سامبا لنف�سها باحلق يف �أي وقت وبدون �أي �إ�شعار،اخلا�صة
�أو جتري مقا�صة �أو حتول �أي مبلغ قائم بالدائن جلميع �أو �أي ح�ساب (ح�سابات) لع�ضو
البطاقة لدى �سامبا من �أي نوع و�أينما وجدت و�سواء كانت بالدرهم الإماراتي �أو ب�أي عملة
 يف �أو جتاه �إبراء جميع الر�سوم، مبا فيها ح�ساب م�شرتك مع ع�ضو بطاقة �إ�ضافية،�أخرى
 وموجب هذا ف�إن ع�ضو البطاقة يفو�ض �سامبا ب�أن، �أو املبالغ امل�ستحقة ل�سامبا/والأتعاب و
حتول تلك املبالغ يف ح�سابه ب�سعر ال�صرف ال�سائد يف �سامبا املحدد من قبل �سامبا ح�سب
.تقديرها اخلا�ص
 �إذا مل ي�سدد ع�ضو البطاقة املبلغ الأدنى، بدون الإخالل ب�أي حق �آخر �أو �إجراء من �سامبا.13
، �سيتم قيد ر�سوم ت�أخري الدفع يف ح�ساب البطاقة،امل�ستحق يف تاريخ ا�ستحقاق الدفع
 يف زيادة ر�سوم التمويل لت�شمل ر�سوم، ح�سب تقديرها اخلا�ص،وحتتفظ �سامبا بحقها
.الت�أخري
 يتم خ�صم جميع معامالت البطاقة وجميع الر�سوم الأخرى من ح�ساب البطاقة بعملة.14
، ح�سب تقديرها اخلا�ص، يحق ل�سامبا.الفاتورة و�سوف يتم ت�سجيلها يف ك�شف احل�ساب
من وقت �إىل �آخر �أن تغري معدل �أو طريقة ح�ساب الر�سوم واحلد الأدنى املحدد للدفعة
.امل�ستحقة
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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 interest charge
(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 or before the payment due date pay at least the
minimum payment due as specified on the statement of account.
9. 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 the sum of any Monthly Installment(s) plus all other outstanding transactions multiplied
by the required payment percentage of Installment Programs determined by Samba, plus any
excess amounts over the Credit Limit and all past due amounts, if any.
10. If the Card Member pays to Samba by the payment due date less than the current balance or
if no payment is made or if payment is made after the payment due date, the interest charges
calculated on a daily basis will be applied to the current balance from the date of the Card
Transaction(s) until any payments are credited to the Card Account. If the Card Member makes
a partial payment, the total interest charge in the Card Member’s subsequent statement will
be reduced by an amount calculated in accordance with Samba’s Credit Card interest rate per
month from the date the Card Member made the part payment to the date of the Card Member’s
subsequent statement. Notwithstanding the foregoing, interest charges and fees for cash
withdrawals will apply in case of full payment of the current balance on or before the payment
due date.
11. 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.

 أي دفعات يت�سلمها �سامبا من ع�ضو البطاقة فيما يتعلق بح�ساب البطاقة العادية (ح�ساب.15
،البطاقة العادية) �سوف ت�ستخدم يف �سداد املبالغ امل�ستحقة من ع�ضو البطاقة ل�سامبا
: فيما يتعلق مبا يلي، يراه �سامبا مالئم ًا، �أو ب�أي ترتيب �أولوية �آخر،بالرتتيب التايل
) برامج التق�سيط (التق�سيط تت�ضمن العنا�صر الأ�سا�سية والفوائد	العمولة املح�سوبة على حتويل الر�صيد وال�سلفة النقدية ومعامالت التجزئة ر�سوم الع�ضوية ال�سنوية ر�سوم الت�أخري وم�شرتيات التجزئة، ر�سوم اخلدمة الأخرى مثل ر�سوم ال�سلفة النقدية اال�سرتداد/ ر�سوم جتاوز احلد ر�سوم ال�شيكات املرجتعة	املبلغ الأ�صيل املفوتر على ال�سلف النقدية وم�شرتيات التجزئة ر�سوم حماية االئتمان �أو الت�أمني ف�إن مبلغ الدفعة الزائدة،�إذا كانت الدفعة امل�سددة �أكرث من �إجمايل املبلغ امل�ستحق
:ي�ستخدم يف
.	ال�سلف النقدية وامل�شرتيات لل�شهر احلايل ر�سوم خدمة ال�شهر اجلاري �أي مدفوعات للبطاقة االئتمانية من قبل �صاحب البطاقة �سوف،15  مبوجب البند.16
تُ�ستخدم �أو ًال من قبل �سامبا للمبالغ املت�أخرة ال�سداد املفوترة على مبلغ البطاقة الأطول
. وينطبق هذا فقط على م�شرتيات التجزئة والنقدية،مدة
 ف�إن �سامبا، �إذا ثبت �أن معاملة البطاقة التي يعرت�ض عليها العميل قد �صدرت من قبله.17
حتتفظ لنف�سها باحلق يف �أن تعيد ح�ساب مبلغ معاملة البطاقة مع ر�سم فائدة و�أي ر�سوم
 اعتبار ًا من تاريخ �إجراء معاملة،وم�صاريف �إ�ضافية تتكبدها �سامبا يف حتري هذا الأمر
.البطاقة
 �إن قبول �سامبا للدفعات املت�أخرة �أو الدفعات اجلزئية �أو ال�شيكات �أو حتويالت الأموال.18
التي ي�شار �إليها على �أنها ت�شكل دفع ًا كام ًال حل�ساب البطاقة �أو غري ذلك �أو �أي ت�ساهل من
�سامبا فيما يتعلق بعدم حت�صيل املبالغ امل�ستحقة من ع�ضو البطاقة عندما ت�صبح م�ستحقة
مبوجب هذه ال�شروط والأحكام لن يعترب مبثابة تخلي من قبل �سامبا �أو تعديل لهذه
ال�شروط والأحكام من �أي ناحية وال مينع �سامبا من �أن تنفذ الحق ًا �أي ًا من حقوقها مبوجب
.هذه ال�شروط والأحكام يف حت�صيل املبالغ امل�ستحقة مبوجب هذه ال�شروط والأحكام
 وافق ع�ضو البطاقة مبوجب هذا �صراحة على �أنه �إذا كانت �أية مبالغ م�ستحقة من ع�ضو.19
البطاقة ل�سامبا يف �أي وقت مبوجب ح�ساب البطاقة �أو �إذا كان ع�ضو البطاقة م�س�ؤوال
 ب�أي طريقة مهما، جاري �أو غريه،�أمام �سامبا عن �أي ح�ساب بنكي �أو �أي ح�ساب �آخر
 �أو �إذا كان التق�صري قد وقع من ع�ضو البطاقة فيما يتعلق بتلك احل�سابات �أو يف،كانت
 ف�إنه يف هذه،�أي ت�سهيالت بنكية �أخرى �أو قرو�ض ممنوحة من �سامبا �إىل ع�ضو البطاقة
احلالة �سي�صبح كامل الر�صيد املتبقي من ح�ساب ع�ضو البطاقة م�ستحق ًا وقاب ًال للدفع
.فور ًا
 بدون الإخالل مبمار�سة �سامبا لأي من حقوقها مبوجب هذه ال�شروط والأحكام �أو �إنهاء.20
 ف�إنه �سي�ستمر ح�ساب جميع الر�سوم على،ح�ساب البطاقة مبوجب هذه ال�شروط والأحكام
،�أي من املبالغ املالية التي تظل م�ستحقة ومل تدفع بعد ممار�سة �سامبا لأي من حقوقها
واتخاذ �إجراءات ق�ضائية ويف حالة احل�صول على حكم ق�ضائي فيما يتعلق ب�أي مبلغ يحكم
 وتكون الر�سوم قابلة للدفع �أي�ض ًا على ذلك املبلغ،فيه ب�أن �أي مبلغ من املال يدفع �إىل �سامبا
املايل املحكوم ب�أنه قابل للدفع �إىل �سامبا من تاريخ �صدور ذلك احلكم حتى تاريخ الدفع
.الكامل للمبلغ

13. 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 Fees and the Finance Charge to include delay interest.
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14. 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.
15. Any payment received by Samba from any Card Member in relation to the Conventional Card
Account (“Conventional Card Account”) will be applied as a payment to settle the outstanding
amount due from the Card Member to Samba, in the following order and/or in any order of
priority as Samba decides:
- Installment programs (Installment includes both principal & interest components)
- Interest billed for balance transfer, cash advance & retail transactions
- Annual Membership fee
- Late Fee
- Other service charges such as cash advance fee, dial a draft fee
- Over limit
- Return Cheque fee
- Principal outstanding billed for cash advances &retail purchases
- Credit shield or insurance fee
In case Payment made is greater than the total amount due, the amount of excess payment will
be applied to:
- Current month cash advance & purchases
- Current month service charges
16. Subject to clause 15, any payment made to the Credit Card by the Card Member will be applied by
Samba first to the outstanding amount that is billed to the Card Account for the longest period.
This is only applicable for Retail and Cash purchases.
17. 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 with the interest charge and any additional fees and
expenses incurred by Samba in the investigation thereof.
18. 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.
19. 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.

20. 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.
21. 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.
22. 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.
23. The security cheque, will be drawn on Samba Financial Group, UAE, 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
cheque against the current account (refer point 23.a) at any time to collect its receivables
from him/her.
c. The Card Member authorizes Samba to use the security cheque 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 cheque
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.
24. 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.
25. 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.
26. 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.
27. 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 Primary Card Member shall thereafter show particulars of the Current Balance of the
consolidated Card Account.
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 يجوز ل�سامبا ح�سب تقديرها اخلا�ص �أن تطلب ك�شرط العتماد �أي طلب احل�صول على.21
 �أو رهن مبلغ نقدي ك�ضمان ل�صالح/ �أو يودع مقدم الطلب �شيك ًا غري م�ؤرخ و،البطاقة
 �أن تطلب �أن يودع ع�ضو، يف �أي وقت، كما يجوز ل�سامبا.�سامبا ب�أي مبلغ تطلبه �سامبا
 �أو رهن نقدي ل�صالح �سامبا باملبلغ الذي تطلبه �سامبا حتى/البطاقة �شيكا غري م�ؤرخ و
. �أو الرهن النقدي يف وقت �إ�صدار البطاقة �إىل ع�ضو البطاقة/لو مل يطلب ذلك ال�شيك و
 مبوجب هذا يفو�ض ع�ضو البطاقة �سامبا ب�أن تكتب تاريخ ذلك ال�شيك و�أن تقدمه للدفع يف.22
.التاريخ املقيد مقابل �أي مبلغ م�ستحق ل�سامبا
 ويوقع، الإمارات العربية املتحدة، يكون �شيك ال�ضمان م�سحوب ًا على جمموعة �سامبا املالية.23
.من قبل ع�ضو البطاقة
، ح�سبما ومتى كان ذلك �ضروريا، يفو�ض ع�ضو البطاقة �سامبا لفتح ح�ساب جاري.1
.على �أ�سا�س املعلومات التي قدمها ع�ضو البطاقة يف منوذج الطلب
 يدرك ع�ضو البطاقة �أن �سامبا لديها احلق وحتتفظ بحقها ب�أن ت�ؤرخ وتقدم �شيك.2
.ال�ضمان يف �أي وقت لتح�صيل مدفوعاتها من ع�ضو البطاقة
 يفو�ض ع�ضو البطاقة �سامبا با�ستخدام �شيك ال�ضمان املوقع من قبله ال�سرتداد �أي.3
.التزامات جتاه �سامبا مل تدفع يف تاريخ ا�ستحقاقها
 ف�إن ال�شيك املوقع من قبله �سوف يتم، يدرك ع�ضو البطاقة ب�أنه يف حالة رف�ض طلبه.4
.�إلغا�ؤه من قبل �سامبا بالطريقة ال�صحيحة جلعله باط ًال والغي ًا
 يوافق ع�ضو البطاقة على �أن احل�ساب �سوف يغلق بالطريقة املتبعة ال�صحيحة من.5
.قبل �سامبا
BPC /  يجوز لع�ضو البطاقة �أن يختار �إنفاذ الدفع عن طريق �إيداع نقد �أو �شيكات يف �أي من.24
 لن تكون �سامبا م�س�ؤولة عن �أي خ�سارة �أو ت�أخري ناجت.�صراف �آيل يحدد من قبل �سامبا
 �صراف �آيل �سوف يقيد فقطBPC/  �إن النقد املودع يف. ال�صراف الآيلBPC/ عن ا�ستخدام
حل�ساب البطاقة بعد التحقق من قبل �سامبا (ويكون ذلك التحقق نهائي ًا وملزم ًا لع�ضو
البطاقة) و�أي ك�شف ح�ساب ي�صدر ب�ش�أن �إيداع �سوف ميثل فقط ما يق�صد ع�ضو البطاقة
.�إيداعه ب�ش�أنه ولن يكون ملزم ًا ل�سامبا ب�أي حال من الأحوال فيما يتعلق ب�صحته
 يوافق ع�ضو البطاقة على �أنه ما مل يكن هناك خط�أ ظاهر ف�إن �سجالت �سامبا لأي معاملة.25
للبطاقة منفذة مبوجب ا�ستخدام البطاقة �سوف تكون نهائية وملزمة لع�ضو البطاقة
.جلميع الأغرا�ض
 لن ي�سمح ع�ضو البطاقة �أن يحول �أموال من ح�ساب بطاقة �إىل ح�ساب بطاقة �أخرى من.26
.�أجل ت�سوية م�ستحقات على ح�ساب بطاقة
 ومت �إلغاء �أي من تلك، �إذا كان لدى ع�ضو البطاقة بطاقات �أخرى �صادرة من قبل �سامبا.27
 ف�إنه يجوز ل�سامبا ح�سب تقديرها اخلا�ص وبدون تقدمي،البطاقات لأي �سبب من الأ�سباب
 �سواء كان بالدرهم الإماراتي �أو ب�أي، �أن تدمج �أو توحد ح�ساب البطاقة امللغاة،�إ�شعار
 ويجوز لها القيام بذلك بدون الإخالل ب�أن الأر�صدة يف، مع ح�ساب البطاقة،عملة �أخرى
 ومبوجب هذا يفو�ض ع�ضو البطاقة �سامبا �إجراء،تلك احل�سابات قد ال تظهر بنف�س العملة
،مقا�صة لأي من ذلك الدمج �أو التوحيد مع التحويل الالزم ب�أ�سعار �صرف �سامبا ال�سائدة
 �سوف يو�ضح ك�شف احل�ساب املر�سل.والتي حتدد من قبل �سامبا ح�سب تقديرها اخلا�ص
.�إىل ع�ضو البطاقة الأ�سا�سية تفا�صيل الر�صيد احلايل حل�ساب البطاقة املوحد
 �أي دفعات من ع�ضو البطاقة �إىل �سامبا فيما يتعلق بح�ساب البطاقة �سوف تدفع �صافية.28
 يدرك ع�ضو البطاقة.من �أي �ضرائب �أو حجوزات �أو �أتعاب �أو ر�سوم �أو خ�صومات �أخرى
 �ستقدم �سامبا �شيك ال�ضمان الذي مت تقدميه يف وقت توقيع،ويقر �أنه يف حالة نق�ص الدف
.منوذج الطلب
 السلف النقدية.4
 ويكون ل�سامبا احلق املطلق يف، يجوز لع�ضو البطاقة �أن ي�ستخدم بطاقته ل�سحب النقد.1
حتديد م�ستوى ال�سلفة النقدية والذي يخ�ضع للتغيري على �أ�سا�س تاريخ ع�ضو البطاقة
.وكذلك �سلوكه يف معامالت البطاقة
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 ح�سب،يجوز لع�ضو البطاقة �أن يح�صل على �سلف نقدية باملبلغ الذي يكون مقبو ًال ل�سامبا
: بالو�سائل التالية،تقديرها اخلا�ص
/) تقدمي البطاقة يف �أي مكتب من مكاتب �سامبا �أو �أي م�ؤ�س�سة ع�ضو يف ما�سرت كارد1
فيزا انرتنا�شونال تقدم تلك الت�سهيالت مع �إثبات هويته وتوقيع �سجل املعاملة
 �أو/الالزم
)	ا�ستخدام البطاقة يف �أي جهاز �صراف �آيل تابع ل�سامبا �أو يف �أي بنك �آخر �أو م�ؤ�س�سة2
مالية يكون ل�سامبا معها ترتيبات ال�ستخدام ال�صرافة الآلية (ويف تلك احلالة ف�إن
مبلغ النقد �سوف يخ�ضع الحق ًا حلد ال�سحب اليومي املطبق يف ال�صرافة الآلية) �أو �أي
.�صرافة �آلية �أخرى يف الإمارات العربية املتحدة �أو باخلارج والتي تقبل البطاقة
�إن ا�ستخدام البطاقة من قبل ع�ضو البطاقة للح�صول على �سلفة نقدية �سوف يعترب مبثابة
 و�سوف.موافقة من ع�ضو البطاقة لدفع عمولة على كل �سلفة نقدية ور�سوم ال�سلفة النقدية
تخ�ضع جميع ر�سوم العمالت الأجنبية لأتعاب معاملة كما هي حمددة يف جدول الر�سوم
و�سوف بعو�ض ع�ضو البطاقة �سامبا عن جميع التكاليف �أو النفقات التي تتكبدها نتيجة
.لتلك املعامالت
�أي �سحوبات نقدية من ح�سابات ع�ضو البطاقة تنفذ من خالل ا�ستخدام البطاقة يف
�أي �صرافة �آلية مركبة من قبل �سامبا �سوف تخف�ض حلد ال�سحب اليومي من ال�صرافة
 ويعترب املبلغ املراجع من قبل �سامبا هو املبلغ.الآلية و�سوف تخ�ضع للتدقيق من قبل �سامبا
.ال�صحيح للح�سب املنفذ بهذه الطريقة
�سوف تفر�ض عمولة بال�سعر ال�سائد املطبق من قبل �سامبا على ال�سلف النقدية واملح�سوبة
.على �أ�سا�س �سومي على كل �سلفة نقدية من تاريخ ال�سلفة النقدية حتى يتم �سداده بالكامل
.يتم تقييم ر�سوم ال�سلفة النقدية على مبلغ كل �سلفة وحت�سب على ح�ساب البطاقة
.�سوف حت�سب ر�سوم ال�سلفة لنقدية ح�سب اجلدول احلايل للأتعاب والر�سوم

.2

.3

.4

.5

.6
.7
 البطاقة اإلضافية.5
 ح�سب تقديرها اخلا�ص وبناء على تلك، يجوز ل�سامبا بناء على طلب ع�ضو البطاقة.1
 �أن ت�صدر بطاقة �إ�ضافية �إىل �شخ�ص،ال�شروط والأحكام الإ�ضافية التي تراها �ضرورية
.يحدد من قبل ع�ضو البطاقة
. �سنة١٢  ميكن �أن ت�صدر البطاقة الإ�ضافية فقط للأ�شخا�ص الذي جتاوزوا �سن.2
 �سوف تخ�ضه البطاقة الإ�ضافية جلميع �شروط و�أحكام البطاقة الأ�سا�سية ومبوجب تفعيل.3
 يوافق ع�ضو البطاقة الإ�ضافية على االلتزام ب�شروط، �أو ا�ستخدام البطاقة الإ�ضافية/و
.و�أحكام البطاقة الأ�سا�سية
 يكون كل من ع�ضو البطاقة الإ�ضافية وع�ضو البطاقة الأ�سا�سية م�س�ؤولني ب�صورة ت�ضامنية.4
وفردية عن جميع التكاليف وال�سلع واخلدمات وال�سلف النقدية التي يتم احل�صول
عليها وجميع معامالت البطاقة وجميع الر�سوم الأخرى الناجتة عن ا�ستخدام البطاقة
.(البطاقات) الإ�ضافية
 يكون ع�ضو البطاقة الأ�سا�سية م�س�ؤوال م�س�ؤولية كاملة جتاه �سامبا عن جميع الر�سوم.5
وااللتزامات الأخرى التي يتكبدها ع�ضو البطاقة الإ�ضافية بغ�ض النظر عن �أي نزاع بني
.ع�ضو البطاقة الأ�سا�سية وع�ضو البطاقة الإ�ضافية مبا بتعلق بذلك
 يلتزم ع�ضو البطاقة الأ�سا�سية بتعوي�ض �سامبا عن �أي خ�سارة �أو �ضرر �أو التزام �أو تكاليف.6
 والتي تتكبدها �أو تتعر�ض لها �سامبا ب�سبب �أي،�أو نفقات �سواء كانت قانونية �أو غري ذلك
.�إخالل بهذه ال�شروط والأحكام من قبل ع�ضو البطاقة الإ�ضافية
 �إن احلد االئتماين املحدد لع�ضو البطاقة الإ�ضافية �شام ًال للحد االئتماين لع�ضو البطاقة.7
.الأ�سا�سية
 بناء على طلب ع�ضو البطاقة الأ�سا�سية يجوز ل�سامبا �أن حتدد لع�ضو البطاقة الإ�ضافية.8
 ف�إن، ومع ذلك.حد ائتماين معني ي�شكل احلد الأق�صى االئتماين على البطاقة الإ�ضافية
هذا لن يعفي ب�أي حال من الأحوال ع�ضو البطاقة الأ�سا�سية من التزامه الكامل جتاه
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28. 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 cheque 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 behaviour.
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.
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 interest 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. Interest at the prevailing rate applied by Samba to Cash Advances and calculated on a daily basis
shall accrue on each Cash Advance from the date of the Cash Advance until repayment in full.
6. The Cash Advance Fee shall be assessed on the amount of each Cash Advance and charged to the
Card Account.
7. 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 12 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
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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 or to
authorize any transaction for use at a terminal that will accept the card with a PIN instead of
signing a transaction receipt.
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
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�سامبا عن الديون التي يتكبدها ع�ضو البطاقة الإ�ضافية بالزيادة على احلد االئتماين
.الأق�صى املحدد لع�ضو البطاقة الإ�ضافية
 ومبوجب. تعتمد مدة �صالحية البطاقة الإ�ضافية على مدة �صالحية البطاقة الأ�سا�سية.9
) �سوف تنتهي البطاقة (البطاقات، لأي �سبب من الأ�سباب،�إنهاء البطاقة الأ�سا�سية
.الإ�ضافية
 قناة معتمدة يف/ تنطبق هذه ال�شروط والأحكام عندما تطلب بطاقة �إ�ضافية عرب و�سيط.10
.�سامبا
 إفشاء رقم التعريف الشخصي/ فقدان البطاقة.6
 يجوز ل�سامبا �أن ت�صدر رقم تعريف �شخ�صي �إىل ع�ضو البطاقة لال�ستخدام يف �أي �صرفة.1
�آلية تقبل البطاقة �أو ت�سمح لأي معامالت لال�ستعمال يف املحل التي تقبل البطاقة مع الرمز
.بدال من التوقيع على �إي�صال املعاملة
 يكون ع�ضو البطاقة م�س�ؤوال م�س�ؤولية كاملة جتاه �سامبا عن جميع معامالت البطاقة التي.2
.جتري بوا�سطة رقم التعريف ال�شخ�صي �سواء كانت بعلمه �أو بدون علمه
 يتعني على ع�ضو البطاقة �أن يتخذ كافة االحتياطيات املعقولة ملنع فقدان �أو �سرقة البطاقة.3
.وعدم �إف�شاء رق التعرف ال�شخ�صي لأي �شخ�ص �أو جهة
 يكون ع�ضو البطاقة ويظل م�س�ؤو ًال م�س�ؤولية كاملة عن �أن يدفع ل�سامبا مقابل �أي ر�صيد.4
مدين حل�ساب البطاقة نا�شئ عن �أي معامالت للبطاقة �أو م�شرتيات �سلع �أو خدمات من
جتار �أو �سلف نقدية �أو معامالت �صرافة �آلية تنفذ من خالل ا�ستخدام البطاقة بوا�سطة
�أي �شخ�ص �سواء بعمل �أو بدون علم ع�ضو البطاقة وبغ�ض النظر عما �إذا كان مفو�ض ًا من
.ع�ضو البطاقة �أم ال
 يف حال فقدان البطاقة �أو �سرقتها �أو يف حالة ك�شف رقم التعريف ال�شخ�صي لأي طرف.5
 مع، يلتزم ع�ضو البطاقة على الفور ب�أن يبلغ تلك ال�سرقة �أو الفقدان �أو الإف�شاء،�آخر
 �إىل �سامبا ومركز ال�شرطة يف الدولة التي فقدت فيها �أو �سرقت البطاقة،تفا�صيل البطاقة
.�أو �أف�شي فيها رقم التعريف ال�شخ�صي
 يكون ع�ضو البطاقة م�س�ؤوال عن جميع الر�سوم واملعامالت التي، ولغر�ض جتنب ال�شك.6
. �سرقة البطاقة/جتري با�ستخدام �أو عرب البطاقة قبل �إبالغ �سامبا عن فقدان
 يجوز ل�سامبا ح�سب تقديرها اخلا�ص �أن ت�صدر بطاقة بديلة عن البطاقة املفقودة �أو.7
امل�سروقة �أو ت�صدر رقم تعريف جديد وفق ًا لهذه ال�شروط والأحكام �أو تلك ال�شروط
.والأحكام الأخرى التي تراها �سامبا مالئمة
 إنهاء البطاقة.7
 يجوز لع�ضو البطاقة يف �أي وقت �أن يبلغ �سامبا برغبته يف �إقفال ح�ساب البطاقة و�إنهاء.1
،ا�ستخدام جميع البطاقات وذلك مبوجب �إعطاء �إ�شعار خطي و�إعادة جميع البطاقات
. �إىل �سامبا،مقطوعة ن�صفني
ً
1  بغ�ض النظر عن �إعادة البطاقة (البطاقات) من ع�ضو البطاقة وفقا ملتطلبات البند.2
 تقوم �سامبا ب�إقفال ح�ساب البطاقة املذكورة فقد بعد ا�ستالم الدفع الكامل جلميع،�أعاله
.الر�سوم وااللتزامات الأخرى مبوجب ح�ساب البطاقة
 يجوز لع�ضو البطاقة الأ�سا�سية �أو �أي ع�ضو بطاقة �إ�ضافية يف �أي وقت �أن ينهي ا�ستخدام.3
، مقطوعة ن�صفني،البطاقة الإ�ضافية وذلك بتقدمي �إ�شعار خطي و�إعادة البطاقة الإ�ضافية
 مبا فيهم ع�ضو البطاقة الإ�ضافية، ف�إن جميع �أع�ضاء البطاقة، يف هذه احلالة.�إىل �سامبا
 و�سوف يظلون م�س�ؤولني مت�ضامنني ومنفردين،الذين مت �إنهاء ا�ستخدامهم للبطاقة
 �إال �أن،جتاه �سامبا عن جميع الر�سوم وااللتزامات الأخرى وفقا لهذه ال�شروط والأحكام
 الذي انتهى ا�ستخدامه للبطاقة لن يكون م�س�ؤوال عن الر�سوم،ع�ضو البطاقة الإ�ضافية
وااللتزامات الأخرى التي يتحملها ع�ضو البطاقة الأ�سا�سية و�أي �أع�ضاء بطاقة �إ�ضافية
.�آخرين (�إن وجد) بعد ا�ستالم �سامبا للبطاقة الإ�ضافية امللغاة
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�سوف ي�صبح كامل الر�صيد احلايل يف ح�ساب البطاقة مع �أي مبلغ متبقي �أنفق با�ستخدام
البطاقة ولكن مل يح�سب على ح�ساب البطاقة �سوف ي�صبح م�ستحق ًا وقاب ًال للدفع �إىل
�سامبا عند �إنهاء ح�ساب البطاقة من قبل �أي من �سامبا �أو ع�ضو البطاقة �أو عند وفاة
�أو عجز �أو �إفال�س �أو �إع�سار ع�ضو البطاقة �أو بناء على الطلب اخلطي من �سامبا �أو
 �إذا كان ع�ضو البطاقة خمال بهذه،ح�سب رغبة �سامبا وتقديرها اخلا�ص بدون �أي �إ�شعار
.ال�شروط والأحكام
 �أو الو�صي ال�شرعي م�س�ؤوال/ �أو �إداري امللكية �أو منفذ الو�صية و/يكون ع�ضو البطاقة و
عن ت�سوية الأر�صدة املتبقية يف ح�ساب البطاقة و�سوف يعو�ض �سامبا عن جميع التكاليف
.(فيما فيها الأتعاب القانونية) والنفقات التي تتكبد يف ا�سرتداد الأر�صدة املتبقية
لن تكون �سامبا م�س�ؤولة عن تعوي�ض الر�سوم ال�سنوية �أو �أي جزء منها يف حالة �إلغاء
 بدون الإخالل بتاريخ ا�ستحقاق الدفع املحدد يف ك�شف.)�أو �إنهاء البطاقة (البطاقات
 ف�إن كامل الر�صيد املتبقي يف ح�ساب ع�ضو البطاقة �سوف ي�صبح،ح�ساب ع�ضو البطاقة
.فور ًا م�ستحق ًا وقاب ًال للدفع مبوجب �إلغاء �أو �إنهاء البطاقة
من املتفق عليه �صراحة مبوجب هذه ال�شروط بني ع�ضو البطاقة و�سامبا �أن جميع تعهدات
وواجبات والتزامات ع�ضو البطاقة امل�شتملة هنا �سوف ت�ستمر يف �سريانها ونفاذها بغ�ض
 و�سوف ت�صبح جميع املبالغ الالحقة مدينة على ح�ساب.النظر عن �إلغاء �أو انتهاء البطاقة
.البطاقة بعد �إلغاء �أو انتهاء البطاقة م�ستحقة فور ًا وقابلة للدفع
 حتتفظ �سامبا لنف�سها،يف حالة احتفاظ �سامبا ب�أي �أوراق مالية ك�ضمان لإ�صدار البطاقة
باحلق يف حجز ذلك ال�ضمان ملدة ال تقل عن خم�سة و�سبعني يوم ًا بعد �إلغاء �أو �إنهاء
.البطاقة و�إعادة البطاقة �إىل �سامبا

.4

اإلعفاءات واالستثناءات
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.1

لن تكون �سامبا م�س�ؤولية عن �أي خ�سارة �أو �ضرر من �أي نوع يتكبده �أو يتعر�ض له ع�ضو
البطاقة ب�سبب �سامبا �أو �أي تاجر �أو بنك �آخر �أو م�ؤ�س�سة مالية �أخرى �أو �أي من ال�صرافات
الآلية �أو طرف �آخر يرفع ال�سماح مبعاملة بالبطاقة �أو قبول البطاقة �أو �أرقام البطاقة �أو
رقم التعريف ال�شخ�صي �أو تقدمي �أو منح �سلف نقدية ت�صل �إىل احلد االئتماين �أو يرف�ضها
.على الإطالق
 ما�سرتكارد/لن تكون �سامبا م�س�ؤولة عن قيام �أي تاجر �أو م�ؤ�س�سة مالية ع�ضو يف فيزا
انرتنا�شونال برف�ض قبول البطاقة �أو عن �أي عيب �أو نق�ص يف ال�سلع �أو اخلدمات املوردة
. عن �أي �إخالل �أو عدم �أداء من �أي تاجر، حيثما ينطبق،�إىل ع�ضو البطاقة من �أي تاجر �أو
يف حالة ن�شوء �أي نزاع بني ع�ضو البطاقة و�أي تاجر �أو بنك �أو م�ؤ�س�سة مالية �أو �أي �شخ�ص
 ف�إن م�س�ؤولية ع�ضو البطاقة جتاه �سامبا لن تت�أثر ب�أي �شكل من الأ�شكال بذلك النزاع،�آخر
�أو �أي مطالبة م�ضادة �أو حق للمقا�صة ميكن لع�ضو البطاقة �ضد ذلك التاجر �أو البنك �أو
.امل�ؤ�س�سة املالية �أو ال�شخ�ص
يقبل ع�ضو البطاقة امل�س�ؤولية الكاملة عن جميع املعامالت املنفذة من خالل ا�ستخدام
بطاقته والبطاقة (البطاقات) الإ�ضافية ويوافق على �أن �سجالت �سامبا لها �سوف نكون
 ويلتزم ع�ضو البطاقة ب�أن ي�سوي نزاعاته مع التجار بدون.نهائية وملزمة لع�ضو البطاقة
.م�س�ؤولية من �سامبا
�سوف حت�سب �سامبا حل�ساب البطاقة مبلغ �أي ا�سرتداد �أو تعوي�ض مبوجب ا�ستالم �سند
.قيد دائن �صادر ب�صورة �صحيحة من ذلك التاجر �أو تلك امل�ؤ�س�سة لأخرى
لن تكون �سامبا م�س�ؤولة ب�أي حال من الأحوال جتاه ع�ضو البطاقة عن �أي خ�سائر �أو �أ�ضرار
من �أي نوع �أو طبيعة حتدث �أو تن�ش�أ عن �أي انقطاع �أو عطل �أو عيب يف �أي �صرافة �آلية �أو
�آلة �أخرى �أو نظام �أو مرافق ات�صاالت �أو نظام معاجلة بيانات �أو رابط �إر�سال �أو �أي نزاع
. �سواء كان خارج ًا عن �سيطرة �سامبا �أو غري ذلك،�صناعي �أو غريه �أو �أي �شيء �أو �سبب
 الربيد/ امل�سلمة عرب الإنرتنت/يقر ع�ضو البطاقة مبخاطرة �أن بيانات امل�ستلمة
. ر�ؤيتها من قبل طرف ثالث/الإلكرتوين �شاملة �أي معلومات �سرية ميكن الو�صول �إليها
 الربيد/ يف حالة �إر�سال ك�شف ح�ساب �أو �أي مرا�سالت �أخرى عرب الإنرتنت،وبناء عليه
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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.
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.

.2

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.

.3

.4

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.

.5

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.

.6

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.
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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.

 يقبل ع�ضو البطاقة كامل امل�س�ؤولية ولن تكون �سامبا م�س�ؤولة عن �أي خ�سارة �أو،الإلكرتوين
 الربيد الإلكرتوين لأغرا�ض ت�سليم ك�شف/نفقات �أو مطالبات تنتج عن ا�ستخدام االنرتنت
.احل�ساب �أو املرا�سالت الأخرى

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.

 �إن الأحكام وال�شروط املتعلقة. تختلف �آلية برنامج ا�ستعادة النقد باختالف بطاقات �سامبا.1
بكل برنامج من برامج ا�ستعادة النقد اخلا�صة ببطاقات �سامبا ميكن االطالع عليها على
 يجوز ل�سامبا �أن تنظم حمالت مو�سمية. يف �أي وقتwww.samba.ae موقع �سامبا الإلكرتوين
 و�إنّ �آليات و�إحكام.لنخبة عمالئها �أو جميعهم بعد �آليات خمتلف برامج ا�ستعادة لنقد
 �إن الأحكام وال�شروط.و�شروط هذه احلمالت متوفرة يف ر�سائل مر�سلة للعمالء املعنيني
التالية اخلا�صة بربنامج ا�ستعادة النقد تُطبق �إىل جانب الأحكام وال�شروط اخلا�صة
.بربنامج ا�ستعادة النقط خلا�ص بكل بطاقة من �سامبا
 هذا الربنامج متاح لأع�ضاء البطاقة الذي حتددهم �سامبا من وقت �إىل �آخر الذين مل.2
. ويكونون يف و�ضع جيد وفق ًا لتعريف �سامبا،تقفل بطاقاتهم
 �سوف ي�ؤول النقد امل�سرتد املكت�سب بوا�سطة ع�ضو (�أع�ضاء) البطاقة الإ�ضافية �إىل ح�ساب.3
.ع�ضو البطاقة الأ�سا�سية
 على ما ين�ص، يعترب اال�شرتاك يف الربنامج تلقائي جلميع �أع�ضاء البطاقة امل�ستحقني.4
.خالف ذلك خالل احلملة الرتيويجية
 والتي ميكن �أن، يجوز ل�سامبا �أن تفر�ض ر�سوم ًا على الربنامج ح�سب تقديرها اخلا�ص.5
.تغريها من حني لآخر
 �سوف يح�صل ع�ضو البطاقة على النقد امل�سرتد بن�سبة املعامالت امل�ؤهلة كما هي حمددة.6
من قبل �سامبا من حني لآخر �شريطة �أن تكون املعامالت امل�ؤهلة املنفذة بالدرهم الإماراتي
.خالل الفاتورة ال�شهرية تفي باحلد الأدنى املحدد من قبل �سامبا
 �سوف تعترب جميع م�شرتيات التجزئة �إىل ح�ساب البطاقة مبوجب هذا الربنامج معامالت.7
: وال ي�شمل ذلك املعامالت التالية.م�ؤهلة وم�ستحقة للح�صول على النقد امل�سرتد
 حتويل الر�صيد�شبه نقدية/	ال�سلف النقدية دفعات بطاقات االئتمان ر�سوم الفائدة ر�سوم الت�أمني جميع الر�سوم املح�سوبة على البطاقة من قبل البنك	املعامالت املرجتعة من التاجر. �أي معامالت �أخرى حتدد من قبل البنك من حني �إىل �آخر �إنّ ا�ستعادة النقد التي تعود للبطاقة ال ميكن �أن ت�ستخدم �أو ت�ضاف �إىل ا�ستعادة النقد.8
للبطاقات الأخرى وقت اال�سرتداد وال يجوز حتويلها �إىل بطاقة �أخرى �أو برنامج والء
.للعمالء �إال يف حال �أرادت �سامبا ذلك
ٌ
 يتم ح�ساب نقاط النقط عن معاملة ما بعد �أن تكون قد متت فوترة هذه املعاملة ونفذت.9
على بطاقة االئتمان وتكون عملية الفوترة مبنية على �أ�سا�س تاريخ تنفيذ ملعاملة وال تاريخ
.الت�صريح بها
 وهو لي�س ر�صيد ح�ساب،	النقد امل�سرتد هو تراكم قابل للدفع فقط ح�سب تقدير �سامبا.10
.م�صاحب وال يعترب ر�صيدا ميكن حتويله �إىل �أي �شخ�ص �آخر �أو جهة �أخرى
 وميكن ا�سرتداده فقط كر�صيد، والنقد امل�سرتد املح�صل له قيمة مالية عند اال�سرتداد.11
 ف�إن القيمة املعادلة له �سوف تظهر، وعند ا�سرتداده.دائن حل�ساب البطاقة الأ�سا�سية
 وال ي�ستخدم هذا الر�صيد الدائن كمقا�صة �أي.كر�صيد دائن حل�ساب ع�ضو البطاقة

I. CREDIT CARD RELATED PRODUCTS AND SERVICES
Cashback Program (“Program”)
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, unless otherwise specified
during a promotional campaign.
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 statement cycle 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:
• Balance transfers
• Cash Advance/Quasi Cash
• Credit Card payments
• Interest Charges
• Insurance 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.
12
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. ومع ذلك �سوف ي�ضاف للحد املتاح لع�ضو البطاقة،دفعات على البطاقة
 �ستقوم �سامبا ب�إبالغ ع�ضو البطاقة الأ�سا�سية يف ك�شف ح�ساب البطاقة ال�شهري.12
 وميكن لع�ضو البطاقة الأ�سا�سية �أن يح�صل على النقد.باال�سرتداد النقدي املح�صل
.امل�سرتد فقط بعد �أن يظهر كر�صيد تراكمي يف ك�شف البطاقة
، يف حالة قيام ع�ضو البطاقة الأ�سا�سية بالإقفال االختياري حل�ساب البطاقة الأ�سا�سية.13
 و�إال ف�أنه �سوف،ف�إن النقد امل�سرتد املرتاكم على بطاقته يجب �أن ُيح�صل قبل ذك الإقفال
، يف حالة �إلغاء البطاقة لأي �سبب من الأ�سباب.ينق�ضي تلقائيا و�سوف يعترب متخلى عنه
 يف حالة �إقفال البطاقة �أو تعليقها لأي.ف�إن جميع النقد امل�سرتد املرتاكم �سوف ي�سقط
. �سوف يعترب النقد امل�سرتد قد �سقط،�سبب من الأ�سباب
 �سوف يكون قرار �سامبا ب�ش�أن ح�ساب �أو انق�ضاء �أو �إلغاء �أو �سقوط �أو قيد دائن �أو قيد.14
.مدين �أو �إعادة تق�سيط النقط امل�سرتد نهائي ًا و�شامال وملزما لع�ضو البطاقة
 �ستقوم �سامبا ب�إلغاء، ع�ضو البطاقة يدرك وي�س ّلم ب�أنه يف حالة وجود تق�صري يف الدفع.15
.جميع نقاط النقد امل�سرتد املوجودة
 تكون طريقة احل�صول على النقد امل�سرتد هي �أن يقوم ع�ضو البطاقة الأ�سا�سية باالت�صال.16
 يجب �أن يطلب ا�سرتداد، وبعد �إجراء عملية التعريف،)برقم هاتف �سامبا (�سامبا فون
.كل �أو جزء من النقد امل�سرتد املرتاكم
 �سوف تقيد �سامبا حل�ساب البطاقة الأ�سا�سية مبلغ النقد امل�سرتد املطلوب خالل عرش �أيام.17
.عمل من ا�ستلم طلب اال�سرتداد بوا�سطة ع�ضو البطاقة الأ�سا�سية
 �سيتم طرح النقد امل�سرتد تلقائيا من مبلغ النقد امل�سرتد املرتاكم، وعند �إمتام اال�سرتداد.18
.يف ح�ساب ع�ضو البطاقة
 ونن�صح، متوفر على موقع �سامبا الإلكرتوين، �إن �شرح وتف�سري طرق عمل برنامج كا�ش باك.19
.www.samba.ae عمالئنا بزيارة هذا املوقع ملعرفة �أحدث التفا�صيل واملعلومات املتوفرة على
 �إن �إجمايل املبلغ الأق�صى الذي ميكن �أن يح�صل عليه العميل من ا�سرتداد النقط يف.20
بطاقة �سامبا االئتمانية املحددة يخ�ضع لربنامج ا�ستعادة النقط خلا�ص بالبطاقة وهو
 يتم احت�ساب ال�سنة من تاريخ.بربنامج قد يتغري من حني لآخر بح�سب ما تراه �سامبا
 لإلطالع على �آخر تفا�صيلwww.samba.ae  الرجاء زيادة املوقع الإلكرتوين.�إ�صدار البطاقة
.برنامج ا�ستعادة النقد بح�سب بطاقة �سامبا التي حتملها
 �شهر ًا من اكت�ساب ذلك١٨  يجب �أن ي�سرتد النقد امل�سرتد بوا�سطة ع�ضو البطاقة خالل.21
 �أو تلك الفرتة الأخرى التي، يف حالة عدم ا�سرتداده خالل تلك الفرتة.النقد امل�سرتد
 ف�سوف ي�سقط ذلك النقد مل�سرتد و�سوف يطرح من ر�صيد النقد امل�سرتد،يقررها البنك
.الظاهر يف ك�شف احل�ساب
	ال يجوز تبديل النقد امل�سرتد مقابل �أي مكاف�آت �أخرى وهو غري قابل للتعوي�ض �أو اال�ستبدال.22
. وال ميكن �إعادة حتويله �إىل نقد م�سرتد م�ستحق،�أو التحويل حتت �أي ظروف
 ميكن �أن ينتج �أي إحتيال �أو غ�ش املتعلق بإكت�ساب وتعوي�ض النقد امل�سرتد يف الربنامج.23
 ي�ستثنى من مكاف�آت اإل �سرتداد.عن �سقوط النقد امل�سرتد وكذلك �إنهاء و�إلغاء البطاقة
،النقدي �أي معاملة يثبت فيها �إ�ساءة ا�ستخدام البطاقة يف معامالت وهمية ب�أي و�سيلة
. �ستخ�صم قيمته ح�سب تقدير �سامبا وحدها،و�إذا كان اإل�سرتداد النقدي قد مت فعلي ًا
 حتتفظ �سامبا لنف�سها باحلق يف �إلغاء �أو تعليق �أو تغيري �أو تبديل النقد امل�سرتد �أو �شروط.24
 بدون،النقد امل�سرتد �أو �أ�س�س ح�ساب النقد امل�سرتد �أو �شروط و�أحكام الربنامج يف �أي وقت
 ي�ستثنى من مكاف�آت �أو نقاط اإل�سرتداد النقدي �أي.�إعطاء �أي �إ�شعار �إىل ع�ضو البطاقة
، �أو كليهما،معاملة يثبت فيها �إ�ساءة إ�ستخدام البطاقة يف معامالت وهمية �أو غري قانونية
 و�إذا كان لدى البنك دلي ًال وجيه ًا يدفعه �إىل االعتقاد �أن مكاف�آت اإل�سرتداد،ب�أي و�سيلة
 بال-  ف�إن البنك يحتفظ بحقه، �أو كليهما،النقدي ُمنحت ملعامالت وهمية �أو غري قانونية
 �إىل جانب �أي حقوق �أخرى، يف �إلغاء مكاف�آت �أو نقاط اإل�سرتداد النقدي هذه فور ًا- �شرط
.مكفولة له

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.
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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.
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 10 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 18 months of earning such Cashback.
If not redeemed within this period, or such other period as the Bank 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. Misuse of the
Card to conduct fictitious and/or unlawful transactions through any means shall also be excluded
from earning Cashback rewards or points, and in the event the bank has reasonable evidence to
believe that any Cashback rewards or points have been awarded due to fictitious and/or unlawful

transactions then the Bank unconditionally reserves the right in addition to other rights available
to the bank to immediately cancel such Cashback rewards or points.

 شروط وأحكام خطة سامبا للتقسيط تنطبق الشروط واألحكام التالية.10
:على خطة سامبا للتقسيط

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.

 �إن جميع �أع�ضاء بطاقة �سامبا م�ؤهلون ال�ستخدام خطة �سامبا للتق�سيط وفق ًا لل�شروط.1
 �سوف تتاح ت�سهيالت خطة �سامبا للتق�سيط ملعامالت ع�ضو البطاقة.والأحكام الواردة هنا
 �إن ت�سهيالت خطة �سامبا للتق�سيط ملعامالت ع�ضو.الأ�سا�سية وع�ضو البطاقة الإ�ضايف
 �إن ت�سهيالت خطة �سامبا للتق�سيط قد تكون.البطاقة الأ�سا�سية وع�ضو البطاقة الإ�ضافية
ي �أقرته1متاحة عل جمموع مبلغ البطاقة امل�ستحق وباالعتماد على كل حالة على النحو ال
 كما،جمموعة �سامبا املالية التي قد تفر�ض �شروطا و�أحكاما و�إ�ضافية ووفقا لتقديراتها
. كما �أنها قد ترف�ض قبول �أي طلب دون �إبداء للأ�سباب،�أنها
 الأق�صى ملبلغ املعاملة وعدد/ تعديل احلد الأدنى/ حتتفظ �سامبا لنف�سها باحلق يف حتديد.2
.املعامالت التي ميكن �أن حتول �إىل خطة �سامبا للتق�سيط
 �إن خطة �سامبا للتق�سيط تتيح لع�ضو البطاقة �أن ي�شرتي �سلع وخدمات خمتارة من جتار.3
خمتارين و�سداد مبلغ ال�سراء على �أق�ساط �شهرية مت�ساوية وفق ًا ل�شروط و�أحكام خطة
.�سامبا للتق�سيط هذه
 يتم حتديد التجار املختارين من قبل �سامبا من وقت �إىل �آخر ويجب �أن ي�ؤكد ع�ضو.4
.البطاقة مع �سامبا ا�ستمرار حتديد التاجر قبل القيام ب�شراء ال�سلع واخلدمات املختارة
 طاملا �أن، يجوز لع�ضو البطاقة �أن ي�ستمر يف ا�ستخدام ت�سهيالت خطة �ساميا للتق�سيط.5
.ح�ساب ع�ضو البطاقة يف و�ضع جيد وفقا لهذه ال�شروط والأحكام
 �سوف يتعني على ع�ضو، عند ا�ستخدام خطة �سامبا للتق�سيط ل�سلع وخدمات خمتارة.6
 يكون �إجمايل.البطاقة دفع ر�سوم ال�سداد امل�ؤجل مقابل ا�ستخدام خطة �سامبا للتق�سيط
املبلغ املطلوب للدفع �إىل �سامبا (�إجمايل �سعر خطة �سامبا للتق�سيط) هو مبلغ �سعر
.ال�شراء لل�سع واخلدمات ور�سوم ال�سديد امل�ؤجل
 �سوف حتدد �سامبا من حني لآخر وتبلغ ع�ضو البطاقة بال�سلع واخلدمات املختارة.7
 ور�سوم ال�سداد امل�ؤجل املطبقة وعدد الأق�ساط ال�شهرية التي،املعرو�ضة من جتار معينني
يجب دفعها (مدة خطة �سامبا للتق�سيط فيما يتعلق بكل �سلعة وخدمة (امل�شار �إليه ميا يلي
.)»بـ «العر�ض
. ميكن �أن تختلف ر�سوم ال�سداد امل�ؤجل ومدة خطة �سامبا للتق�سيط من عر�ض �إىل �آخر.8
 �سوف يتوافق �سامبا على معاملة خطة �سامبا للتق�سيط ب�شرط �أن يكون مبلغ معاملة خطة.9
�سامبا للتق�سيط يف حدود احلد االئتماين املتاح لع�ضو الطاقة وب�شرط �أن يكون ح�ساب
.البطاقة يف و�ضع جيد وفقا لهذه ال�شروط والأحكام يف وقت معاملة البطاقة
) (�أوال: ميكن لع�ضو البطاقة �أن ي�ستخدم ت�سهيالت خطة �سامبا للتق�سيط عن طريق.10
 و(ثانيا) التوا�صل مع �سامبا خالل قنوات االت�صاالت،القيام بال�شراء من التجار املحددين
املحددة �أو �إر�سال تعليمات خطية (بالفاك�س) �إىل �سامبا طالبا حتويل معاملة البطاقة �إىل
.معاملة وفق خطة �سامبا للتق�سيط
 �سوف تقوم �سامبا مبعاملة طلب ع�ضو البطاقة وفقا ل�شروط و�أحكام خطة �سامبا.11
 هذه وال�شروط املطبقة على العر�ض املعني فيما يتعلق بر�سوم ال�سداد امل�ؤجل،للتق�سيط
 يف حالة اعتماد �سامبا لتحويل معاملة البطاقة �إىل معاملة.ومدة خطة �سامبا للتق�سيط
 �سيتم �إبالغ ع�ضو البطاقة بر�سوم ال�سداد امل�ؤجل ومدة خطة،وفق ًا خلطة �سامبا للتق�سيط
.�سامبا للتق�سيط والأق�ساط ال�شهرية للخطة يف ك�شف احل�ساب التايل
 �سيتم ح�ساب املبلغ الواجب دفعة كل �شهر «ق�سط خطة التق�سيط ال�شهري» ولذلك بق�سمة.12
.�إجمايل �سعر خطة �سامبا للتق�سيط على مدة اخلطة
 �سوف حت�سب الأق�ساط ال�شهرية للخطة على ح�ساب بطاقة ع�ضو البطاقة بداية من ك�شف.13
احل�ساب التايل مبا�شرة لتاريخ ال�شراء وكل �شهر بعد ذلك حتم يتم ح�ساب كامل �سعر اخلطة
.بالكامل
 �سيكون احلد، عندما يقوم ع�ضو البطاقة بعمل م�شرتيات مبوجب خطة �سامبا للتق�سيط.14
الأدنى للمبلغ امل�ستحق حل�ساب بطاقة ع�ضو البطاقة هو مبلغ الأق�ساط ال�شهرية للخطة

J. SAMBA INSTALLMENT PLAN (SIP)
The following Terms and Conditions are applicable to the Samba Installment Plan.
1. All Samba Card Members are eligible to avail the Samba Installment Plan (SIP) on the Terms
and Conditions stated herein. The SIP facility will be available on transactions of the Primary
Card Member and the Supplementary Card Member. The SIP facility may also be available on the
total Card outstanding amount on a case to case basis as approved by Samba for which Samba
may impose additional Terms and Conditions at its discretion. Samba may decline to accept any
application without giving any reason.
2. Samba reserves the right to determine / modify the minimum and maximum amount of the
transaction and the number of transactions which can be converted into a SIP.
3. The SIP allows the Card Member to purchase goods and services from Merchants and repay the
amount of the purchase in equal monthly installments in accordance with these SIP Terms and
Conditions.
4. Selected Merchants are appointed by Samba from time to time and the Card Member should
confirm with Samba the ongoing appointment of the Merchant prior to making a purchase for the
selected goods and services.
5. The Card Member may continue to avail the SIP facility as long as the Card Member’s Card Account
is in good standing as per these Terms and Conditions.
6. When availing of the SIP for the selected goods and services, the Card Member will have to pay deferred
payment charges for use of the SIP. The total amount payable to Samba (the “Total SIP Price”) will be
the sum of the purchase price of the goods and services and the deferred payment charges.
7. Samba will determine from time to time and communicate the same to the Card Member the
selected goods and services offered by the specific Merchants, the applicable deferred payment
charges and the number of monthly installments to be paid (the “SIP Term”) with respect to each
good and service (hereinafter referred to as the Offer”).
8. The deferred payment charges and the SIP Term may vary from one offer to another.
9. Samba will authorize a SIP transaction provided that the amount of the SIP transaction is within
the Card Member’s available Credit Limit and that the Card Account is in good standing as per
these Terms and Conditions at the time of the Card Transaction.
10. The Card Member can avail the SIP facility by making the purchase at the specific Merchant
and subsequently contacting Samba through designated communication channels and requesting
for the Card Transaction to be converted to a SIP transaction. Alternatively, if Samba notes
that a Card Transaction has been done by the Card Member at a relevant supplier or Merchant,
Samba may contact the Card Member to inquire whether the Card Member wishes the said Card
Transaction to be converted in to a SIP transaction. In such event any confirmation by the Card
Member will be deemed as an instruction from the Card Member.
11. Samba will process the Card Member’s request in accordance with these SIP Terms and Conditions
and the terms applicable to the specific Offer in respect of the deferred payment charges and the
SIP Term. If Samba approves conversion of the Card Transaction to a SIP transaction, the Card
Member will be notified as to the deferred payment charges, the SIP Term and the SIP Monthly
Installments in the next Statement of Account.
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زائد جميع املعامالت القائمة الأخرى م�ضروبا يف ن�سبة ال�سداد املطلوبة املحددة من قبل
. زائد �أي مبالغ زائدة على احلد االئتماين وجميع املبالغ امل�ستحقة �سابقا،�سامبا
 �إذا دفع ع�ضو البطاقة �أقل من املبلغ الأدنى امل�ستحق بحلول تاريخ ا�ستحقاق الدفع املحدد.15
 ف�إن �سامبا يحق لها �أن تفر�ض ر�سوم غرامة وفقا جلدول الأتعاب،يف ك�شف احل�ساب
.والر�سوم املطبق يف حينه
 �أي مدفوعات تتجاوز املبلغ امل�ستحق ل�سامبا على �صاحب البطاقة لن،)15(  مبوجب البند.16
.تُعترب ت�سديد ًا معج ًال خلطة الأق�ساط و�سوف يتم االحتفاظ باملبلغ الزائد كر�صيد �سلبي
 �إن ت�سهيالت خطة �سامبا للتق�سيط تتيح لع�ضو البطاقة �أن يدفع مقدما �إجمايل �سعر خطة.17
 ومع ذلك يحق ل�سامبا �أن تفر�ض ر�سوم.�سامبا للتق�سيط يف دفعة �سداد مقطوعة واحدة
.)(مبعدل يتم حتديده حينها وفق ًا جلدول الأتعاب والر�سوم ال�سائدة يف حينه
، يف حالة �إخفاق ع�ضو البطاقة يف �سداد املبلغ بالكامل لق�سطني �شهريني متتاليني للخطة.18
ف�إن كامل الر�صيد املوجود يف ح�ساب البطاقة �سوف ي�صبح م�ستحق ًا فورا وقابال للدفع
 ويحق ل�سامبا �أن تطلب الدفع الفوري لذلك الر�صيد ح�سب تقديرها، من ع�ضو البطاقة
.اخلا�ص
 �إذا رغب ع�ضو البطاقة يف �إقفال ح�ساب بطاقة ع�ضو البطاقة ف�إن �أي مبلغ غري مدفوع من.19
 وي�صبح كامل،�إجمايل �سعر خطة �سامبا للتق�سيط �سوف يفوتر فور ًا �إىل ع�ضو البطاقة
.الر�صيد املوجود يف ح�ساب البطاقة م�ستحق فور ًا وقابل للدفع من قبل ع�ضو البطاقة
 �أي �شكوى فيما يتعلق بجودة ال�سلع امل�شرتاة �أو اخلدمات املقدمة من خالل خطة �سامبا.20
للتق�سيط �سوف حتول �إىل املورد �أو التاجر املعني ولن ت�ؤثر على التزام ع�ضو البطاقة
 �أو اخلدمات/ �إن �شراء ال�سلع و.باال�ستمرار يف دفع الأق�ساط ال�شهري للخطة �إىل �سامبا
/مبوجب خطة �سامبا للتق�سيط �سوف يخ�ضع ل�شروط و�أحكام الباع �أو مورد ال�سلع و
 والتي ال تعني �سامبا �أو ت�ؤثر على التزام ع�ضو البطاقة ب�سداد الأق�ساط،�أو اخلدمات
 يقر ع�ضو، عند حتويل معاملة �إىل خطة �سامبا للتق�سيط.ال�شهرية للخطة �إىل �سامبا
.البطاقة ب�صحة املعاملة و�أنه ال يجوز العرتا�ض على هذه املعاملة
 يحق ل�سامبا يف �أي وقت وبدون �إ�شعار م�سبق �أو التزام جتاه ع�ضو البطاقة ب�أي طريقة مهما.21
 �أو تغري �أو، �أو تلغي �أو تغري مزاياها �أو خ�صائ�صها،كانت �أن تنهي خطة �سامبا للتق�سيط
 ف�إن ذلك الإنهاء، ومع ذلك.ت�ضيف �أو حتذف �أي �شروط و�أحكام يف خطة �سامبا للتق�سيط
�أو الإلغاء �أو التغيري لن ي�ؤثر على املعامالت املنفذة من قبل ع�ضو البطاقة واملقبولة لدى
�سامبا مبوجب خطة �سامبا للتق�سيط قبل ذلك القرار وال على التزامات ع�ضو البطاقة ب�أن
.يدفع الأق�ساط ال�شهرية للخطة فيما يتعلق بتلك املعامالت
 حتتفظ �سامبا لنف�سها باحلق يف �إلغاء ت�أهيل ع�ضو البطاقة من اال�شرتاك الالحق يف.22
 �إذا ر�أى البنك �أن ع�ضو البطاقة قد �أخل ب�أي طريقة ب�أي من هذه،خطة �سامبا للتق�سيط
 وهذا التعليق و�إلغاء الت�أهيل لن ي�ؤدي �إىل �إنهاء املعامالت املنفذة.ال�شروط والأحكام
بالفعل من قبل ع�ضو البطاقة والتي قبلتها �سامبا قبل ذلك القرار وال يلغي التزام ع�ضو
.البطاقة بدفع الأق�ساط ال�شهرية خلطة �سامبا للتق�سيط فيما يتعلق بتلك املعامالت
 يحق ل�سامبا عدم ال�سماح ب�أي معاملة �أو رف�ض �أي معاملة تقدم من ع�ضو البطاقة �إليه.23
. بدون تقيم �أي �سبب من �أي نوع،مبوجب خطة �سامبا للتق�سيط
 لن تكون �سامبا م�س�ؤولة عن �أي ت�أخري يف �إر�سال �إثبات معاملة خطة �سامبا للتق�سيط �إىل.24
.�سامبا من جتار معينني �أو �أي طرف ثالث
: النقد عبر الهاتف يقدم النقد عبر الهاتف حصريًا إلى.11
 ع�ضو البطاقة الأ�سا�سية الذي يفي باملعايري املحددة من قبل �سامبا من وقت �إىل �آخر لهذا.1
.املنتج والذي يتم �إبالغ عر�ضه للم�شاركة يف هذا املنتج �إىل �سامبا
 يدرك ع�ضو البطاقة الأ�سا�سية �أن ت�أهله للم�شاركة يف ت�سهيالت النقد عرب الهاتف يخ�ضع.2
 مبا يف ذلك،بالكامل الختيار وتقدير �سامبا على �أ�سا�س املعايري املو�ضوعة من قبل �سامبا
حقيقة �أن ع�ضو البطاقة الأ�سا�سية مل ي�ستخدم بالكامل حده االئتماين يف وقت ا�ستخدام
.ت�سهيالت النقد عرب الهاتف

12. The amount to be paid every month, the “SIP Monthly Installment,” will be computed by dividing
the Total SIP Price by the SIP Term.

15

15

13. The SIP Monthly Installments will be charged to the Card Member’s Card Account starting from
the Statement of Account immediately following the date of purchase and every month thereafter
until the Total SIP Price has been charged in full.
14. When a Card Member makes a purchase(s) under the SIP, the Minimum Payment Due for the
Card Member’s Card Account will be the sum of the SIP Monthly Installment(s) plus all other
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.
15. If the Card Member pays less than the Minimum Payment Due by the Payment Due Date specified
in the Statement of Account, Samba will be entitled to impose penalty charges in accordance with
its then prevailing Schedule of Fees and Charges.
16. Subject to clause 15 any payment that is in excess of the due amount by the Card Member to
Samba will not be considered as an accelerated settlement of the installment plan and the excess
amount will be retained as a negative balance.
17. The SIP facility allows the Card Member to prepay the Total SIP Price in one lump sum prepayment.
However Samba is entitled to impose a prepayment charge (at a rate to be then determined by it
in accordance with its prevailing Schedule of Fees and Charges).
18. If the Card Member fails to make payment in full of two consecutive SIP Monthly Installments, the
entire outstanding balance of the Card Account shall immediately become due and payable by the
Card Member and Samba shall have the right to demand the immediate payment thereof at its
discretion.
19. If the Card Member intends to close the Card Member Card Account then any unbilled amount of
the Total SIP Price will be immediately billed to the Card Member. The entire outstanding balance
of the Card Account shall immediately become due and payable by the Card Member.
20. Any complaint as to the quality of the goods purchased or services rendered through the SIP shall
be referred to the relevant supplier or Merchant and shall not affect the Card Member’s obligation to
continue paying the SIP Monthly Installments to Samba. The purchase of the goods and/or services
under the SIP shall be subject to the Terms and Conditions of the seller or provider of the goods
and/or services, which are of no concern to Samba or to the obligation of the Card Member to pay
the SIP Monthly Installments to Samba. By converting a transaction into a SIP, the Card Member
acknowledges the genuineness of the transaction and such transaction cannot be disputed.
21. Samba is entitled at any time and without any prior notice or liability to the Card Member in
any manner whatsoever to terminate the SIP or cancel or vary its benefits or features, or vary,
or add or delete any of the SIP Terms and Conditions. However, such termination, cancellation
or variance shall not affect transactions concluded by the Card Member and accepted by Samba
under the SIP before such decision nor the Card Member’s obligations to pay the SIP Monthly
Installments with respect to such transactions.
22. Samba reserves the right to disqualify any Card Member from further participation in the SIP,
if in its judgment, the Card Member has in any way violated any of these Terms and Conditions.
Suspension and disqualification shall not lead to termination of transactions already concluded
by the Card Member and accepted by Samba before such decision nor the Card Member’s
obligation to pay the SIP Monthly Installments with respect to such transactions.
23. Samba shall be entitled to disallow or refuse any transaction submitted by the Card Member to it
under the SIP without providing any reason whatsoever.
24. Samba shall not be responsible for any delay in the transmission to Samba of evidence of an SIP
transaction by the specified merchants or any other third party.

16. The Card Member may repay the total COP amount to Samba in one lump sum. A termination fee
at Samba’s prevailing rate shall be charged to the Card Member in this case.

 حتتفظ �سامبا لنف�سها باحلق يف رف�ض �أو �إلغاء ت�سهيالت النقد عرب الهاتف �إىل ع�ضو.3
.البطاقة الأ�سا�سية بدون �إبداء �أي �أ�سباب لذلك الرف�ض
 �أن تلغي ت�سهيالت، مبوجب �إ�شعار �إىل ع�ضو البطاقة، بدون حتديد �أي �أ�سباب يجوز ل�سامبا.4
.النقد عرب الهاتف �أو تخف�ض مبلغ ت�سهيالت النقد عرب الهاتف املتاحة لع�ضو البطاقة
 يتم حتديد مبلغ �أي نقد عرب الهاتف بوا�سطة �سامبا ح�سب تقدرها اخلا�ص ولكنه لن.5
.يتجاوز يف �أي حال من الأحوال احلد االئتماين امل�ستخدم من قبل العميل
 يجوز لع�ضو البطاقة �أن يطلب �أن يكون مبلغ ت�سهيالت النقد عرب الهاتف الذي ميكن.6
 ومع ذلك ف�إنه �سوف يخ�ضع للقرار النهائي من،�أن يتاح له مرتكز ًا على حده االئتماين
.�سامبا
 وافق، يف مقابل موافقة �سامبا على �أن يوفر لع�ضو البطاقة ت�سهيالت النقد عرب الهاتف.7
ع�ضو البطاقة على �أن ي�سدد املبلغ الأ�سا�سي لت�سهيالت النقد عرب الهاتف زائد جميع
.الفوائد والر�سوم والأتعاب القابلة للدفع مبوجب هذه ال�شروط والأحكام
 ي�سدد ع�ضو البطاقة النقد عرب الهاتف �إىل �سامبا على �أق�ساط �شهرية من خالل دفعات.8
. وهذه املدة يختارها ع�ضو البطاقة،البطاقة اخلا�صة به
 يتم ح�ساب مبلغ الق�سط ال�شهري للنقد عرب الهتاف وذلك بق�سمة �إجمايل مبلغ النقد عرب.9
 يتم احت�ساب �إجمايل.الهاتف على عدد الأ�شهر يف املدة املختارة من قبل ع�ضو البطاقة
مبلغ النقد عرب الهاتف عن طريق جمع املبلغ الأ�سا�سي للنقد عرب الهاتف والعمولة خالل
.مدة النقد عرب الهاتف
. �سيتم ح�ساب عمولة باملعدل املحدد من قبل �سامبا على ت�سهيالت النقد عرب الهاتف.10
و�سوف ي�شتمل مبلغ كل ق�سط �شهري للنقد عرب الهاتف على مبالغ ل�سداد املبلغ الأ�سا�سي
.ور�سوم العمولة
 �سيتم خف�ض احلد االئتماين املتاح مببلغ يعادل، مبوجب معاملة طلب النقد عرب الهاتف.11
مبلغ املعاملة والر�سوم املعنية والعمولة و�سيتم ا�ستعادته تدريجيا مع ا�سرتداد كل ق�سط
.على البطاقة
 ف�إن �سامبا �سوف تخ�صم من ح�ساب، يف حالة اعتماد طلب ت�سهيالت النقد عرب الهاتف.12
 �شيكات بنكية باملبلغ �إىل ع�ضو البطاقة �أو حتويل برقي ملبلغ النقد/البطاقة وتر�سل �شيك
 ويلزم على الأقل.عرب الهاتف �إىل احل�ساب البنكي املعني املحدد من قبل ع�ضو البطاقة
.�أربعة �أيام عمل لتحويل الأموال �إىل احل�ساب البنكي املحدد من قبل ع�ضو البطاقة
. �سيتم فوترة الأق�ساط ال�شهرية للنقد عرب الهاتف �إىل ع�ضو البطاقة يف ك�شف احل�ساب.13
و�سوف تبد�أ الفوترة من �أول ك�شف ح�ساب ير�سل �إىل ع�ضو البطاقة بعد توزيع النقد عرب
.الهاتف
 يكون ع�ضو البطاقة م�س�ؤوال عن دفع الأق�ساط ال�شهرية للنقد عرب الهتاف املفوترة �إىل.14
ك�شاف احل�ساب بغ�ض النظر عن ا�ستخدام ع�ضو البطاقة �أو عدم ا�ستخدامه للنقد عرب
 �إذا �أعاد ع�ضو البطاقة ال�شيك البنكي الأ�صلي �إىل �سامبا تاركا النقد عرب الهاتف.الهاتف
 ف�إن �أي �سداد للمبلغ الأ�سا�سي املح�سوب على البطاقة �سوف ي�ضاف �إىل،بدون ا�ستخدام
 و�أي دفعات عمولة ور�سوم حت�سب على ح�ساب البطاقة لن ترد �إىل ع�ضو،ح�ساب البطاقة
.البطاقة و�سوف تعترب ر�سوم على �إلغاء النقد عرب الهاتف
 �أي مدفوعات تتجاوز املبلغ امل�ستحق ل�سامبا على �صاحب البطاقة لن،)15(  مبوجب البند.15
.تُعترب ت�سديد ًا معج ًال خلطة الأق�ساط و�سوف يتم االحتفاظ باملبلغ الزائد كر�صيد �سلبي
 يجوز لع�ضو البطاقة �أن ي�سدد �إجمايل مبلغ النقد عرب الهاتف �إىل �سامبا يف دفعة واحدة.16
. �سيتم ح�ساب ر�سوم �إنهاء ب�سعر �سامبا ال�سائد �إىل ع�ضو البطاقة يف هذه احلالة.مقطوعة
 يف حالة �إخفاق ع�ضو البطاقة يف �سداد املبلغ بالكامل لق�سطني �شهريني متتاليني للنقد عرب.17
 ف�إن كامل ر�صيد مبلغ النقد على الهاتف �سوف ي�صبح م�ستحق ًا فور ًا وقابال للدفع،الهاتف
 �سامبا لن يكون. ويحق ل�سامبا �أن تطلب الدفع الفوري لذلك الر�صيد،من ع�ضو البطاقة
 ر�سوم وم�صاريف ميكن �أن، تكاليف، �أ�ضرار، مطالبات،م�س�ؤوال �أو ملزم ًا عن �أي �إجراءات
. يتحملها �أو تنتج عن الربنامج،يعاين منها حامل البطاقة
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K. CASH ON PHONE (COP)
1. The COP is offered exclusively to a Primary Card Member who meets the criteria determined by
Samba from time to time for this product and to whom the offer to participate in such product
has been communicated by Samba.
2. The primary Card Member understands that his/her eligibility to participate in the COP facility is
entirely at Samba’s discretion based on the criteria established by Samba, including the fact that the
Primary Card Member has not fully utilized his/her credit limit at the time of availing the COP facility.
3. Samba reserves the right to refuse or revoke the COP facility to the Primary Card Member without
disclosing any reasons for such refusal.
4. Without specifying any reasons Samba may by notice to the Card Member cancel the COP facility
or reduce the amount of COP facility available to the Card Member.
5. The amount of any COP shall be determined by Samba in its sole discretion but it shall not in any
case exceed the Card Member’s unutilized credit limit.
6. The Card Member may request the amount of the COP facility which may be available to him based
on his/her credit limit, however the same shall be subject to the final determination of Samba.
7. In consideration of Samba agreeing to make available to the Card Member the COP facility, the
Card Member agrees to repay the principal amount of the COP facility plus all interest, charges
and fees payable hereunder.
8. The Card Member shall repay the COP to SAMBA in monthly installments (the ‘term’) through his/
her Card payments, such term to be selected by the Card Member.
9. The amount of each COP monthly installment shall be computed by dividing the total COP amount
by the number of months in the term selected by the Card Member The total COP amount shall be
computed by adding the principal amount of the COP and the interest during the term of the COP.
10. Interest at the rate determined by Samba shall be charged on the COP facility. Each COP monthly
installment will include amounts for the repayment of principal and interest charges.
11. Upon processing of a COP request, the available credit limit will be reduced by an amount
equivalent to the transaction amount, associated charges and interest and will be restored
progressively as each installment is paid back on the Card.
12. If the COP facility request is approved, then Samba shall debit the Card Account & send a
manager’s cheque/s for the amount to the Card Member or wire transfer the COP amount to the
relevant bank account nominated by the Card Member. A minimum of 4 business days is required
for the transfer of funds to be effected to the Card Member’s nominated bank account.
13. The COP monthly installments shall be billed to the Card Member in the Statement of Account.
Billing shall commence from the first Statement of Account sent to the Card Member following
the disbursement of the COP.
14. The Card Member shall be liable to pay the COP monthly installment billed to the Statement of
Account regardless of the Card Member’s utilization or non-utilization of the COP. If the Card
Member returns the original manager’s cheque to Samba leaving the COP unused, any principal
repayments charged to the Card Account will be credited to the Card Account. Any interest
payments and fees charged to the Card Account will not be refunded to the Card Member and will
be considered as charges for the cancellation of the COP.
15. Any payment that is in excess of the due amount by the Card Member to Samba will not be
considered as an accelerated settlement of the installment plan and the excess amount will be
retained as a negative balance.

 ي�صبح، يف حال تخلف ع�ضو البطاقة عن ت�سديد �أق�ساطه ال�شهرية ملدة �شهرين متتاليني.18
�إجمال الر�صيد امل�ستحق متوجب الدفع فور ًا ل�سامبا ويحق ل�سامبا �أن تطالب با�سرتداد
 تكاليف ور�سوم، �أ�ضرار، مطالبات، لن تكون �سامبا م�س�ؤولية عن �أي دعاوى.الدفعات فور ًا
.يتكبدها ع�ضو البطاقة
 لتحويل الرصيد.12
 ال ي�ستطيع �أع�ضاء البطاقة. أي ح�ساب يكون بطاقته يف و�ضع جيد ح�سب تقدير �سامبا.1
.الإ�ضافية تقدمي طلب للح�صول على ت�سهيالت حتويل الر�صيد
 وتتاح ت�سهيالت حتويل الر�صيد حل�سابات بطاقة االئتمان الأخرى التي تخ�ص ع�ضو.2
.البطاقة وال�صادرة يف الإمارات العربية املتحدة
 ميكن لع�ضو البطاقة �أن يتقدم بطلب لتحويل الأر�صدة املوجودة من بنكني �آخرين يعمالن.3
١,000  يجب �أن تكون كل عملية حتويل ر�صيد مبا ال يقل عن.يف الإمارات يف املرة الواحدة
.درهم �إماراتي
 �إذا كانت املعلومات. ترتبط حتويالت الر�صيد بو�ضع احل�ساب واحلد االئتماين املعني.4
 لن ت�ستطيع �سامبا ولن تكون حتت �أي التزام،املقدمة من ع�ضو البطاقة غري كاملة
.مبعاملة طلب املعاملة
 يجوز ل�سامبا �أن. يكون اعتماد ت�سهيالت حتويل الر�صيد ح�سب تقدير �سامبا اخلا�ص.5
. بدون �إبداء �أي �أ�سباب، كلي ًا �أو جزئي ًا،ترف�ض �أي طلب لتحويل الر�صيد
 �سيقوم بتحويل الر�صيد املحدد من قبل ع�ضو، �إذا اعتمدت �سامبا ح�سب اختيارها الطلب.6
 باملبالغ الكاملة �أو �أي دفعات جزئية ح�سب حتديد �سامبا، بالرتتيب الوارد �أعاله،البطاقة
.وح�سب احلد االئتماين املتوفر لع�ضو البطاقة
 �إذا كان املبلغ املطلوب حتويله كما هو مذكور يف الطلب يتجاوز احلد االئتماين املتاح.7
 �ستقوم �سامبا تلقائيا،لبطاقة ع�ضو البطاقة يف تاريخ معاملة التحويل من قبل �سامبا
.بتحويل مبلغ يعادل احلد االئتماين املتاح لع�ضو البطاقة
 �سيتم معاملة حتويالت الر�صيد على �أ�سا�س �أق�صى جهد ممكن من تاريخ اعتماد طلب ع�ضو.8
 لذا يجب اال�ستمرار يف �سداد، ميكن �أن حتدث ت�أثريات يف معاملة حتويالت الر�صيد.البطاقة
دفعات للبطاقة (البطاقات) حتى يح�صل ع�ضو البطاقة على ت�أكيد يف احل�سابات ال�سابقة ب�أن
 ر�سوم/ لن تكون �سامبا م�س�ؤولة عن �أي مبلغ مت�أخر �أو عمولة.مبلغ حتويل الر�صيد قد مت قيده
.حت�سب على البطاقة (البطاقات) نتيجة لالمتناع �أو الت�أخري يف تنفيذ حتويل الر�صيد
 و�أي ر�صيد متبقي بعد، �سوف ت�ستطيع �سامبا فقط حتويل املبلغ من قبل ع�ضو البطاقة.9
.حتويل الر�صيد �سيكون على م�س�ؤولية ع�ضو البطاقة
 ف�إن �سامبا �سوف تخ�صم من ح�ساب، �إذا اعتمد طلب ع�ضو البطاقة لتحويل الر�صيد.10
 البنوك/البطاقة وتر�سل �شيك بنكي مببلغ حتول الر�صيد على ع�ضو البطاقة �أو �إىل البنك
. البنوك املعنية/ �أو حتويل برقي للر�صيد �إىل البنك،املحدد من ع�ضو البطاقة
 �سيتم حجز مبلغ من املال يعادل �إجمايل مبلغ حتويل الر�صد من احلد، يف نف�س الوقت.11
.االئتماين للبطاقة ولن يتاح لع�ضو البطاقة حتى يتم �سداد الأر�صدة املتبقية املذكورة
 التي تفر�ض من حني �إىل �آخر من قبل �سامبا، �سيتم تطبيق ر�سوم و�أتعاب حتويل الر�صيد.12
 �سيكون معدل.ح�سب تقديرها اخلا�ص وتخ�ضع للتغيري مبوجب �إعطاء �إ�شعار م�سبق
.العمولة على حتويل الر�صيد كما هو مذكور يف جدول الر�سوم
 ويكون ر�سم التمويل اخلا�ص، ينطبق معدل العمولة املف�ضل على مبلغ حتويل الر�صيد فقط.13
 بعد ذلك. �شهر ًا للخطة ب06  �أ�شهر للخطة �أو3 �ساري املفعول من تاريخ الإيداع ملدة
�سيحول مبلغ حتويل الر�صيد الذي مل يدفع �إىل معدل العمولة ال�سنوي القيا�سي يف �سامبا
.وفق ًا جلدول الر�سوم ال�ساري
ً
 �سيتم ح�ساب �أتعاب معاملة غري م�سرتدة على مبلغ حتويل الر�صيد وفقا جلدول الأتعاب.14
.والر�سوم ال�ساري ويتم خ�صمه من ح�ساب البطاقة لكل عملية حتويل ر�صيد ناجحة
. لن تعطى نقاط مكاف�أة على حتويالت الر�صيد.15

17. If the Card Member fails to make payment in full of two consecutive COP monthly installments, the
entire outstanding balance of the total COP amount shall immediately become due and payable by
the Card Member, and Samba shall have the right to demand and recover the immediate payment
thereof. 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.
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18. If the Card Member intends to close the Card Account then any unbilled amount of the Total COP
Price will be immediately billed to the Card Member. The entire outstanding balance of the Card
Account shall immediately become due and payable by the Card Member.
19. No reward points will be given for cash on phone.
L. BALANCE TRANSFERS (BT)
1. The Balance Transfer facility is open to the principal Card Member whose card account is in good
standing as determined by Samba. Supplementary Card Members cannot apply for a Balance
Transfer facility.
2. The Balance Transfer facility is available for other Credit Card accounts belonging to you and
issued in the U.A.E only.
3. The Card Member can apply to transfer outstanding balances from up to 2 other banks operating
in the U.A.E at any one time. Each Balance Transfer must be for at least AED 1,000.
4. Balance Transfers are contingent upon account set-up and assigned credit limit. If the information
the Card Member provides is incomplete, Samba will not be able to and will not be under any
obligation to process the transfer request.
5. Approval of Balance Transfer facility is at the sole discretion of Samba. Samba may refuse any
request for a Balance Transfer, in whole or in part, without assigning any reason whatsoever.
6. If Samba at its discretion approves the request, it will transfer the Balance Transfer specified by
the Card Member, in the order nominated above, in their full amounts or any part amounts as
determined by Samba and the Card Member’s available credit limit.
7. If the amount to be transferred as mentioned in the application exceeds the available credit limit
on the Card Member’s Card on the date of processing the Balance Transfer by Samba, Samba will
automatically transfer an amount equal to the Card Member’s available credit limit.
8. Balance Transfers will be processed on a best effort basis from the date the Card Member’s
application is approved. Delays may occur in processing Balance Transfers, so it is vital to
continue making payments on the Card/s until the Card Member receives confirmation in future
statements that the Balance Transfer amount has been credited. Samba will not be responsible
for any overdue payment or interest/charges incurred on the Card/s due to decline or delay in
execution of the Balance Transfer request.
9. Samba will only be able to transfer the amount nominated by the Card Member. Any remaining
balance after the Balance Transfer will be the Card Member’s responsibility.
10. If the Card Member’s Balance Transfer request is approved, then Samba shall debit the Card
account and send a Manager’s cheque/s for the Balance Transfer sum to the Card Member or to
the bank/s assigned by the Card Member, or wire transfer the Balance Transfer to the relevant
bank/s.
11. Simultaneously, a sum of money equal to the total Balance Transfer amount will be reserved/
blocked from the credit limit of the Card and shall not be available to the Card Member until
settlement of the said outstanding balances.
12. Balance Transfer fees and charges, as may be levied by Samba at its discretion from time to time
shall apply and are subject to change by giving prior notice. The interest rate on the Balance
Transfer is charged at a flat rate.

13. The preferred interest rate applies to the Balance Transfer amount only. The special charge will
be valid from the date of posting for a period of 3 months for plan A and 60 months for plan B.
Thereafter any balance transfer amount still unpaid will revert to the Samba standard annual
interest rate as per the current Schedule of Charges.
14. A non-refundable processing fee on the Balance Transfer amount as per the current Schedule
of Charges will be charged to and debited from the Card account for each successful Balance
Transfer.
15. No reward points will be given for Balance Transfers.

 �أي مدفوعات تتجاوز املبلغ امل�ستحق ل�سامبا على �صاحب البطاقة لن،)15(  مبوجب البند.16
.تُعترب ت�سديد ًا معج ًال خلطة الأق�ساط و�سوف يتم االحتفاظ باملبلغ الزائد كر�صيد �سلبي
 �إن حتويل الر�صيد هو �أحد «معامالت البطاقة» املنفذة من قبل ع�ضو البطاقة عرب هذا.17
 يكون حتويل. والذي مبوجبه يوافق ع�ضو البطاقة على �أن ي�سدده �إىل �سامبا،النموذج
.الر�صيد جزء ًا من احلد الأدنى ال�شهري امل�ستحق
. يعترب عر�ض حتويل الر�صيد عر�ض ًا حمدد املدة.18
تحويل الرصيد من خالل األقساط

10. Balance Transfers will be processed on a best effort basis from the date the Card Member’s
Balance Transfer request is approved. Delays may occur in processing Balance Transfers, so it
is vital to continue making payments on the other bank Credit Card/s until the Card Member
receives confirmation in future statements that the Balance Transfer amount has been credited

 �إن خدمة حتويل الر�صيد مفتوحة لع�ضو البطاقة الأ�سا�سي الذي يكون و�ضع ح�ساب بطاقته.1
 ال ي�ستطيع �أع�ضاء البطاقة الإ�ضافية التقدم بطلب لال�ستفادة.جيد ًا بح�سب ر�أي �سامبا
.من خدمة حتويل الر�صيد
 �إن خدمة حتويل الر�صيد متوفرة لكافة ح�سابات بطاقة االئتمان الأخرى التي تعود لع�ضو.2
.بطاقة �سامبا والتي هي �صادرة يف دولة الإمارات العربية املتحدة فح�سب
 يجوز لع�ضو البطاقة �أن يتقدم بطلب لتحويل �أر�صدته امل�ستحقة كافة من م�صرفني يعمالن.3
 ويجب �أن تكون قيمة عملية حتويل الر�صيد.يف دولة الإمارات العربية املتحدة مرة واحدة
. درهم كحد �أدنى1000
 تعديل القيمة الدنيا والق�صوى من املبلغ الذي ميكن حتويله/ حتتفظ �سامبا بحق حتديد.4
.بخدمة حتويل الر�صيد وعدد التحويالت التي ميكن �أن يقوم بها العميل يف املرة الواحدة
 ي�ستطيع ع�ضو البطاقة �أن ي�ستفيد من خدمة حتويل الر�صيد باالت�صال ب�سامبا على الرقم.5
 �إذا ر�أت �سامبا �أن ع�ضو البطاقة، ويف ما عدا ذلك.املحدد لذلك يطلب حتويل الر�صيد
 يجوز لها �أن تت�صل به لت�س�أله عما �إذا كان يريد اال�ستفادة،ميكن �أن يقوم بتحويل الر�صيد
. تُعترب موافقته تعليم ًا من جانبه، و�إن وافق العميل، ويف هذه احلالة.من هذه اخلدمة
 ويجوز ل�سامبا �أن ترف�ض �أي. �إن املوافقة على حتويل الر�صيد تعود لتقدير �سامبا وحدها.6
.طلب لتحويل الر�صيد كلي ًا �أو جزئي ًا من دون تربير رف�ضها هذا ب�أي �سبب
 حت ّول املبلغ الذي يحدد �صحاب، يف حال موافقة �سامبا على الطلب وفقا لتقديرها اخلا�ص.7
البطاقة بالكامل �أو ب�أجزاء بح�سب ما تقرر على �أ�سا�س املبلغ الذي يحق ل�صاحب البطاقة
.حتويله
ّ
 ُيبلغ �صاحب البطاقة باملدة الالزمة لرد، يف حالة موافقة �سامبا على عملية حتويل للر�صيد.8
.الر�صيد املحول وبقيمة الأق�ساط ال�شهرية يف ك�شف احل�ساب التايل
 يجب �أن ُيح�سب املجموعة ب�إ�ضافة املبلغ الأ�سا�سي املراد حتويله �إىل الفائدة ال�سارية من.9
 يخ�ضع حتويل الر�صيد لفائدة حتدد �سامبا.خالل املدة الالزمة لرد الر�صيد املح ّول
. يت�ضمن كل ق�سط �شهري مبالغ لإعادة ت�سديد الر�سوم والفوائد الأ�سا�سية.معدلها
 �سوف يتم �إعداد حتويل الر�صيد ب�أ�سرع و�أف�ضل ما ميكن ابتداء من تاريخ املوافقة على.10
 وقد يح�صل ت�أخري يف ذلك وبالتايل من ال�ضروري �أن ي�ستمر ع�ضو.طلب ع�ضو البطاقة
البطاقة يف ت�سديد الدفعات عن بطاقة (بطاقات) االئتمان اخلا�صة مب�صرف �آخر �إىل
حني يح�صل على ت�أكيد يف الك�شوفات امل�ستقبلية �أو قيمة حتويل الر�صيد قد ُ�سددت لبطاقة
/ لن تكون �سامبا م�س�ؤولة عن دفعات �إ�ضافية �أو فائدة.االئتمان اخلا�صة بامل�صرف الآخر
ر�سوم تُفر�ض على بطاقة (بطاقات) االئتمان اخلا�صة بامل�صرف الآخر ب�سبب رف�ض �أو
.الت�أخري يف تنفيذ طلب حتويل الر�صيد
 حت�سم �سامبا املبلغ من بطاقته، يف حال املوافقة على طلب ع�ضو البطاقة لتحويل الر�صيد.11
/وتر�سل له �شيك ًا م�صدق ًا للمبلغ الالزم لتح�صيل الر�صيد �أو حت ّول املبلغ املراد �إىل بطاقة
. امل�صارف املعنية/بطاقات االئتمان اخلا�صة بامل�صرف املعني
 جتميد مبلغ من املال ي�ساري قيمة حتويل الر�صيد من حد/ يتم حجز، يف الوقت نف�سه.12
االئتمان اخلا�ص بالبطاقة ولن يكون متوفر ًا ل�صحاب البطاقة قبل �أن ي�سدد هذا الأخري
.كافة املبالغ امل�ستحقة
 يجوز ل�سامبا وفقا لتقديرها اخلا�ص ومن حني لآخر �أن تطبق ر�سوم ًا و�أتعاب ًا ميكن �أن.13
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16. Balance Transfer is a ‘Card transaction’ initiated by the Card Member via form, which the Card
Member agrees to repay Samba. The Balance Transfer will be part of the monthly ‘minimum due’.
If the Card Member fails to make the required monthly Card payment for 2 months consecutively,
the preferential rate on the Balance Transfer Plan will be cancelled and the regular rate of interest
as per the current Schedule of Charges will apply.
17. Samba will attempt to resolve any dispute as per the Agreement and the above mentioned terms.
18. The Balance Transfer offer is a limited period offer.
BALANCE TRANSFERS (BT) through Installments
1. The Balance Transfer facility is open to the principal Card Member whose Card account is in good
standing as determined by Samba. Supplementary Card Members cannot apply for a Balance
Transfer facility.
2. The Balance Transfer facility is available for other Credit Card accounts belonging to a Samba
Card customer and issued in the U.A.E only.
3. The Card Member can apply to transfer outstanding balances from up to 2 other banks operating
in the U.A.E at any one time. Each Balance Transfer must be for at least AED 1,000.
4. Samba reserves the right to determine / modify the minimum and maximum amount of the
Amount that can be provided under the Balance Transfer Facility and the number of Balance
Transfers that a customer can avail at a time.
5. The Card Member can avail the Balance Transfer facility by calling Samba on the designated
number and requesting for a Balance Transfer. Alternatively, if Samba notes that the Card Member
is eligible for a Balance Transfer, Samba may contact the Card Member to inquire whether the
Card Member wishes to avail a Balance Transfer. In such event any confirmation by the Card
Member will be deemed as an instruction from the Card Member.
6. Approval of Balance Transfer facility is at the sole discretion of Samba. Samba may refuse any
request for a Balance Transfer, in whole or in part, without assigning any reason whatsoever.
7. If Samba at its discretion approves the request, it will transfer the amount specified by the Card
Member, in their full amounts or any part amounts as determined by Samba, basis the amount
that the Card Member is eligible for.
8. If Samba approves the BT transaction, the Card Member will be notified of the BT Term and the BT
Monthly Installments in the next Statement of Account.
9. The total BT amount shall be computed by adding the principal amount of the BT and the interest
during the term of the BT. Interest at the rate determined by Samba shall be charged on the BT
facility. Each BT monthly installment will include amounts for the repayment of principal and
interest charges.

 ُيطبق معدل الفائدة على حتويل الر�صيد على �أ�سا�س معدل منخف�ض.تتغري ب�إ�شعار م�سبق
.بح�سب ما يرد يف جدول الر�سوم والأتعاب
. لن يح�صل ع�ضو البطاقة على نقاط مكاف�أة لتحويل الر�صيد.14
 �إن حتويل الر�صيد هو عملية تتم بالبطاقة مببادرة من ع�ضو البطاقة يوافق على �أ�سا�سها.15
 يكون حتويل الر�صيد جزء ًا من احلد ال�شهري الأدنى.هذا الأخري ب�إعادة الت�سديد ل�سامبا
 �إن تخلف ع�ضو البطاقة عن ت�سديد الدفعة ال�شهري املتوجبة ملدة �شهرين.املتوجب
 ُيلفى معدل الفائدة املميز املطبق على برنامج حتويل الر�صيد ويطبق عليه معدل،متتاليني
.الفائدة ال�ساري كما هو وارد يف جدول الر�سوم والأتعاب
 �أي مدفوعات تتجاوز املبلغ امل�ستحق ل�سامبا على �صاحب البطاقة لن،)15(  مبوجب البند.16
تُعترب ت�سديد ًا معج ًال خلطة الأق�ساط و�سوف يتم االحتفاظ باملبلغ الزائد كر�صيد �سلبي
الحوالة الرقمية

ت�سوف تتوفر ت�سهيالت احلوالة الرقمية فقط لع�ضو البطاقة الأ�سا�سية ب�شرط �أن يفي
.مبعايري �سامبا لإ�صدار احلوالة الرقمية
ويخ�ضع توفري هذه الت�سهيالت ملراجعة و�ضع احل�ساب واحلد االئتماين املتاح يف وقت
 ويجوز ل�سامبا ح�سب.ا�ستالم الطلب والقول النهائي من �سامبا ح�سب تقديرها اخلا�ص
.تقديرها اخلا�ص وبدون �إبداء �أي �أ�سباب �أن تعدل مبلغ القر�ض النهائي املعتمد
�سيتم خ�صم مبلغ ت�سهيالت احلوالة الرقمية املعتمد من احلد االئتماين املتاح حل�ساب
 يتم ا�سرتداد احلد االئتماين وفقا لدفعات.بطاقة �سامبا املعني مبوجب اعتماد الطلب
.ع�ضو البطاقة
.يقوم ع�ضو البطاقة ب�سداد مبلغ ت�سهيالت احلوالة الرقمية عن طريق �أق�ساط �شهرية
 بالن�سبة لتوزيع ال�شيك.يتم �إ�صدار املبلغ ب�شيك �أو �إىل امل�ستفيد الذي يحدده ع�ضو البطاقة
 �سري�سل ال�شيك �إىل �آخر عنوان مرا�سلة لع�ضو البطاقة معروف لدى،عرب الربيد ال�سريع
 وحتتفظ �سامبا لنف�سها باحلق يف �إيقاف توزيع ال�شيك يف �أي وقت ح�سبما تراه.�سامبا
. بدون �إبداء �أي �أ�سباب،مالئما
يقوم ع�ضو البطاقة بتعوي�ض �سامبا عن جميع املطالبات والطلبات والتكاليف واخل�سائر
:والنفقات التي يتكبدها �سامبا فيما يتعلق ب�أي من الأحداث التالية
�أوال) �إ�صدار �شيك احلوالة الرقمية بديل �إىل ع�ضو البطاقة ح�سب تقدير �سامبا يف حالة
فقدان �أو تلف �شيك احلوالة الرقمية �أو عدم ا�ستالمه من قبل ع�ضو البطاقة لأي
.�سبب من الأ�سباب
ثانيا) عدم تقدمي �شيك احلوالة الرقمية من قبل ع�ضو البطاقة �أو امل�ستفيد املعني خالل
 �أو،�ستة �أ�شهر من تاريخ ال�شيك
 �أو عدم،ثالثا) مل يكن احل�ساب البنكي املحدد من ع�ضوا لبطاقة با�سم ع�ضو البطاقة
.�إمكانية �إلغاء الت�سهيالت �أو تغيريها �أو عك�سها متى قدمت
 �إذا مل يتم ا�ستالم �إجمايل الر�صيد الوارد،بدون الإخالل بال�شروط الأخرى امل�شتملة هنا
 �سيتم ح�ساب ر�سوم،يف �أي ك�شف ح�ساب �شهري الكامل بحلول تاريخ ا�ستحقاق ال�سداد
التمويل (بال�سعر ال�سائد) على (�أ) مبلغ الق�سط ال�شهري من تاريخ الفاتورة حتى ال�سداد
 و (ب) الر�صيد غري املدفوع واملعامالت اجلديدة وفق ًا التفاقية،الكامل �إىل احل�ساب
 كما ي�ستمر تطبيق الر�سوم والأتعاب الأخرى املحددة يف اتفاقية ع�ضو.ع�ضو البطاقة
.البطاقة �أي�ضا
يكون ل�سامبا احلق ح�سب تقديرها اخلا�ص �أن تطلب ال�سداد الكامل ملبلغ ت�سهيالت
 �سوف ي�صبح، يف حالة �إلغاء احل�ساب لأي �سبب من الأ�سباب.احلوالة الرقمية يف �أي وقت
.�إجمايل مبلغ احلوالة الرقمية املتبقية م�ستحق ًا وقاب ًال للدفع
لن تكون �سامبا م�س�ؤولة عن �أو ملزمة ب�أي �إجراءات �أو مطالبات �أو �أ�ضرار �أو تكاليف �أو
.م�صاريف ونفقات ميكن �أن يتكبدها ع�ضو البطاقة �أو يتعر�ض لها ب�سبب هذا الربنامج
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to the other Bank Credit Card. Samba will not be responsible for any overdue payment or interest/
charges incurred on the other Bank Credit Card/s due to decline or delay in execution of the
Balance Transfer request.
11. If the Card Member’s Balance Transfer request is approved, then Samba shall debit the Card
account and send a Manager’s cheque/s for the Balance Transfer sum to the Card Member, or wire
transfer the Balance Transfer to the relevant bank/s Credit Card.
12. Simultaneously, a sum of money equal to the total Balance Transfer amount will be reserved/
blocked from the credit limit of the Card and shall not be available to the Card Member until
settlement of the said outstanding balances.
13. Balance Transfer fees and charges, as may be levied by Samba at its discretion from time to time
shall apply and are subject to change by giving prior notice. The interest rate on the Balance
Transfer is charged at a reducing balance rate mentioned in the Schedule of Fees and Charges.
14. No reward points will be given for Balance Transfers.
15. Balance Transfer is a ‘Card transaction’ initiated by the Card Member, which the Card Member
agrees to repay Samba. The Balance Transfer will be part of the monthly ‘minimum due’. If the
Card Member fails to make the required monthly Card payment for 2 months consecutively, the
preferential rate on the Balance Transfer Plan will be cancelled and the regular rate of interest as
per the current Schedule of Charges will apply.
16. Subject to clause 15 any payment that is in excess of the due amount by the Card Member to
Samba will not be considered as an accelerated settlement of the installment plan and the excess
amount will be retained as a negative balance.
M. 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.

.6

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

.7

5. The amount will be disbursed by a cheque or to a beneficiary as designated by the Card Member.
For cheque disbursement via courier, the cheque will be sent to the correspondence address of
the Card Member last known to Samba. Samba reserves the right to stop the cheque 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 cheque to the Card Member at Samba’s

.8
.9

discretion if the Dial-A-Draft cheque is lost, destroyed or otherwise not received by the Card
Member for any reason;
(ii) The Dial-A-Draft cheque is not presented by the Card Member or designated beneficiary
within 6 months from the date of the cheque; 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.
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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, an interest 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 DialA-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.
N. 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 or decide to withdraw the Low Limit Card
product.
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.
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.

20

البطاقة منخفضة الحد

�سوف تتاح بطاقة �سامبا منخف�ضة احلد فقط لأع�ضاء البطاقة الأ�سا�سية �شريطة �أن
.يلتزموا مبعايري �سامبا لإ�صدار البطاقة منخف�ضة احلد
يجوز ل�سامبا ح�سب تقديرها اخلا�ص وبدون �إبداء �أي �أ�سباب �أن تقرر قبول �أو رف�ض طلب
. �أو تقرر �سحب بطاقات احلد املنخف�ضة.ع�ضو البطاقة
 مبوجب �إقفال.يعتمد �سريان بطاقة �سامبا منخف�ضة احلد على �سريان البطاقة الأ�سا�سية
 ف�إن، لأي �سبب من الأ�سباب، �أو �إنهاء ا�ستخدام البطاقة الأ�سا�سية/ح�ساب البطاقة و
 �إن �إنهاء ا�ستخدام بطاقة.بطاقة �سامبا ال�صادرة مبوجب هذه ال�شروط �سوف تنتهي �أي�ضا
 �سوف ينهي ا�ستخدام البطاقة املنخف�ضة، لأي �سبب من الأ�سباب،�سامبا منخف�ضة احلدة
.احلد فقط ولن ينهي البطاقة الأ�سا�سية �أو ينتج عن �إقفال احل�ساب
 يقوم ع�ضو البطاقة باالت�صال ب�سامبا على،مبوجب ا�ستالم بطاقة �سامبا منخف�ضة احلد
 بقوم ع�ضو البطاقة.هاتف �سامبا املحدد من �أجل تفعيل بطاقة �سامبا منخف�ضة احلد
.بتعريف نف�سه و�إبالغ رقم ح�سابه و�أي معلومات �سرية �أخرى ميكن �أن تطلبها �سامبا
يجوز ل�سامبا من وقت �إىل �أخر �أن يغري مبلغ الأتعاب �أو الر�سوم القابلة للدفع من ع�ضو
البطاقة فيما يتعلق ببطاقة �سامبا منخف�ضة احلد والفرتة الزمنية التي تكون فيها الأتعاب
 �سوف تنطبق هذه التغريات من تاريخ ال�سريان.�أو الر�سوم قابلة للدفع من ع�ضو البطاقة
. �سوف تطبق فور ًا،املحدد من �سامبا �أو �إذا ملن يكن هناك تاريخ �سريان
يحق ل�سامبا �أن تعامل �أي �سند مبيعات �أو �سجل معاملة �أو �سجل تكلفة �أخرى يحمل ا�سم
 �أو تاريخ انتهاء البطاقة منخف�ضة احلد/ع�ضو البطاقة ورقم �سامبا منخف�ضة احلد و
.كدليل على دين �أنفق ب�شكل �صحيح من قبل ع�ضو البطاقة ويخ�صم من ح�ساب البطاقة
يكون احلد االئتماين املخ�ص�ص للبطاقة الأ�سا�سية لع�ضو البطاقة �شامال للحد االئتماين
للبطاقة منخف�ضة احلد لع�ضو البطالة ويجب �أال يتجاوز �إجمايل الر�سوم املتكبدة من
.خالل البطاقة الأ�سا�سية وبطاقة �سامبا منخف�ضة احلد ذلك احلد االئتماين
�سيتم خ�صم جميع معامالت بطاقة �سامبا منخف�ضة احلد من ح�ساب البطاقة وت�شتمل يف
.ك�شف ح�ساب البطاقة الأ�سا�سية
حتتفظ �سامبا لنف�سها باحلق يف �أي وقت وبدون �إ�شعار مقدم �أن تغري كل �أو �أي من
 �سواء كانت م�شابهة، �أو ت�ستبدل كلي ًا �أو جزئي ًا الت�سهيالت بخطة �أخرى،ال�شروط والأحكام
. �أو ت�سحبها بالكامل،لهذه اخلطة �أو ال
يتعني على ع�ضو البطاقة اتخاذ كافة االحتياطات املعقولة ملنه فقدان �أو �سرقة بطاقة
 ويتحمل،�سامبا منخف�ضة احلد و�إف�شاء رقم بطاقة �سامبا منخف�ضة احلد وتاريخ االنتهاء
ع�ضو البطاقة كافة امل�س�ؤوليات وااللتزامات النا�شئة عن فقدان بطاقة �سامبا منخف�ضة
.احلد �أو �إف�شاء رقم بطاقة �سامبا منخف�ضة احلد �أو تاريخ االنتهاء

.1
.2
.3

.4
.5

.6
.7
.8
.9
١٠

: التعويض بالفاكس.15

مبوجب هذا نوجه �سامبا ونفو�ضها ب�أن تعتمد على وتت�صرف وفقا لأي تعليمات �أو
تفوي�ضات �أو ات�صاالت من �أي نوع ميكن �أن تقدم �أو يفهم منها �أنها مقدمة �إىل �سامبا
فيما يتعلق بطلب حتويل الر�صيد �أو طلب البطاقة الإ�ضافية �أو حتديث معلومات االت�صال
�أو �إقفال البطاقة �أو �إعادة و�ضع البطاقة �أو نزاعات البطاقة �أو طلبات خدمة العمالء
من خالل ر�سالة الفاك�س (تعليمات الفاك�س) التي حتمل �أو يفهم منها �أنها حتمل توقيع
ع�ضو البطاقة بدون قيام البنك باال�ستف�سار عن �صحة �أو م�صداقية التوقيع الظاهر على
تعليمات الفاك�س وبغ�ض النظر عن الظروف ال�سائدة يف وقت ا�ستالم تعليمات الفاك�س
 يدرك ع�ضو البطاقة ويقر ب�أن �سامبا غري ملزمة بالعمل ب�أي من تلك.من قبل �سامبا
التعليمات ولن تتحمل �أي التزام يف الت�أخري �أو يف الإخفاق يف الإر�سال �أو التق�صري يف
.الت�صرف وفق ًا لتلك التعليمات
ً
 وافق ع�ضو،ونظر ًا لقيام �سامبا بالت�صرف وفقا للأحكام ال�سابقة لتعليمات الفاك�س
البطاقة مبوجب هذا على تعوي�ض �سامبا ووافق على حفظ �سامبا ومدرائها وم�س�ؤوليها
وموظفيها من ال�ضرر من جميع اخل�سائر �أو املطالبات والدعاوى والإجراءات والأ�ضرار
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والتكاليف والنفقات من �أي نوع كانت وكيفما وقعت �أو تعر�ض لها �سامبا ومهما كان
 �إذا، وبدون الإخالل بالتعوي�ض الوارد هنا يتعهد ع�ضو البطاقة، ف�ضال عن ذلك.من�ش�أها
 ب�أن يزود �سامبا بالأدلة الإ�ضافية التي تبني �أن التوقيع الظاهر على،طلبت �سامبا ذلك
.تعليمات الفاك�س هو توقيع �صحيح
تظل �أحكام هذا التعوي�ض �سارية املفعول بكامل �سريانها ونفاذيتها ما مل ت�ستلم �سامبا
ويكون لديها الوقت الكايف للت�صرف مبوجب �إ�شعار الإلغاء �أو التعديل املوقع من ع�ضو
البطاقة وي�ؤكد ع�ضو البطاقة مبوجب هذا �أن �أي من ذلك الإلغاء �أو التعديل املوقع من
ع�ضو البطاقة وي�ؤكد ع�ضو البطاقة مبوجب هذا �أن �أي من ذلك الإلغاء �أو التعديل لن
يعفيه من �أي التزام مبوجب هذه ال�شروط فيما يتعلق ب�أي ت�صرف ينفذ من قبل �سامبا
.وفق ًا واالعتماد على هذه ال�شروط قبل انتهاء �إ�شعار الإنهاء �أو التعديل املذكورة
: اإلنذارات من سامبا.16

:حتمل العبارات والألفاظ التالية املعاين التايل
«الإنذارات امل�شرتك بها» تعني الر�سائل اخلا�صة املتعلقة بح�سابات حمددة م�سبق ًا وعائدة
لع�ضو البطاقة رد ًا على اختيارات يقوم بها وتوجه له ب�صيغة ر�سائل ن�صية ق�صرية �إىل
 يتعني على. وبالربيد الإلكرتوين �أو غريها من و�سائل االت�صال،رقم هاتفه املتحرك
.العميل �أن ي�شرتك يف خدمة ت�سلم الإنذارات وت�صبح اخلدمة متوفرة له بناء على طلبه
 يجوز ل�صاحب البطاقة �أن يختار ويحدد االختيارات التي،لت�سلم الإنذارات امل�شرتك بها
.www.samba.ae يريدها على موقع �سامبا الإلكرتوين
«�إنذار بالعمليات» تعني الإنذارات التي تر�سل لع�ضو بطاقة �سامبا بر�سالة ن�صية ق�صرية
 هذا الإنذار.عند القيام بكل عملية �شراء �أو عملية �سحب نقدي ببطاقة �سامبا االئتمانية
.تلقائي ومتاح لكافة �أع�ضاء بطاقات �سامبا
«�إنذارات تذكريية بالدفع» تعني الإنذارات التي تر�سل �إىل ع�ضو بطاقة �سامبا بر�سالة
 هذا الإنذار تلقائي.ن�صية ق�صرية تزوده مبعلومات موجزة عن الدفعة املتوجبة ال�سداد
.يتم �إر�ساله لكل ع�ضو بطاقة �سامبا
«ح�ساب �إنذارات �سامبا» تعني ح�ساب ع�ضو البطاقة لدى �سامبا وميكن �أن يكون ح�ساب
.بطاقة االئتمان �أو ح�ساب ًا �آخر ت�ستخدم له خدمات �سامبا الإنذارية
«مورد خدمة االت�صاالت» تعني مورد خدمة االت�صاالت الذي تتعاون معه �سامبا لتزويد
.العمالء بخدماتها الإنذارية
«االختيارات» تعني االختيار اخلا�صة التي يحددها ع�ضو بطاقة �سامبا يف ما يتعلق ب�أحداث
خا�صة �أو عمليات خا�صة متعلقة بح�ساب �إنذارات �سامبا من �أجل �أن تتمكن �سامبا من
�إر�سال الإنذارات املنا�سبة لع�ضو البطاقة ور�سائل �إنذارية عامل توجهها �سامبا من حني
.) عرو�ض، طرح خدمات جديدة، معايدة يف منا�سبة عيد امليالد:لآخر (مث ًال
يجوز ل�سامبا وفق ًا لتقديرها اخلا�ص �أن توقف اخلدمات الإنذارية التالية يف �أي وقت من
.دون �أي �إ�شعار
اإلنذارات المشترك بها

 يكون ع�ضو البطاقة م�س�ؤوال عن اال�شرتاك يف خدمات �سامبا الإنذارية ولن تعترب �سامبا.1
.م�س�ؤولة �أبدا عن �أي خط�أ يرتكبه يف حتديد هذه اخليارات
 قد يطلب من ع�ضو البطاقة �أن ي�ستخدم، لتحديد اخليارات على موقع �سامبا الإلكرتوين.2
.خدمات �سامبا الإلكرتوين التي تخ�ضع للأحكام وال�شروط اخلا�صة بها
 يكون ع�ضو البطاقة م�س�ؤوال عن �إبقاء نف�سه على اطالع بكافة اخليارات �أو الإنذارات.3
.املتوفرة التي تطرحها �سامبا على موقعه الإلكرتوين لدولة الإمارات العربية املتحدة
يجوز لع�ضو البطاقة من وقت لآخر �أن يغري �أو ي�ضيف االختيارات التي حددها مع �ضرورة
.�أو عدم �ضرورة لقيام بعملية ت�سجيل جديدة
إنذارات بالعمليات

 �إن الإنذارات بالعمالت التي تر�سل لع�ضو البطاقة تنذره بكل عملية �شراء �أو علمية.1
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O. 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 Balance Transfer Application, 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.
P. 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).
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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
Transaction Alerts
1. Transaction Alerts sent to a Card member will notify the Card member of a retail transaction or
a cash withdrawal performed on the Card Members Samba Card that is above a certain threshold
amount as determined by Samba and is subject to change from time to time without prior notice.
2. The transaction alert is generated when a purchase transaction or cash withdrawal is authorized
on the Credit Card and not at the time of the transaction getting billed.
3. The delivery time of such alerts to be dispatched is dependent on various factors which Samba
will not be liable for.
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.
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.
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�سحب نقدي �أجراها ببطاقة �سامبا وتكون قيمتها �أكرث من حد املبلغ الذي حتدده �سامبا
.واخلا�ضع للتعيري من حني لآخر من دون �إ�شعار �سابق
�إن الإنذارات بالعمالت تر�سل عندما يتم �إجراء عملية �شراء �أو �سحب نقدي ببطاقة
.االئتمان وال عندما تتوفر فوترة العملية
�إن الوقت الالزم لإبالغ ع�ضو البطاقة مثل هذه الإنذارات رهن بعوامل عديد لي�ست �سامبا
.م�س�ؤولية عنها
قم تت�ضمن ر�سالة الإنذار تفا�صيل موجزة مثل تاريخ العملية وقيمتها ومعلومات �أخرى
.خا�صة بها
قد تبدوا قيمة العملية بالعملة الأ�صلية التي متت بها عملية ال�شراء �أو ال�سحب النقدي �أو
.بالدرهم الإماراتي
�إن قيمة عملية ال�شراء �أو ال�سحب النقدي التي تربز يف ر�سالة الإنذار قد تت�ضمن �أو ال
تت�ضمن الر�سوم الدولية الإعداد العمليات التي تتم يف اخلارج �أو �أي ر�سوم �أخرى مطبقة
 القيمة التي تبدوا هي داللية فقط ويقبل العملي �أن تفا�صيل العملية واملبلغ.على العملية
الذي يظهر يف ك�شف احل�ساب ال�شهري لبطاقة االئتمان هو املبلغ الذي يتوجب �أن يدفعه
.ل�سامبا

.2
.3
.4
.5
.6

اإلنذارات التذكيرية بالدفع

تر�سل الإنذارات التذكريية بالدفع �إىل ع�ضو البطاقة لتبليغه بدفعة م�ستحقة عن بطاقة
.�سامبا
هذه اخلدمة تقدمها �سامبا وفق ًا لتقديرها اخلا�ص ويتم �إر�سال الإنذارات ب�أف�ضل ما
.ميكن قبل تاريخ اال�ستحقاق
يت�ضمن الإنذار معلومات موجزة عن الدفعة التي يجب ت�سديدها وقد ال يت�ضمن املجموع
.امل�ستحق املتوجب عن البطاقة االئتمانية
يقبل ع�ضو البطاقة �أن �سامبا لي�ست م�س�ؤولة عن عدم �إر�سال هذا الإنذار وال عن املعلومات
 يكون ع�ضو البطاقة م�س�ؤوال عن معرفته بالدفعة املتوجبة وبتاريخ الدفع من.الواردة فيه
.خالل االت�صال ب�سامبا على الأرقام اخلا�صة �أو من خالل خدمة �سامبا �أون الين

.1
.2
.3
.4

األحكام والشروط الخاصة بكافة اإلنذارات

تُر�سل الإنذارات �إىل ع�ضو البطاقة �إن كان هذا الأخري �ضمن دائرة مورد خدمة االت�صاالت
.�أو دوائر ت�شكل جزء ًا من �شبكة التجوال لهذا املورد
يجوز ل�سامبا �أو تو�سع هذه اخلدمة لدوائر �أخرى �إن كان هذا ممكنا �أو مل�شرتكني لدى
.موردي خدمات ات�صاالت متحركة �آخرين وفق ًا لتبليغ منها تقدمه من وقت لآخر
يجب قراءة الأحكام وال�شروط اخلا�صة بخدمات �سامبا �أون الين مع هذه الأحكام
.وال�شروط بالإ�ضافة �إليها
يقر ع�ضو البطاقة ب�أن اخلدمات الإنذارية من �سامبا يتم توفريها على مراحل وب�أنه يجوز
.ل�سامبا يف فرتة الحقة �أن تر�سل الإنذارات ب�سبل ات�صال �أخرى �إن كان هذا ممكن ًا
 ويجوز.يتم �إر�سال الإنذارات يف الأ�سا�س بر�سائل ن�صية ق�صرية �إىل هاتف ع�ضو البطاقة
.ل�سامبا من وقت لآخر �أن تغري خ�صائ�ص �أي اختيار �أو �إنذار
لن تقر �سامبا يف �أي وقت بت�سلم �أي تعليمات �أو اختيارات بوجهها لها ع�ضو البطاقة ولن
تكون م�س�ؤولة عن التحقق من التعليمات �أو اخليارات �أو من رقم التعريف ال�شخ�صي لع�ضو
 ت�سعى �سامبا لتنفيذ لتعليمات واالختيارات ب�أف�ضل ما ميكن وحاملا ت�صبح عملي ًا.البطاقة
.قادرة على ذلك
يجوز ل�سامبا وفق ًا لتقديرها اخلا�ص �أال تنفذ االختيارات �إن ارت�أت (قرار �سامبا يكون
ملزم ًا لع�ضو البطاقة) �أنها غري �صحيحة �أو غري وا�ضحة �أو كاذبة �أو مثرية لل�شك �أو يف
 لي�ست �سامبا ملزمة بتبليغ،حال مل يكن من املكن تنفيذ االختيارات لأي �سبب من الأ�سباب
.ع�ضو البطاقة يف هذه احلالة
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.7

 يكون ع�ضو البطاقة م�س�ؤو ًال عن تبليغ �سامبا ب�أي تغيري يف �أرقامه �أو و�سائل االت�صال به من.8
رقم هاتف �أو خط �أر�ضي �أو عنوان �إلكرتوين �أو عنوان بريدي �إىل جانب كافة التغيريات
.التي تطر�أ على عمليه �أو جواز �سفره �أو ت�أ�شريته �أو تفا�صيل ح�ساب الإنذارات من �سامبا
ولن تكون �سامبا م�س�ؤولة عن ت�سلم ع�ضو البطاقة (�أو عدم ت�سلمه) الإنذارات �أو غريها
.من املعلومات املر�سلة �إىل رقم هاتفه �أو عنوانه الإلكرتوين امل�سجل لدى �سامبا
. يقر ع�ضو البطاقة ب�أن هاتفه يجب �أن يكون يف و�ضعية الت�شغيل لكي يت�سلم الإنذارات.9
 وتقرر �سامبا الوقت الالزم لإعداد هذه. تعمل �سامبا على �إعداد اخليارات بعد �أن تت�سلمها.10
.اخليارات يف الفرتة الفا�صلة بني �إعداد اخليارات و�إر�سال الإنذارات
 يقر ع�ضو البطاقة ب�أن اخلدمات الإنذارات تعتمد على البنية التحتية واالت�صال ب�شبكة.11
الإنرتنت واخلدمات التي يوفرها مورد خدمات االت�صاالت وموردو اخلدمات الآخرون
 يقبل ع�ضو البطاقة �أن الفرتة الزمنية والدقة.الذي تتعامل معهم �سامبا وع�ضو البطاقة
و�إمكانية قراءة الإنذارات التي تر�سلها �سامبا تعتمد على عدة عوامل خا�ص مبوردي
 لن تكون �سامبا م�س�ؤولة عن عدم و�صول.خدمات االت�صال وموردي اخلدمات الآخرين
�أو ت�أخر و�صول الإنذارات وعن الأخطاء �أو فقدان الإنذارات وعقلة �إر�سالها �إىل ع�ضو
 لن تكون �سامبا م�س�ؤولة عن عدم ت�سلم ع�ضو البطاقة الإنذارات ب�سبب �أعطال.البطاقة
تقنية يف هاتفه �أو �أي �ضرر �أو خ�سارة يتكبدها نتيجة ا�ستخدام هذه اخلدمة ( مبا يف ذلك
االعتماد على الإنذارات لأغرا�ض ا�ستثمارية �أو جتارية) لأ�سباب لي�ست مت�صلة مبا�شرة
 لن يتكون �سامبا م�س�ؤولة ب�أي �شكل من الأ�شكال جتاه �صاحب البطاقة ب�سبب.ب�سامبا
.ا�ستخدامه هذه اخلدمة
 ويجوز ل�سامبا �أن. يقبل ع�ضو البطاقة �أن كل �إنذار قد يت�ضمن معلومات ح�سابية خا�صة به.12
تر�سل له معلومات خا�صة بح�سابه حتى لو �أنه مل يطلب ذلك منها �إن ر�أت �سامبا �أن �إر�سال
 يقر ع�ضو البطاقة ب�أن الإنذارات وغريها من املعلومات.مثل هذه املعلومات منا�سب
املر�سلة له تت�ضمن معلمات �سرية يجب �أن تبقى �سرية و�أن �سامبا لن تكون م�س�ؤولة عن
.�إر�سال مثل هذه املعلومات ل�شخ�ص �آخر
 يقبل ع�ضو البطاقة خيار ا�ستخدام خيارات حم�سنة حاملا، بقبول هذه الأحكام وال�شروط.13
 ُيبلغ بها كما ُيبلغ بالر�سوم والأتعاب،تتوافر وعند توفري �سامبا مثل هذه اخليارات املح�سنة
 ويتم احت�ساب ر�سوم و�أتعاب هذه الإنذارات بح�سب كل عملية.العائدة لكل واحدة منها
.منفردة
 يجوز ل�سامبا وفق ًا لتقديرها اخلا�ص ومن دون �إنذار م�سبق �أن توقف هذه اخلدمة م�ؤقتا �أو.14
.نهائي ًا
. توفر �سامبا هذه اخلدمة حالي ًا جمان ًا لفرتة حمدودة.15
 يتوجب عليه �أن، ويف حال مل يقرر ع�ضو البطاقة �إنهاء ا�شرتاكه يف هذه اخلدمة، بعد ذلك.16
.ي�سدد قيمة الر�سوم العائدة لهذه اخلدمة وحت�سم هذه القيمة من ح�ساب بطاقة �سامبا
 ويتوجب عليه �أن ي�سدد.يجوز لع�ضو البطاقة يف �أي وقت �أن ينهي ا�شرتاكه يف هذه اخلدمة
.قيمة ر�سم اخلدمة ملدة �شهر كامل حتى لو �أنه �أنهى ا�شرتاكه فيها يف �أي وقت من ال�شهر
يكون ع�ضو البطاقة م�س�ؤو ًال عن ت�سديد قيمة البث �أو �أي ر�سوم �أخرى تعود ملورد خدمات
االت�صال يف ما يتعلق بت�سلم الإنذارات وفق ًا لأحكام و�شروط مورد خدمات االت�صال ويف
 تكون �سامبا معنية لذلك وال بالأحكام وال�شروط القائمة فيما بني �أي طرف،هذا احلال
.ثالث وع�ضو البطاقة
 لن. يكون ع�ضو البطاقة وحده م�س�ؤوال عن حماية رقم تعريفه ال�شخ�صي ورقم هاتفه.17
تكون �سامبا م�س�ؤولة عن اال�ستخدام غري امل�صرح به لرقم التعريف ال�شخ�صي �أو رقم
 خاطئة، تعليمات احتيالية/الهاتف اخلا�ص بع�ضو البطاقة وال م�س�ؤولة (�أ) �أي اختيارات
،�أو مزدوجة �أو حمددة با�ستخدام رقم التعريف ال�شخ�صي �أو رقم هاتف ع�ضو البطاقة
، عطل، (ج) �أي خط�أ، اختيارات تت�سلمها/(ب) الت�صرف بح�سن نية تلبية لأي تعليمات
) (د، االختيارات �أو �أي منها/ ت�أخري �أو عدم قدرتها على اال�ستجابة لكافة التعليمات
 �إنذارات يف عملية الإر�سال �أو (ه) و�صول �أي �شخ�ص لأي/ تعليمات/فقدان �أي معلومات
. �إنذارات ب�شكل غري م�صرح به �أو انتهاك ال�سرية/ اختيارات/ تعليمات/معلومات
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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,
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
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9. The Card Member acknowledges that Samba accepts no liability for any delay or non delivery
of the E-statement notification due to blocking or filtering or an invalid address or any and all
technical reasons beyond Samba’s control. Any outstanding balance on the Card Member’s Credit

.١٧
 يعني» ك�شف احل�ساب الإلكرتوين» بيان احل�ساب الإلكرتوين املر�سل عن طريق الربيد.1
الإلكرتوين كمرفق حممي بكلمة �سر �إىل عنوان الربيد الإلكرتوين اخلا�ص ب�صاحب
.البطاقة امل�سجل لدى �سامبا
 يوافق عميل جمموعة �سامبا املالية («�سامبا») الذي ي�ست�صدر �أي نوع من البطاقات.2
االئتمانية مبا فيها البطاقات االئتمانية التقليدية �أو الإ�سالمية (ي�شار �إىل �أي من هذه
البطاقات االئتمانية بلفظ «البطاقة االئتمانية» وي�شار �إىل عميل �سامبا الذي ي�ست�صدر
هذه البطاقة االئتمانية بلفظ «�صاحب البطاقة») على جواز قيام �سامبا ح�سب تقديرها
املطلق ار�سال ك�شف احل�ساب الإلكرتوين �إىل �أ�صحاب البطاقات عند ن�شر اخلا�صية
الإلكرتونية لبطاقات �سامبا االئتمانية وير�سل ك�شف احل�ساب الإلكرتوين �إىل عنوان
.الربيد الإلكرتوين الذي يقدمه �صاحب البطاقة �إىل �سامبا
 يوافق �صاحب البطاقة على �أن عنوان الربيد الإلكرتوين املذكور يف الطلب �أو املزود عن.3
طريق اخلدمات امل�صرفية الهاتفية �أو غريها من القنوات املعتمدة لتقدمي اخلدمات
البنكية ي�ؤول �إىل �صاحب البطاقة �شخ�صي ًا وب�أن �صاحب البطاقة لديه و�صول �آمن وتام
 يوافق �صاحب البطاقة على �أن �سامبا غري.وكامل �إىل عنوان الربيد الإلكرتوين املذكور
م�س�ؤولة عن �أي التزام مهما يكن مبا يف ذلك �أية خ�سائر �أو تكاليف �أو نفقات �أو �أ�ضرار �أو
.�إجراءات �أو خطوات تتعلق بك�شف احل�ساب الإلكرتوين
 يوافق �صاحب البطاقة �أي�ض ًا على �إيقاف ك�شف احل�ساب الورقي مبجرد البدء يف ار�سال.4
 يجوز ل�صاحب البطاقة يف �أي وقت �أن يطلب ن�سخة من.ك�شف احل�ساب الإلكرتوين
�أ�شهر عند دفع الر�سوم املحددة يف جدول/ك�شف (ك�شوف) احل�سابات الورقية لأي �شهر
.الر�سوم
 تعترب �سامبا قد �سلمت ك�شف احل�ساب الإلكرتوين �إىل �صاحب البطاقة يف تاريخ �إر�سال.5
�سامبا لك�شف احل�ساب الإلكرتوين �إىل عنوان الربيد الإلكرتوين اخلا�ص ب�صاحب البطاقة
.وامل�سجل لدى �سامبا
 يجب على �صاحب البطاقة �إبالغ �سامبا يف حال مل ي�ستلم ك�شف احل�ساب الإلكرتوين �أو.6
�أو الإبالغ عن �أي خط�أ �أو اختالف فيما يتعلق بك�شف احل�ساب/عجز عن الو�صول �إليه و
 يوم ًا من تاريخ ار�سال ك�شف احل�ساب الإلكرتوين يف الأحوال51 �إىل �سامبا يف غ�ضون
 و�إال يعترب ك�شف احل�ساب الإلكرتوين امل�ستلم ح�سب الأ�صول.العادية �إىل �صاحب البطاقة
�صحيح ًا ونهائي ًا وال يحق ل�صاحب البطاقة بعد ذلك تقدمي �أي اعرتا�ض على ك�شف
.احل�ساب الإلكرتوين
 ميكن ل�سامبا ح�سب تقديرها املطلق �إيقاف خدمة ك�شف احل�ساب الإلكرتوين يف �أي وقت.7
.دون �إ�شعار م�سبق �إىل �صاحب البطاقة
 يوافق �صاحب البطاقة على تويل م�س�ؤولية �إبالغ �سامبا حول �أي تغيري يف عنوان الربيد.8
.الإلكرتوين
 يقر �صاحب البطاقة ب�أن �سامبا ال تتحمل �أية م�س�ؤولية جراء �أي ت�أخري �أو عدم ا�ستالم.9
�إ�شعار ك�شف احل�ساب الإلكرتوين جراء احلجب �أو الت�صفية �أو عدم �صالحية العنوان
 ت�سدد الأر�صدة املت�أخرة.�أو جميع �أو �أي من الأ�سباب الفنية اخلارجة عن �سيطرة �سامبا
على البطاقة االئتمانية اخلا�صة ب�صاحب البطاقة مبا يف ذلك الر�سوم البنكية بالكامل
من �صاحب البطاقة ب�صرف النظر فيما لو مت ت�سليم ك�شف احل�ساب الإلكرتوين ب�صورة
.دقيقة �أو يف الوقت املنا�سب
 يربء �صاحب البطاقة ويخلي م�س�ؤولية �سامبا وموظفيها وم�س�ؤوليها وممثليها ويتنازل عن.١٠
�أي حق يعود ل�صاحب البطاقة مبوجب القانون �ضد �سامبا �أو موظفيها �أو م�س�ؤوليها �أو
ممثليها بخ�صو�ص �أي �أ�ضرار يتكبدها �صاحب البطاقة �سواء ب�صورة مبا�شرة �أو غري
مبا�شرة نتيجة لأي خط�أ �أو ت�أخري يف ار�سال ك�شف احل�ساب الإلكرتوين �أو �أي تعديل �أو
ا�ستخدام غري م�صرح بهما �أو تالعب يف البيانات املذكورة يف ك�شف احل�ساب الإلكرتوين
.�أو بخالف ذلك الناجمة عن ت�سليم ك�شف احل�ساب الإلكرتوين
 يدافع �صاحب البطاقة ويعو�ض ويدفع الأذى عن �سامبا وم�س�ؤوليها ومديريها وم�ساهميها.11
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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.
Q. Samba E-Statement Terms and Conditions.
1. E-Statement” means the electronic Statement of Account sent in an email as a password
protected attachment to the Card Member’s email address registered with Samba.
2. A Samba Financial Group (“Samba”) customer who is issued any type of credit card including
conventional or Islamic credit cards (each card is hereinafter individually referred to as the
“Credit Card” and a Samba customer who is issued such Credit Card, hereinafter referred to as the
“Card Member”) agrees that on deployment of electronic feature on Samba Credit Cards, Samba
may at its sole discretion send an E-statement to its Card Members. The E-statement will be sent
to the e-mail address provided by the Card Member to Samba.
3. The Card Member agrees that the email address provided in the application or communicated
over Phone Banking or communicated via any other approved Bank service channels belongs to
the Card Member personally and that the Card Member has secure, full and complete access to
this email address. The Card Member agrees that Samba shall not be responsible for any liability
whatsoever including any losses, costs, expense, damages, actions, proceedings connected to the
E-statement.
4. The Card Member also agrees that on commencement of the E-statements, paper statements will
be discontinued. The Card Member may at anytime request for a copy of the paper statement(s)
for any month/s upon payment of fee specified in the Schedule of Fees and Charges.
5. Samba shall be deemed to have delivered the E-Statement to the Card Member upon the date of
transmission by Samba of the E-Statement to the Card Member’s email address registered with
Samba.
6. The Card Member shall notify Samba if they do not receive or are unable to access their
E-statement and/or report any error or discrepancy in relation to their E-statement to Samba
within fifteen (15) days from the date on which such E-statement would normally have been
sent to the Card Member. Otherwise, the E-statement shall be deemed duly received, correct and
conclusive and the Card Member will not thereafter raise any objections to the E-statement.
7- Samba, at its sole discretion, can stop the E-statement service at any time without any prior
notice to the Card Member.
8- The Card Member agrees that it is his/her responsibility to notify Samba of any change in E-mail
address.

شروط وأحكام كشف حساب سامبا اإللكتروني

وموظفيها ومقاوليها امل�ستقلني ووكالئها وممثليها والتابعني لها �ضد جميع املطالبات
والنفقات مبا يف ذلك على �سبيل الذكر ال احل�صر �أتعاب املحامني التي تن�ش�أ عن �أو تعزى
) عجز2( �أو/) �أي انتهاك �أو خرق لهذه االتفاقية من �صاحب البطاقة و1( :�إىل ما يلي
�صاحب البطاقة يف تقدمي معلومات تعريف �شخ�صية دقيقة وكاملة وحمدثة مطلوبة من
) الو�صول �إىل ك�شف احل�ساب الإلكرتوين �أو ا�ستخدامه وفق3( �أو/�سامبا �أو الزمة لها و
) ار�سال �صاحب البطاقة لك�شف4( �أو/�أي كلمة �سر قد تكون �صادرة ل�صاحب البطاقة و
.احل�ساب الإلكرتوين �أو تقدميه له �أو ن�شره له
 ي�سود، يف حال وجود �أي تعار�ض بني ك�شف احل�ساب الإلكرتوين و�سجالت النظام البنكي.١٢
 يقر �صاحب البطاقة �أن �سجالت �سامبا ودفاترها وح�ساباتها نهائية وملزمة.الأخري
وتكون �أية ك�شوفات ح�ساب �إلكرتونية �صادرة من �سامبا و�أي بيانات م�أخذوة من �سجالت
�سامبا مبا يف ذلك املطبوعات الإلكرتونية �أو احلا�سوبية �أو الت�سجيالت الهاتفية دلي ًال
نهائي ًا وحا�سم ًا �ضد �صاحب البطاقة من حيث �صحتها يف �أي �إجراءات قانونية �أو خالف
.ذلك
 ت�ضاف �شروط و�أحكام ك�شف احل�ساب الإلكرتوين املاثلة �إىل �شروط و�أحكام بطاقات.١٣
�سامبا االئتمانية وت�ضاف �أي�ض ًا �إىل �أي �شروط و�أحكام ت�صدر عن �سامبا من وقت لآخر
.فيما يتعلق ببطاقات �سامبا االئتمانية
 تخ�ضع �شروط و�أحكام ك�شف احل�ساب الإلكرتوين لقوانني دولة الإمارات العربية املتحدة.١٤
وتتمتع حماكم دبي باالخت�صا�ص الق�ضائي احل�صري للبت يف �أي نزاع قد ين�ش�أ عن �أو فيما
.يتعلق ب�شروط و�أحكام ك�شف احل�ساب الإلكرتوين املاثلة
	ال�شروط والأحكام – خدمة احلماية ثالثية الأبعاد١٨
	ال�شروط١٨
 عند �إجراء معاملة عرب الإنرتنت �أو �أي معاملة �أخرى تطبق عليها خدمة احلماية ثالثية.1
) قد يطلب من ع�ضو بطاقة (ع�ضو بطاقة �سامبا،) دي �سيكيور) (اخلدمة3( الأبعاد
�إدخال كلمة مرور ت�ستخدم مرة واحدة تر�سل عرب ر�سالة ن�صية ق�صرية (الر�سالة الن�صية
 و�إذا مل يتمكن ع�ضو بطاقة.الق�صرية) �إىل رقم الهاتف امل�سجل لع�ضو بطاقة �سامبا
) فلن يقبل التاجر (التاجر،�سامبا من تقدمي كلمة املرور هذه �أو ف�شلت عملية امل�صادقة
 ولن تتحمل �سامبا �أي م�س�ؤولية.بطاقة �سامبا (بطاقة �سامبا) لدفع املعاملة ذات ال�صلة
.مبا�شرة �أو غري مبا�شرة �إذا رف�ض التاجر �أو مل يتمكن من قبول بطاقة �سامبا لأي �سبب
 �سرت�سل كلمة املرور التي، عند �إجراء ع�ضو بطاقة �سامبا الإ�ضافية معاملة عرب الإنرتنت.2
ت�ستخدم مرة واحدة �إىل رقم الهاتف امل�سجل لع�ضو البطاقة الأ�سا�سية (ع�ضو بطاقة
.�سامبا الأ�سا�سية) لدى �سامبا
	ال تر�سل كلمة املرور التي ت�ستخدم مرة واحدة �إىل ع�ضو بطاقة �سامبا �إال �إذا كان ع�ضو.3
.البطاقة �ضمن نطاق الدوائر اخللوية ل�شركة االت�صاالت
 ولن تتحمل �سامبا، على ع�ضو بطاقة �سامبا �إ�شعار ال�شركة ب�أي تغيري يف بيانات االت�صال.4
�أي م�س�ؤولية مبا�شرة �أو غري مبا�شرة عن ت�سلم ع�ضو البطاقة (�أو عدم ت�سلمه) كلمة املرور
.التي ت�ستخدم مرة واحدة عرب رقم هاتف الع�ضو امل�سجل لدى ال�شركة
 يجب �أن يكون هاتفه يف و�ضع، وي�ؤكد ع�ضو بطاقة �سامبا �أنه لكي يت�سلم كلمة املرور هذه.5
.""ت�شغيل
 وال تعالج �سامبا كلمة املرور �إال بعد تلقيها طلب ًا يف هذا اخل�صو�ص وحتدد �سامبا زمن.6
.املعاجلة يف ال�سجل الزمني لديها بني تنفيذ الطلب و�إر�سال كلمة املرور
 ويقر ع�ضو بطاقة �سامبا بال �شرط �أن كلمة املرور تعتمد على البنية التحتية واالت�صال.7
واخلدمات التي تقدمها �شركات االت�صال وال�شركات اخلارجية املتعاقدة مع �سامبا وع�ضو
 ويقر الع�ضو بال �شرط �أي�ض ًا �أن موعد كلمة املرور املر�سلة من �سامبا ودقتها.بطاقة �سامبا
وقابلية قراءتها تتوقف على العوامل امل�ؤثرة يف �شركات االت�صال وال�شركات اخلارجية
 ويقر الع�ضو �أي�ض ًا �أن �سامبا لن تتحمل م�س�ؤولية عن عدم �إر�سال �أو ت�أخر �إر�سال.الأخرى
كلمة املرور �أو الأخطاء �أو اخل�سائر �أو التحريف احلا�صل �أثناء �إر�سال كلمة املرور التي
 ويقر الع�ضو �أي�ض ًا عدم م�س�ؤولية.يتعر�ض لها ع�ضو البطاقة ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر
�سامبا املبا�شرة �أو غري املبا�شرة عن عدم تسليمه كلمة املرور نتيجة �أخطاء فنية يف
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Card including bank charges shall be repaid in full by the Card Member irrespective of whether
the E-statement was delivered accurately or timely.
10. The Card Member releases and discharges Samba, its employees, officers representatives from
and waives any right that accrues to the Card Member at law against Samba, its employees,
officers, representatives with regard to any damages suffered by the Card Member, directly
or indirectly, as a result of errors, delays in transmission of the E-statement or unauthorised
alteration, usage, or manipulation of the data contained in the E-statement or otherwise caused
as a result of delivery of E-statement.
11. The Card Member shall defend, indemnify and hold harmless Samba and its officers, directors,
shareholders, employees, independent contractors, agents, representatives and affiliates from
and against all claims and expenses, including, but not limited to, attorneys’ fees, arising out of,
or attributable to: (i) any breach or violation of this Agreement by the Card Member; (ii) Card
Member’s failure to provide accurate, complete and current personally identifiable information
requested or required by Samba; (iii) access or use of E-statement under any password that
may be issued to the Card Member; and/or (v) the Card Member’s transmissions, submissions or
postings of E-statement.
12. In the event of any discrepancy between the E-statement and the Bank system records, the latter
shall prevail. The Card Member acknowledges that Samba’s books, records and accounts shall be
conclusive and binding and that any E-statement issued by Samba and any statement taken from
the records of Samba including computer and electronic printouts and telephone recordings shall
be final and conclusive evidence against the Card Member of the correctness thereof in any legal
proceedings or otherwise.
13. This E-Statement Terms and Conditions are in addition to and supplemental to Samba’s Credit
Card Terms and Conditions and are in addition to any other terms and conditions issued by Samba
from time to time in connection with Samba’s Credit Cards.
14. This E-Statement Terms and Conditions are governed by the laws of the United Arab Emirates and
the courts of Dubai are to have exclusive jurisdiction to settle any dispute that may arise out of
or in connection with this E-Statement Terms and Conditions.
R. Terms and Conditions - 3D Secure Service
1. When engaging in an online transaction or other transactions for which the 3D Secure Service
(the “Service”) is applicable, a Samba Card Member (“Samba Card Member”) may be required to
enter an OTP (“One-Time Password”) sent as an SMS (“SMS”) to the registered mobile number of
the Samba Card Member. If the Samba Card Member cannot provide the OTP or in the event that
the authentication fails, the Merchant (“Merchant”) may not accept the Samba Card (“Samba
Card”) to process the payment for the respective transactions. Samba (“Samba”) either directly
or indirectly will not be liable in the event a Merchant is unable or refuses to accept the Samba
Card for any reason whatsoever.
2. If a supplementary card member does an online transaction, then the OTP will be sent to the
registered mobile number of the Primary Card Member (“Primary Samba Card Member”) with
Samba.
3. The OTP will be sent to the Samba Card Member only if the Samba Card Member is within the
cellular circles of the Telecom Service Provider (“TSP”).
4. The Samba Card Member is responsible for notifying Samba of any change in contact details and
Samba will not be directly or indirectly liable to the Samba Card Member’s receipt of (or failure
to receive) the OTP over the Samba Card Member’s mobile phone number recorded with Samba.
5. The Samba Card Member acknowledges that to receive the OTP, his/her mobile phone must be
in an “on” mode.
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6. OTP will only be processed by Samba upon the request being received successfully by Samba. The
processing time for OTP will be decided by Samba in its time lag between Samba processing the
request and sending the OTP.
7. The Samba Card Member unconditionally accepts that the OTP service is dependent on
the infrastructure, connectivity and services provided by the TSPs and other third party
service providers engaged by Samba and the Samba Card Member. The Samba Card Member
unconditionally accepts that timeliness, accuracy and readability of OTP sent by Samba will
depend on factors affecting the TSPs and other third party service providers. Samba Card Member
unconditionally accepts that Samba shall not be liable for non-delivery or delayed delivery of
OTP, errors, losses or distortion in transmission of OTP whether directly or indirectly to Samba
Card Member. Samba Card Member unconditionally accepts that Samba shall not be liable directly
or indirectly to the Samba Card Member’s lack of receipt of OTP due to technical defects in
the Samba Card Member’s phone or any damage or loss incurred by the Samba Card Member
as a result of use of this service (including relying on the OTP for the Samba Card Member’s
investment or business purposes) for causes which are not directly attributable to Samba. Samba
Card Member unconditionally accepts that Samba shall not be liable either directly or indirectly
in any manner to the Samba Card Member in connection with the use of this service.
8. The Samba 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 OTP as per the contract terms of the TSP,
and Samba is in no way concerned with the contract terms between any other third party and the
Samba Card Member.
9. The Samba Card Member unconditionally accepts responsibility to Samba for the use of the
Service and agrees to act prudently and in good faith, including and not limited to taking the
required measures to safeguard the OTP. The Samba Card Member is solely responsible for
protecting his/her OTP and his/her mobile phone number. Samba will not be liable directly or
indirectly to the Samba Card Member for; (a) any unauthorized use of the Samba Card Member’s
OTP or mobile phone; or (b) any loss of any information/ instructions in transmission; and/
or (c) any unauthorized access by any other person to any information/OTP or any breach of
confidentiality. The Samba Card Member unconditionally accepts all liabilities in the event that it
breaches any confidentiality obligations either directly or indirectly when obtaining the Service
and hereby unconditionally releases Samba from any liabilities owing to any breach by Samba
Card Member of its confidential obligations.
10. Samba may, in its discretion and without prior notice to Samba Card Member, temporarily
suspend this service or terminate it completely.
S. 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 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.
T. VARIATION OF TERMS; CHANGE IN FEES
1. Samba may from time to time by giving prior written notice or through any of its
communication channels to the Card Member change any of these Terms and Conditions.
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هاتفه �أو �أي �ضرر �أو خ�سارة تعر�ض لها الع�ضو نتيجة ا�ستخدام هذه اخلدمة (وي�شمل
ذلك االعتماد على كلمة املرور يف ا�ستثماراته �أو �أعماله) لأ�سباب غري مردودة �إىل �سامبا
 ويقر الع�ضو عدم م�س�ؤولية �سامبا املبا�شرة �أو غري املبا�شرة جتاه إ�ستخدام هذه.مبا�شرة
.اخلدمة
 يتحمل ع�ضو بطاقة �سامبا دفع ر�سوم الإر�سال �أو الر�سوم الأخرى التي قد تفر�ضها.8
 و�سامبا،�شركة اإلت�صال عن ت�سلم كلمة املرور وفق �شروط العقد املربم مع تلك ال�شركة
غري معنية ب�أي حال من الأحوال ب�شروط العقد املربم بني �أي طرف خارجي وبني ع�ضو
.البطاقة
 وعلى الت�صرف، يقر ع�ضو البطاقة بال �شرط م�س�ؤوليته جتاه �سامبا عن إ�ستخدام اخلدمة.9
. وي�شمل ذلك دون ح�صر إتخاذ التدابري الالزمة حلماية كلمة املرور،بحذر وح�سن نية
 وال تتحمل.ويتحمل ع�ضو البطاقة امل�س�ؤولية الكاملة عن حماية كلمة املرور ورقم هاتفه
�سامبا �أي م�س�ؤولية مبا�شرة �أو غري مبا�شرة جتاه ع�ضو البطاقة عن (�أ) �أي إ�ستخدام غري
تعليمات �أثناء/ �أو (ب) فقد �أي معلومات،م�صرح به لكلمة املرور �أو رقم هاتف الع�ضو
كلمة/ �أو (ج) �أي إ�ستخدام غري م�صرح به من جانب �أي �شخ�ص �آخر للمعلومات،الإر�سال
 ويقر ع�ضو بطاقة �سامبا �إقرار ًا غري م�شروط. �أو كل ذلك،املرور �أو �أي إنتهاك لل�سرية
بتحمل امل�س�ؤولية الكاملة عن إنتهاك إلتزمات ال�سرية ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر �أُثناء
 ومبوجب ذلك يربئ ذمة �سامبا من �أي م�س�ؤولية ترتتب على،احل�صول على اخلدمة
.إنتهاكه تلك اإللتزامات
 يجوز ل�سامبا وقف هذه اخلدمة م�ؤقت ًا �أو �إنهائها بالكامل ح�سب تقديرها ودون الرجوع �إىل10
.ع�ضو البطاقة
: اإلنذارات من سامبا.١٩
موافقةع�ضو البطاقة على �أنه �إذا طلب �إ�صدار بطاقة إئتمانية من �أحد فروع �سامبا
 ف�إن ذلك الطلب �سوف،)الواقعة يف دولة �أخرى (املعروفة هنا با�سم «الفرع الأجنبي
 لع�ضو، فقط،يخ�ضع ملوافقة الفرع الأجنبي ويكون �إ�صدار البطاقة اإلئتمانية مبثابة عر�ض
البطاقة لقبوله بعد قراءة
وقبول ال�شروط والأحكام املرفقة معه و�أن توقيعه عليه �أو إ�ستخدامه لتلك البطاقة �سوف
.يعترب قبو ًال منه لذلك العر�ض و�أنه �سيكون ملزم ًا بتلك ال�شروط والأحكام
يفو�ض ع�ضو البطاقة �سامبا ب�أن حت�صل على وتبلغ الفرع الأجنبي بجميع �أو �أي من
، ح�سب تقديره اخلا�ص، التي يرى الفرع الأجنبي،املعلومات املتعلقة به �أو ب�أي من ح�ساباته
.ب�أنها �ضرورية لدرا�سة الطلب املقدم من جانبه
: اإلنذارات من سامبا.٢٠
 مبوجب �إعطاء �إ�شعار خطي م�سبق �إىل ع�ضو البطاقة �أو، يجوز ل�سامبا من حني �إىل �آخر.1
. �أن يغري هذه ال�شروط والأحكام،عن طريق �أي قنوات ات�صال �أخرى مع ع�ضو البطاقة
 �أن تغري معدل �أو مبلغ الر�سوم �أو الأتعاب القابلة للدفع، من حني �إىل �آخر، يجوز ل�سامبا.2
من ع�ضو البطاقة مبوجب هذه ال�شروط والفرتة الزمنية التي تكون تلك الر�سوم والأتعاب
قابلة للدفع خاللها من ع�ضو البطاقة مبوجب هذه ال�شروط عن طريق تغيري جدول
.الأتعاب وال�شروط
 �سوف تطبق تلك الر�سوم اعتبار ًا من تاريخ ال�سريان املحدد من قبل �سامبا (�أو �إذا مل يكن.3
 �سوف يتاح جدول الر�سوم والأتعاب اجلديد يف فروع.) تنطبق فور ًا،هناك تاريخ حمدد
 �أي معدالت �أو ر�سوم. على موقعه الإلكرتوين وبناء على �أي طلب يقدم �إىل �سامبا،�سامبا
،�أو �أتعاب غري واردة يف جدول الأتعاب والر�سوم تكون وفق ًا للمعدالت ال�سائدة لدى �سامبا
. التي ميكن �أن تغريها �سامبا من حني �إىل �آخر،والأتعاب �أو الر�سوم لذلك البند
 يجوز لع�ضو البطاقة يف �أي وقت �أن يطلب مبوجب خطاب �إىل �سامبا �أي �أ�سعار �أو ر�سوم �أو.4
 يقر ع�ضو البطاقة ب�أنه �سيكون ملزم ًا بدفع �أي �أ�سعار �أو ر�سوم.�أتعاب تتعلق ب�أي بند معني
�أو �أتعاب جرى تغيريها �إىل �سامبا بع�ض النظر عما �إذا كان ا�ستلم �إ�شعار ًا بذلك التغيري �أو
.ال
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 �إن احتجاز �أو ا�ستخدام البطاقة �أو �أي منتج �آخر بعد تاريخ �سريان �أي تغيري لهذه ال�شروط.5
 �سوف2  �أو التغيري يف �سعر �أو مبلغ الأتعاب �أو الر�سوم وفق ًا للبند1 والأحكام وفق ًا للبند
 �إذا مل يقبل ع�ضو.ي�شكل قبو ًال لتلك التغيريات بدون حتفظ من جانب ع�ضو البطاقة
 يجب �أن ينهي ع�ضو البطاقة ا�ستخدام،2  �أو1 البطاقة التغيري املقرتح مبوجب البنود
 �أو �أي منتج �آخر مبوجب تقدمي �إ�شعار خطي م�سبق �إىل �سامبا وح�سبما تكون/البطاقة و
 �أو �إعادة البطاقة مقطوعة ن�صفني �إىل/ ال�سداد الكامل جلميع املبالغ املتبقية و،احلالة
.�سامبا قبل تاريخ ال�سريان
: اإلنذارات من سامبا.٢٠
 يتعني على ع�ضو البطاقة �أن يبلغ �سامبا خطي ًا بالطريقة ال�سليمة ب�أي تغيريات يف وظيفته.1
�أو �أعماله �أو عنوانه (العمل �أو ال�سكن) �أو اجلن�سية �أو و�ضع لإقامة �أو �إذا كان ع�ضو
.) يوم ًا٣٠( البطاقة يرغب يف التغيب عن الإمارات العربية املتحدة لأكرث من ثالثني
 يجب ت�سوية، �إذا كان ع�ضو البطاقة �سوف يغادر الإمارات العربية املتحدة لأكرث من �شهر.2
ح�ساب البطاقة والأق�ساط ال�شهرية و�أي مبالغ �أخرى م�ستحقة خالل فرتة الغياب قبل
.مغادرته
 يجب �إعادة، �إذا غادر ع�ضو البطاقة الإمارات العربية املتحدة للإقامة يف مكان �آخر.3
البطاقة والبطاقة (البطاقات) الإ�ضافية �إىل �سامبا قبل مغادرة ع�ضو البطاقة ويعترب
ا�ستخدام البطاقة والبطاقة (البطاقات) الإ�ضافية قد �أنهي و�سوف تطبق �أحكام الإنهاء
 لن تكون الر�سوم، مبوجب ذلك الإنهاء.الواردة يف هذه ال�شروط والأحكام بناء على ذلك
.ال�سنوي املدفوعة قابلة لال�سرتداد
 يجوز ت�سليم جميع البطاقات و�أرقام التعريف و�إ�شعارات وك�شوف احل�سابات والطلبات.4
�أو �أي مرا�سالت �أخرى مبوجب هذه ال�شروط والأحكام (امل�شار �إليها جميعا هنا با�سم
«االت�صاالت») �صورة �شخ�صية �أو تر�سل بالربيد العادي �إىل �آخر عنوان معرف لع�ضو
 و�سوف تعترب قد �سلمت،البطاقة �أو ذلك العنوان الآخر الذي تر�سل �إليه تلك االت�صاالت
 �إذا �سلمت باليد ويف يوم العمل التايل،بال�شكل ال�صحيح لع�ضو البطاقة يف تاريخ الت�سليم
 وتعترب جميع االت�صاالت مبوجب هذه ال�شروط.بعد �إيداعها بالربيد �إذا �أر�سلت بالربيد
والأحكام املر�سلة �إىل ع�ضو البطاقة الأ�سا�سية مبثابة ات�صاالت مر�سلة �إىل �أي من �أع�ضاء
.البطاقة الإ�ضافية
 �أي تعليمات تنقل من ع�ضو البطاقة عرب نظام «الرد ال�صوتي التفاعلي» �سوف تعترب.5
�صحيحة وميكن ل�سامبا �أن تعتمد عليها وا�ستخدام تلك ال�سجالت كدليل يف املحكمة �أو
.يف �أي دعاوي قانونية �أخرى
 �أن تقبل تعليمات من ع�ضو البطاقة عرب الهاتف، ح�سب تقديرها اخلا�ص، يجوز ل�سامبا.6
) �أو نظام الرد ال�صوتي التفاعلي، مبا يف ذلك �سامبا فون،(�سواء من خالل ات�صال ب�شري
 وتعترب التعليمات عرب الهاتف (مبا.�أو �شراء منتجات �أو خدمات من �سامبا عرب الهاتف
 ويجوز،فيها التحويالت وطلبات ال�شراء) �إىل �سامبا �صحيحة وملزمة لع�ضو البطاقة
 وافق ع�ضو البطاقة.ل�سامبا �أن تت�صرف مبوجب تلك التعليمات املنقولة بهذه الطريقة
يف حالة االت�صاالت الهاتفية على �أن �سامبا ميكن �أن تطلب من ع�ضو البطاقة �أن يدخل
)كلمة �سر �أو يوجه �أ�سئلة �إىل ع�ضو البطاقة عن نف�سه وعن تفا�صيل ح�ساب (ح�سابات
 فيما يف ذلك رقم التعريف ال�شخ�صي من �أجل التحقق من هوية ع�ضو،ع�ضو البطاقة
 ويوافق. ح�سبما تراه �سامبا مالئم ًا،البطاقة وميكن �أن تطلب �إجراء �إعادة االت�صال
ع�ضو البطاقة موافقة غري قابلة للنق�ض وغري م�شروطة على �أن تقوم �سامبا بت�سجيل
املحادثات الهاتفية لع�ضو البطاقة مع �سامبا لتوفري دليل على التعليمات واالت�صاالت
ال�شفهية الأخرى ويقبل �أن هذه الت�سجيالت ميكن �أن ت�ستخدم من قبل �سامبا كدليل يف
 ومن املفهوم �أي�ضا واملتفق عليه من ع�ضو البطاقة.حمكمة �أو يف دعوة قانونية �أو ف�ضائية
 وال تكون.�أن ع�ضو البطاقة وحدة يجوز له �أن ينقل التعليمات عرب الهاتف �إىل �سامبا
 وال،�سامبا ملزمة بقبول التعليمات عرب الهاتف من �شخ�ص مر�شح من ع�ضو البطاقة

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.
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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 chargefor
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.
U. 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 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, 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
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يجوز �أن ي�سمح ع�ضو البطاقة لأي �شخ�ص �آخر خالف ع�ضو البطاقة �أن يقدم تعليمات
 ويكون ع�ضو البطاقة ملزما باحلفاظ على �سرية كلمة ال�سر ورقم.عرب الهاتف نيابة عنه
 و�سوف يكون م�س�ؤو ًال،التعريف ال�شخ�صي املقدمني �إليه مبوجب هذه ال�شروط والأحكام
 كما يدرك.عن �أي عواقب ميكن �أن تنتج عن ا�ستخدام �أطراف �أخرى لكلمة ال�سر املذكورة
ع�ضو البطاقة ويوافق على �أن قبول التعليمات عرب الهاتف �سوف يخ�ضع يف جميع الأوقات
 �أن تفر�ض العمل بناء، ح�سب تقديرها،للتقدير احل�صري من �سامبا و�أن �سامبا يجوز لها
 ويقر ع�ضو البطاقة �أن مدى اخلدمات ملقدمة عرب الهاتف،على تلك التعليمات ال�شفهية
.ميكن �أن يتغري من حني �إىل �آخر
 �سوف تعترب التعليمات املر�سلة من ع�ضو البطاقة �إىل �سامبا عرب ات�صال فاك�سي �صحيحة.7
وملزمة لع�ضو البطاقة ويجوز ل�سامبا الت�صرف بناء على تلك التعليمات املر�سلة بهذه
 يدرك ع�ضو البطاقة �أن �سامبا يجوز لها معاملة �أي تعليمات تعتقد �سامبا بح�سن.الطريقة
نية �أنها �صادرة من ع�ضو البطاقة �أو املمثل (املمثلني) املعتمد من ع�ضو البطاقة و�أن
.�سامبا لن تكون ملزمة بطلب ت�أكيد م�صداقية التعليمات
 يحق ل�سامبا �أن تعتمد كل التعليمات التي يعتقد بح�سن نية �أنها �صادرة من قبل �أو نيابة عن.8
.ع�ضو البطاقة
 يتعهد ع�ضو البطاقة ب�أن يتحقق من كافة الإخطارات التي ت�صله يف ما يتعلق باملبالغ التي.9
.دفعها �أو يجب �أن يدفعها ل�سامبا مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر ك�شف احل�ساب
 يوم ًا من تاريخ �إر�سال هذا الإخطار03 يف حال مل يعرت�ض ع�ضو البطاقة �إىل �سامبا خالل
 تُعترب املبالغ الواردة يف الإخطارات �صحيحة كما،�إىل العنوان الذي يرد يف �سجالت �سامبا
 ال يجوز لع�ضو البطاقة تقدمي �أي، وبعد ذلك.�أن عدم االعرتا�ض يعترب ت�أكيد ًا على �صحتها
 يوافق ع�ضو البطاقة �أنه يف حال مل يت�سلم ك�شف احل�ساب �أو.اعرتا�ض يف هذه اخل�صو�ص
 يكون هو وحده م�س�ؤوال عن مطالبة �سامبا مبثل هذه،�أي �إخطارات �أخرى عائدة لأي فرتة
.الإخطارات لالطالع على املبالغ املتوجبة الدفع
 الت�أكيدات و�أي بالغات، الن�صائح، حتتفظ �سامبا بحقها احل�صري يف �إر�سال البيانات.10
 العر�ض،�أو معلومات �أخرى (من �ضمنا وفقا على الر�سالة الت�سويقية) املتعلقة باملنتج
 هاتفه،�أو هذه ال�شروط والأحكام �إىل ع�ضو بطاقة �سامبا عرب الفاك�س اخلا�ص به
 �سيتحمل ع�ضو البطاقة.املتحرك �أو بريده الإلكرتوين الذي قام بتزويده ل�سامبا م�سبق ًا
، الفقدان �أو ال�ضرر والتلف املرتبطة مع ت�سليم الك�شوفات والبيانات،كل خماطر اخل�سارة
 املطبوعات �أو، وقد ت�ستخدم �سامبا الن�سخ.الن�صائح والت�أكيدات املتعلقة بهذا الت�صرف
 الر�سائل الن�صية، الربيد الإلكرتوين،ن�سخ �إلكرتونية من الر�سائل املر�سلة عرب الفاك�س
 �إجراء قانونية �أو حتكيمي،الق�صرية �أو �أي مرا�سالت �إلكرتونية وبيانات يف �أي حمكمة
 يجوز لعمالء �سامبا من وقت لآخر �أن يت�سلموا ر�سائل عن اخلدمات احلالية.�آخر
ومنتجات جديدة وخدمات �أخرى خا�صة ببطاقات االئتمان بوا�سطة الر�سائل الن�صية
 ميكن العميل.الق�صرية �أو الهاتف �أو الربيد �أو الربيد الإلكرتوين �أو �أي و�سيلة �أخرى
�أن يختار عدم ت�سلم مثل هذه الر�سائل من خالل االت�صال بخدمة �سامبا فون و�إعالم
 �إن الر�سائل اخلا�صة بك�شوفات بطاقات االئتمان وتلك اخلا�صة.ال�شخ�ص امل�س�ؤول بذلك
بالتذكر والدفع والتح�صيل ال ميكن �أن يطلب العميل �إيقافها ويظل العميل يت�سلمها رغم
.رف�ضه ت�سلم الر�سائل الت�سويقية
 ف�إن ع�ضو، �إذا ا�ستخدم ع�ضو البطاقة �أي من منتجات �سامبا املقدمة �إىل ع�ضو البطاقة.11
 ي�ؤكد �أنه قد وافق على االلتزام بهذه ال�شروط والأحكام وتعديالتها،البطاقة بعمله ذلك
 ولهذا الغر�ض ف�إن توفري �أحد املنتجات ي�شمل تفعيل البطاقة.من �سامبا من حني �إىل �آخر
االئتمانية �أو ال�سحب �أو قبل قر�ض �أو �سداد مبلغ �أو ا�ستالم �أموال �أو ا�ستخدام منتجات �أو
.خدمات �سامبا ب�أي �شكل �آخر
 �أتعاب بح�سب ما تراه منا�سبا للخدمات بعد �إبالغ ع�ضو/يحق ل�سامبا فر�ض ر�سوم
 ومبوجبه ف�إن �سامبا.البطاقة وعدم تلقي �أي اعرتا�ض خالل الفرتة املذكورة يف الإ�شعار
، �سواء ب�شكل مبا�شر �أو بدون االلتجاء �إىل ع�ضو البطاقة،خمولة يف �أي وقت من الأوقات
 �أتعاب من ح�سابات ع�ضو البطاقة بح�سب املو�ضح يف ك�شوف احل�ساب/بخ�صم �أي ر�سوم
٢٨

 وتعترب ك�شوف احل�ساب ال�شهرية نهائية و�صحيحة ما مل يتم االعرتا�ض عليها.ال�شهرية
. يوم من ا�ستالم ك�شف احل�ساب03 خطي ًا يف قبل ع�ضو البطاقة يف غ�ضون
 ويتعهد ع�ضو البطاقة بان يوقع تلك امل�ستندات الالحقة ويتخذ تلك الإجراءات التي تطلبها.12
 وتعترب جميع الر�سوم والأتعاب مبوجب منتج معني �أو فيما يتعلق.�سامبا من حني �إىل �آخر
.به وبهذه ال�شروط والأحكام غري قابلة لال�سرتداد
 ي�ضمن ع�ضو البطاقة ويتعهد بان جميع املعلومات املقدمة �إىل �سامبا كجزء من �أي طلب.13
لأي منتج �أو خدمة (معلومات ع�ضو البطاقة) �صحيحة ودقيقة ومبوجب هذا يفو�ض ع�ضو
.البطاقة �سامبا ب�إجراء اال�ستف�سارات التي تراها �ضرورية للت�أكد من �أي من هذه املعلومات
ويتعهد ع�ضو البطاقة مبوجب هذا ب�أن يبلغ �سامبا خطي ًا ب�أي تغيري يف معلومات ع�ضو
.البطاقة التي قدمها ع�ضو البطاقة �إىل �سامبا خالل ع�شرة �أيا من حدوث ذلك التغيري
 يحق ل�سامبا �أن تعني وكيال لتح�صيل جميع املبالغ امل�ستحقة ل�سامبا من ع�ضو البطاقة فيما.14
.يتعلق ب�أحد املنتجات �أو مبوجب هذه ال�شروط والأحكام
 يجوز ل�سامبا من حني �إىل �آخر وح�سب تقديرها اخلا�ص �أن تقدم مزايا وخدمات �إ�ضافية.15
 وال تكون، وتعر�ض جميع هذه املزايا واخلدمات ح�سب تقدير �سامبا.تتعلق باملنتجات
�سامبا م�س�ؤولة عن �أي �أ�ضرار مبا�شرة �أو غري مبا�شرة �أو خا�صة �أو ا�ستتباعية �أو طارئة يف
 �أو/  �أن تفر�ض �أو تعديل و، ح�سب تقديرها اخلا�ص، ويجوز ل�سامبا.حالة عدم تقدميها
. �أو ال�شروط والأحكام لهذه املزايا واخلدمات/توقف الر�سوم و
 �أي دفعات من ع�ضو البطاقة �أو �أي �ضامن �إىل �سامبا مبوجب هذه ال�شروط والأحكام وفيما.16
يتعلق ب�أحد املنتجات �سوف تدفع �صافية من �أي �ضرائي �أو حجوزات �أو �أتعاب �أو ر�سوم �أو
.فرو�ض
 يوافق ع�ضو البطاقة على حفظ و�إجراء املعامالت املتعلقة باملنتج �أو املرتبطة بهذه.17
�أو املوردين اخلارجيني/ ال�شروط والأحكام داخل وخارج الإمارات العربية املتحدة و
.لبع�ض خدمات �سامبا الواجب تقدميها مبوجب هذه ال�شروط
 يقر ع�ضو البطاقة ب�أن ع�ضو البطاقة قد قر�أ هذه ال�شروط والأحكام وي�ؤكد قبوله جلميع.18
.ال�شروط والأحكام الواردة هنا
 �إذا دفعت �سامبا �أو حولت ذلك املبلغ، يف حال وجود ر�صيد دائن ل�صالح ع�ضو البطاقة.19
 ف�إن �سامبا �سوف حت�سب على ع�ضو،)�إىل ع�ضو البطاقة (مث ًال يف حالة �إقفال احل�ساب
 ويقر ع�ضو البطاقة مبوجب هذا.البطاقة الر�سوم الواردة يف جدول الأتعاب والر�سوم
ويوافق على �أنه �إذا كانت تلك الر�سوم �أكرب من الر�صيد الدائن �سيكون هناك ر�صيد ًا
 ويلتزم ع�ضو البطاقة ب�أن يدفع فور ًا �إىل �سامبا املبلغ امل�ستحق ل�سامبا.مدين ًا يف احل�ساب
.مبوجب ا�ستالم �إ�شعار بذلك من �سامبا
 يوافق ع�ضو البطاقة على الت�سجيل الأوتوماتيكي (بدون املزيد من الإجراءات من جانب.٢٠
) الذي قد يتم توفريهEBPP( ع�ضو البطاقة) ب�أي برنامج دفع �إلكرتوين عن البطاقات
.لع�ضو البطاقة لتي�سري �سداد مدفوعات الفاتورة ال�شهرية عن البطاقة
 ف�إن ل�سامبا ال�صالحية وال�سلطة يف، مبجرد قبول طلب ع�ضو البطاقة من قبل �سامبا.٢١
�إدراج ع�ضو البطاقة يف برامج الت�أمني املتنوعة املعنية بناء على املوافقة ال�سابقة من ع�ضو
 تنطبق الأحكام.البطاقة واملوافقة على الأحكام وال�شروط اخلا�صة مبثل هذه الربامج
وال�شروط اخلا�ص على الربامج الت�أمينية املختلقة التي ت�صبح ملزمة لكل من الطرفني
.ويتم توفريها بناء على طلب ع�ضو البطاقة
/ يوافق ع�ضو البطاقة على تزويد �سامبا ب�أي معلومات تطلبها �سامبا من �أجل تعيني و.٢٢
 ويفو�ض ع�ضو. �أو �إدارة ح�سابات ع�ضو البطاقة والتي�سريات املرافقة لذلك/�أو تدقيق و
البطاقة �سامبا بامل�شاركة واحل�صول وحت�صيل �أي معلومات بح�سب ما تراه �سامبا �ضروريا
.فيما يتعلق بع�ضو البطاقة وح�ساباته والتي�سريات املرافقة لذلك مبا�شرة
 يحق ل�سامبا يف �أي وقت من الأوقات التنازل عن �أي من حقوقها مبوجب هذه االتفاقية �إىل.٢٣
.�أي الغري بدون �إ�شعار ع�ضو البطاقة �أو التما�س موافقته
29

amended by Samba from time to time. For this purpose availing of a product includes activation of a Credit
Card, draw-down or acceptance of a loan, making a payment or receiving funds or otherwise utilizing
Samba’s products or services. Samba is entitled to impose fees / charges as it deems appropriate for the
services. At any time Samba is hereby authorised to, directly and without recourse to the Card Member, to
debit any of the Card Member’s accounts with Samba for such fees / charges as the same is reflected in
the monthly statements. The monthly statements shall be deemed final and correct unless objected to in
writing by the Card Member within 30 days of receiving the statement.
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.
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 delay interest 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 an Charges.
20. 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.
21. 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.
22. 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
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Member authorizes Samba to obtain and collect any information as it deems necessary regarding the
Card Member, his/her accounts and facilities therewith.
23. 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.
24. 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.
25. In relation hereto, Samba may, in addition to or in lieu of the secret code use its own internal manual
verification procedures.
26. 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.
27. 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.
28. 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.
29. The Customer acknowledges and agrees that Samba shall, at any time, with or without cause, be at liberty
to request, obtain, receive and utilize information, including any credit report about the Customer (in any
manner it deems necessary or appropriate) (and/or its shareholders, partners, directors and/or beneficial
owners (as and where applicable) from any third party, including without limitation any credit bureau or
credit verification agency. The Customer hereby grants his consent to such request, receipt and utilization.
30. 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.
V. DISCLOSURE OF INFORMATION
The Samba Cardmember consents to the Bank, their officers and agents disclosing any information relating to
the Cardmember and the Cardmember’s accounts and dealing relationships with the Bank, including but not
limited to details of facilities, transactions undertaken and balances and positions with the Bank and any other
information as that Bank may consider appropriate to:
(a) the head office of the Bank, any affiliate of the Bank and the Bank’s representative and branch offices
(together with the Bank, the “Permitted Parties” and each a “Permitted Party”);
(b) professional advisers and service providers of the Permitted Parties who are under a duty of confidentiality
to the Permitted Parties;
(c) any actual or potential participant or sub-participant or any assignee, novatee or transferee (or agent or
advisor of any of the foregoing), in relation to the Bank’s rights and/or obligations under the Financing
Documents or any other document between the Cardmember and the Bank;
(d) any rating agency, insurer or insurance broker of, or direct or indirect provider of credit protection to any
Permitted Party; or
(e) any court, tribunal, regulatory, supervisory, governmental or quasi-governmental authority with
jurisdiction over the Permitted Parties.
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 يتفهم ع�ضو البطاقة ويوافق على �أن املعلومات مثل ا�سمه وعنوانه قد يتم تقدميها �أمام.٢٤
 ويحق،�أطراف �آخرين حمددين للوفاء باملتطلبات القانونية �أو بح�سب املطلوب قانونا
.ل�سامبا ا�ستخدام هذه املعلومات لأغرا�ض الت�سويق من �أجل عر�ض املنتجات �أو اخلدمات
 يجوز ل�سامبا ا�ستخدام �إجراءات التحقيق اليدوي الداخلية اخلا�صة، وفيما يتعلق بذلك.٢٥
.بها بالإ�ضافة �إىل �أو بدي ًال عن الرمز ال�سري
 بطاقتها/ يتعهد ع�ضو البطاقة بعدم ا�ستخدام بطاقته، وبدون �أي م�س�ؤولية على �سامبا.٢٦
يف �أي �شراء غري قانوين مبا يف ذلك �شراء الب�ضائع �أو اخلدمات املحظورة مبوجب قوانني
.دولة الإمارات العربية املتحدة
 يجوز ل�سامبا �أن تطبق تغيريات الر�سوم على اخلدمات املتنوعة املقدمة ل�صاحب البطاقة.٢٧
.من خالل مورد خدمات �آخر بال�سعر الذي يفوتره مورد اخلدمات هذا ل�سامبا
 هذه االتفاقية خا�ضعة للقوانني والأحكام املعمول بها يف دولة الإمارات:	القانون املطبق.٢٨
العربية املتحدة و�صاحب البطاقة قد وافق وبدون نق�ض على �أن للمحاكم املدنية يف
 واتخاذ،دولة الإمارات العربية املتحدة ال�سلطة يف ال�سماع واحلكم يف �أي دعوى ق�ضائية
الإجراءات �أو متابعة وحل �أي خالفات قد تطر�أ ب�أية �صلة مت�س هذه االتفاقية ولهذا
الغر�ض ف�إن �صاحب البطاقة خا�ضع ل�صالحية هذه املحاكم بدون االعرتا�ض على حق
البنك يف اتخاذ �أي �إجراءات قانونية �أو مالحقة �صاحب البطاقة قبل �إخطار �أية حمكمة
.قانونية
 بحرية �أن تطلب، ب�سبب �أو بدونه، يف �أي وقت، يقر العميل ويوافق على �أن تتمتع �سامبا.29
وحت�صل وت�ستلم وت�ستفيد من املعلومات مبا يف ذلك �أي تقرير ائتماين حول العميل (ب�أية
/�أو مديريها و/�أو �شركائها و/�أو م�ساهمينا و/طريقة تعتربها �ضرورية �أو مالئمة) (و
 مبا يف ذلك على �سبيل املثال،�أو م�ستفيديها احلقيقيني (عندما ينطبق ذلك) من الغري
 مينح العميل مبوجبه.ال احل�صر �أي مكاتب ائتمانية �أو جهات توثيق املعلومات االئتمانية
.موافقته على ذلك الطلب واال�ستالم واال�ستفادة
 �إذا مل يتم دفع �أي مبلغ مبوجب هذه ال�شروط والأحكام �أو يتعلق ب�أي منتج يف تاريخ.30
 يكون ع�ضو البطاقة، ف�إنه بدون الإخالل ب�أي حق �آخر من حقوق �سامبا،ا�ستحقاق دفعه
ملزما ب�أن يدفع ر�سوم ت�أخري على �أي من تلك املبالغ بال�سعر املحدد يف جدول الأتعاب
. زائد �أي ر�سوم �أو �أتعاب �إ�ضافية �أخرى حمددة يف جدول الأتعاب والر�سوم،والر�سوم
 اإلفصاح عن المعلومات.21
ي�سمح ع�ضو بطاقة �سامبا للبنك وم�س�ؤوليه ووكالئه بالإف�صاح عن �أي معلومات تتعلق بع�ضو
 على �سبيل املثال، مبا يف ذلك،البطاقة وح�سابات ع�ضو البطاقة وعالقات التعامل مع البنك
 تفا�صيل الت�سهيالت واملعامالت اجلارية والأر�صدة واملراكز لدى البنك و�أي،ولي�س احل�صر
:معلومات قد يراها البنك منا�سبة �إىل
(�أ) املقر الرئي�سي للبنك و�أي جهة تابعة للبنك واملكاتب التمثيلية والفرعية للبنك (ي�شار
�إليها جمتمعة مع البنك با�سم "الأطراف امل�سموح لها" و�إىل كل واحد منها با�سم "الطرف
،)"امل�سموح له
(ب) امل�ست�شارين املهنيني ومزودي اخلدمات التابعني للأطراف امل�سموح لهم ممن يطبق
،عليهم التزام ال�سرية جتاه الأطراف امل�سموح لهم
(ج) �أي م�شارك فعلي �أو حمتمل �أو �شريك فرعي �أو متنازل �إليه �أو حمال �إليه �أو منقول �إليه (�أو
�أو التزامات البنك املن�صو�ص عليها/وكيل �أو م�ست�شار لأي مما �سبق) فيما يتعلق بحقوق و
،يف م�ستندات التمويل �أو �أي م�ستند �آخر بني ع�ضو البطاقة والبنك
(د) �أي وكالة ت�صنيف ائتماين �أو �شركة ت�أمني �أو و�سيط ت�أمني �أو مزود مبا�شر �أو غري مبا�شر
 �أو،للحماية االئتمانية لأي من الأطراف امل�سموح لهم
(ه) �أي حمكمة �أو هيئة حتكيم �أو هيئة تنظيمية �أو رقابية �أو حكومية �أو �شبه حكومية لها
.اخت�صا�ص على الأطراف امل�سموح لهم
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