شروط وأحكام البطاقة االئتمانية
الصادرة من بنك الكويت الدويل
مبجرد قبول بنك الكويت الدولي ( )KIBمنوذج الطلب الذي قمت أنا حامل البطاقة بتقدميه للحصول على البطاقة وقيام البنك بإصدار البطاقة/
البطاقات الدفع تلك ،أوافق وأقبل االلتزام بالشروط واألحكام التالية اخلاصة باستخدام البطاقة /البطاقات التي يصدرها بنك الكويت الدولي
(.)KIB

أوالً :التعريفات:

يكون للكلمات واملصطلحات التالية أينما وردت في هذه االتفاقية املعاني املبينة قرين كل منها.
البنك:

بنك الكويت الدولي (ش م ك) KIB

البطاقة:

تعني كافة أنواع بطاقات الدفع أو بطاقة االئتمان أو بطاقة اخلصم أو بطاقة األقساط الصادرة من قبل البنك
إلى العميل /العمالء وقد حتمل هذه البطاقة /البطاقات شعار وكالة شبكة دولية (مثل فيزا أو ماستر كارد).
وقد تكون البطاقة /البطاقات أساسية أو إضافية.

بطاقات الدفع		:

تعني البطاقة التي يستخدمها حاملها وتكون مقبولة لدى التاجر في إمتام عمليات الشراء أو دفع أي التزامات
أخرى.

حامل البطاقة		:

ويعني  1-العميل – صاحب البطاقة األساسية أو البطاقة اإلضافية الصادرة له من البنك ويتحمل العميل كافة
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املسئوليات املترتبة على استخدامه للبطاقة.

		

 2-أي شخص صرح له البنك باحلصول على بطاقة أخرى بناء على طلب العميل حامل البطاقة األساسية
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وعلى مسؤوليته ويشار إليه أيضا بحامل البطاقة االضافية.
		
حساب البطاقة:

حساب العميل صاحب البطاقة األساسية أو اإلضافية والذي تقيد فيه املبالغ الناشئة عن املعامالت التي تتم
مبوجب البطاقة األساسية أو االضافية مبا في ذلك العموالت والرسوم واملصاريف واملبالغ املستحقة حسب
السياسة واالجراءات املعمول بها لدى البنك.

منوذج طلب البطاقة:

الطلب الذي يقدمه العميل إلى بنك الكويت الدولي للحصول على بطاقة /بطاقات ويعتبر منوذج طلب
البطاقة جرءاً ال يتجزأ من شروط وأحكام إصدار البطاقة /البطاقات.

معامالت البطاقة

عمليات شراء البضائع واخلدمات والسحب النقدي التي تتم باستخدام البطاقة األساسية أو البطاقة
اإلضافية.

حد البطاقة:

احلد األقصى للمبلغ املسموح به من قبل البنك في استخدام البطاقة /البطاقات األساسية أو اإلضافية وذلك
لدفع أثمان السلع واخلدمات والسحب النقدي.

احلد النقدي:

احلد األقصى للمبالغ النقدية التي يقوم حامل البطاقة األساسية أو اإلضافية بسحبه مبوجب البطاقة ضمن
احلد املسموح به ،والذي يتم حتديده من قبل البنك ووفقاً لتقديره ،وللبنك مطلق السلطة في تغيير احلد أو
تخفيضه أو تقييده في أي وقت.

جتاوز احلد:

جتاوز احلد االئتماني املسموح به من قبل البنك للبطاقة.

الرصيد احلالي		:

إجمالي الرصيد املدين /الدائن على حساب البطاقة األساسية أو االضافية حسب الثابت بسجالت البنك.

احلد األدنى لقيمة السداد:

احلد األدنى للمبلغ الذي يجب على حامل البطاقة أن يدفعه بحلول تاريخ االستحقاق وقد يكون هذا املبلغ
كالتالي- :

		

أ-نسبة مئوية.

		

ب-إجمالي املبلغ املطلوب سداده في حساب البطاقة وفقاً لطريقة السداد اخلاصة بالبطاقة واحملددة في
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منوذج طلب البطاقة.
		
تاريخ السداد		:

ج-املبالغ التي تتجاوز احلد املقرر للبطاقة أو املبالغ التي لم تدفع في ميعاد استحقاقها إن وجدت.
التاريخ احملدد في كشف احلساب الذي يجب فيه على العميل حامل البطاقة األساسية أو اإلضافية سداد احلد
األدنى لقيمة املبالغ املطلوب سدادها.

املبالغ متأخرة السداد:

كامل أو جزء من املبالغ املطلوب سدادها من العميل صاحب البطاقة األساسية أو االضافية في تاريخ
االستحقاق والذي يتم ترحيله أو إضافته إلى احلد األدنى لقيمة السداد في الشهر التالي.

البطاقة األساسية:

بطاقة الدفع الصادرة إلى العميل الذي لديه حساب في بنك الكويت الدولي بنا ًء على طلبه وحتت مسؤوليته.

البطاقات اإلضافية:

بطاقة الدفع التي يصدرها البنك لشخص أخر بنا ًء على طلب من العميل صاحب البطاقة األساسية وعلى
مسئوليته.

شهادة املخالصة		:

شهادة تصدر عن الفرع الذي يوجد فيه حساب البطاقة تبني أن العميل حامل البطاقة تخالص مع البنك وقام
بسداد كافة املبالغ والرسوم واملصرفات املستحقة على البطاقة األساسية أو اإلضافية.

الشركة:

شركة شبكة املعلومات االئتمانية (ساي نت ):CI-NET

الرقم السري الصادر إلى حامل البطاقة  :PINيتكون من أرقام متكن حامل البطاقة من الوصول إلى اخلدمة ،وهذا الرقم شخصي وخاص بحامل
البطاقة األساسية أو اإلضافية وعليه التزام قانوني بأن يتخذ كافة التدابير الالزمة للمحافظة عليه وعدم
االفشاء به للغير بأي شكل من األشكال.
 POSأجهزة نقاط البيع:

ثانيا :الشروط واألحكام:
.1
.2

.3
.4
.5
.6
.7

.8

أي جهاز يستخدم لتحصيل أثمان السلع واخلدمات بواسطة البطاقة.

يقر حامل البطاقة بأن استخدام البطاقة /البطاقات يكون قاصراً عليه وأن كافة املعامالت التي تتم باستخدامه للبطاقة سوف تخضع للشروط واألحكام الواردة في
هذه االتفاقية.
ال يجوز حلامل البطاقة السماح ألي شخص – غير مخول وحسب النظم املقررة من البنك-باستخدام البطاقة بأي صورة كانت .وعليه تقدمي إثبات شخصيته كلما طلب
منه البنك ذلك ،وعلى حامل البطاقة اتباع الشروط واألحكام التي وضعها البنك الستخدام البطاقة خصوصا فيما يتعلق بحدود البطاقة .ويقر حامل البطاقة بأنه
يتحمل املسؤولية كاملة عن البطاقة واستعمالها وعن كافة النتائج املترتبة على ذلك السيما في حالة تلف البطاقة أو فقدانها أو سرقتها أو استخدامها من قبل الغير
ويلتزم حامل البطاقة – في جميع األحوال-بالوفاء للبنك بجميع املبالغ الناشئة عن استخدام البطاقة.
يلتزم حامل البطاقة في حال فقدان البطاقة /البطاقات أو سرقتها بأن يخطر البنك بذلك فوراً من خالل االتصال على مركز خدمة الهاتف ( )1866866على مدار
ً
الساعة ،ومن ثم يتبع ذلك تأكيد من حامل البطاقة بإخطار كتابي خالل ( )3أيام ،ويظل حامل البطاقة مسؤوال جتاه البنك عن الوفاء بكافة املبالغ التي تنتج عن
استخدام البطاقة حال فقدانها أو سرقتها إلى أن يتلقى البنك هذا اإلخطار الكتابي.
يقر حامل البطاقة بأنه يتنازل تنازالً نهائياً خالياً من أي عيب من عيوب اإلرادة عن حقه في مطالبة البنك باسترجاع أو استبدال القيمة النقدية ألي من السلع
واخلدمات التي حصل عليها باستخدام البطاقة.
يفوض العميل حامل البطاقة البنك تفويضاً نهائياً غير قابل لإللغاء في االستعالم عنه لدى شركة شبكة املعلومات االئتمانية فيما يتعلق مبعامالت  CINETوفي
حتديث املعلومات عنه وفي االستعالم بشأن كافة املعامالت التي تتم مبوجب البطاقة ،وذلك بصفة دورية طوال فترة سريان االتفاقية.
يوافق ويلتزم حامل البطاقة بتحويل راتبه الشهري أو معاشه التقاعدي إلى حسابه املذكور في طلب البطاقة ويلتزم كذلك باالحتفاظ مببلغ كافي في احلساب لسداد
املبالغ املستحقة أو تقدمي ضمانات نقدية تعادل  % 110من حد االئتمان املصرح به من البنك-كما يفوض البنك في خصم احلد األدنى لقيمة السداد من هذا
احلساب وفقا للمادة ( )19من هذه االتفاقية.
يلتزم حامل البطاقة باستخدامها ضمن احلد االئتماني املقرر  -ويوافق حامل البطاقة على أن إجمالي األقساط الشهرية املدينة مبا في ذلك قيمة السداد لبطاقة
االئتمان – وقت طلب البطاقة – ال تتعدى النسبة املقررة من بنك الكويت املركزي لقيمة األقساط الشهرية مقابل الدخل ويوافق حامل البطاقة على قيام البنك – في
أي وقت من األوقات – بتعديل احلد االئتماني واخطار العميل بذلك عن طريق البريد اإللكتروني أو الرسائل النصية أو أي وسيلة من وسائل التواصل املتاحة من أجل
االلتزام بأي تعليمات لبنك الكويت املركزي أو ألية أسباب ائتمانية أخرى.
ويحق للبنك وطبقا إلرادته املطلقة أن يرفض قبول أي مشتريات تتم مبوجب البطاقة ويترتب عليها جتاوز احلدود املسموح بها للبطاقة أو تعتبر غير قانونية أو غير
أخالقية ،كما ال يجوز حلامل البطاقة استخدامها ألي غرض غير قانوني أو غير أخالقي .وال يجوز حلامل البطاقة استخدام البطاقة في أي عملية شراء غير قانونية
أو مشبوهة لبضائع وخدمات غير مصرح بها من البنك أو تتنافى مع النظام واآلداب العامة أو تكون هذه العمليات محظورة مبوجب القوانني واللوائح والقرارات املطبقة
والسارية في دولة الكويت.
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يُسمح حلامل البطاقة بالسحب النقدي ضمن احلدود التي يُقرها البنك .ويجوز للبنك – عند الضرورة -تعديل حدود السحب النقدي أو تخفيضها أو إلغائها دون إبداء
أية أسباب ودون أي إخطار حلامل البطاقة.
يتعني على حامل البطاقة التوقيع على فواتير ومستندات املبيعات وفق توقيعه املوجود على البطاقة .ومع ذلك ،فإن عدم توقيعه أو اختالف هذا التوقيع لن يعفيه من
سداد حساب البطاقة بقيمة املعامالت التي متت باستخدام البطاقة متى قُدمت الفواتير واملستندات إلى البنك.
ال يحق حلامل البطاقة طلب نسخة من فواتير املبيعات كإثبات لعملية الشراء خصوصاً في جميع املعامالت التي تتم عبر شبكة اإلنترنت والتي ال تتطلب توقيع حامل
البطاقة على أي نوع من املستندات .ويكون حامل البطاقة مسؤوال – في حال اعتراضه-بشكل نهائي عن كافة املعامالت التي متت بواسطة البطاقة عبر اإلنترنت أو من
خالل أي وسيلة أخرى.
لن يتحمل البنك أية مسؤولية في حالة رفض أي تاجر قبول البطاقة ،كما ال يكون مسؤوال عن أية عيوب  /تأخير /نقص فيما يتعلق بالضائع أو اخلدمات التي يتم
شراؤها باستخدام البطاقة .ويلتزم حامل البطاقة بسداد جميع املبالغ الناجتة عن استخدام البطاقة فور طلب البنك ذلك ،وبصرف النظر عن أية اعتراضات أو
منازعات قد تنشأ بني حامل البطاقة وبني بائع /بائعي السلع واخلدمات.
يقر حامل البطاقة بأنه يعفي البنك من أية مسؤولية عن أية أضرار تنشأ نتيجة أي عطل في جهاز  /أجهزة الصرف اآللي أو نقاط البيع سواء كان ذلك بسبب عطل
فني أو لعدم كفاية حد البطاقة أو تأخير في قيد املبالغ على حساب البطاقة أو ألي سبب آخر ،سواء كان ذلك داخل دولة الكويت أو خارجها.
يلتزم حامل البطاقة بإخطار البنك أو الفرع الذي قام بفتح حساب البطاقة كتابياً في غضون ( )5أيام بأية معاملة /معامالت غير مصرح بها أو غير مر غوب فيها
أو مشكو فيها أو محظورة .كما يوافق حامل البطاقة أيضاً على أنه يتحمل مسؤولية أية خسائر ناجتة عن إخفاقه في إخطار البنك خالل املدة املذكورة .ويقر حامل
البطاقة بعدم مطالبة البنك باسترداد قيمة أية معاملة /معامالت تكون محل نزاع حتى يتم الفصل النهائي فيها واتخاذ قرار بشأنها.
يفوض حامل البطاقة البنك تفويضاً نهائياً غير قابل لإللغاء في أن يقيد على حساب البطاقة مبالغ كافة املعامالت التي تتم باستخدام البطاقة مبا في ذلك فرق سعر
القطع األجنبي فيما يتعلق باملعامالت التي تتم خارج دولة الكويت باإلضافة إلى العموالت والرسوم واملصروفات التي تستحق للبنك على هذه املبالغ واخلدمات التي
يقدمها البنك مبوجب هذه الشروط واألحكام.
يعتبر قيد أية معاملة على حساب البطاقة دلي ً
ال كافياً على قيام العميل حامل البطاقة بتلك املعاملة .وسوف يقوم البنك بخصم الرسوم املستحقة من حامل البطاقة في
حالة طلبه الفواتير األصلية للمعاملة ،وقد يستلزم ذلك حدوث تأخير ،إال أن ذلك لن يعفي حامل البطاقة من االلتزام جتاه البنك بسداد كافة املبلغ الناشئة عن تلك
املعاملة.
يعتبر كشف حساب البطاقة نهائياً وملزماً حلامل البطاقة بسداد حساب البطاقة عند أو قبل تاريخ االستحقاق املبني في الكشف .كما يكون حامل البطاقة مسؤوالً
عن طلب كشف حساب من البنك بشكل شهري.
يتنازل حامل البطاقة عن حقه في طلب تدقيق دفاتر وقيود حسابات البنك املتعلقة باملعامالت الناشئة عن استخدام البطاقة ،وال يحق له االعتراض عليها ما لم يكن
هنا دليل ملموس – على عدم دقة هذه املعامالت – تقتنع به وتقبله إدارة التدقيق وهيئة الرقابة الشرعية بالبنك.
يلتزم حامل البطاقة بسداد احلد األدنى ملبلغ السداد في أو قبل تاريخ استحقاقه املبني بكشف احلساب أو حسبما يتضح من خالل رقم خدمة العمالء بالبنك
 1866866على مدار الساعة أو من خالل اخلدمة  /اخلدمات املصرفية عبر اإلنترنت أو من خالل البنك الذي يوجد به حسابه املصرفي.
إذا لم يسدد حامل البطاقة احلد األدنى للمبالغ الواجب سدادها ألكثر من ثالثني يوماً ،فسوف يتم ترحيل هذه املبالغ الغير مسددة وإضافتها إلى احلد األدنى لقيمة
السداد في الشهر التالي.
إذا جتاوز الرصيد احلالي حد االئتمان ،فإن املبالغ الزائدة تعتبر مستحقة السداد على الفور أو عندما يطلب البنك ذلك من حامل البطاقة وسيتم إضافتها إلى احلد
األدنى لقيمة السداد وذلك حسب تقدير البنك.
يقوم البنك بإجراء مقاصة بشأن أي مدفوعات يقوم حامل البطاقة بسدادها عند أو قبل تاريخ االستحقاق مقابل إجمالي الرصيد احلالي .كما سيتم التعامل مع أية
مدفوعات تزيد عن الرصيد احلالي على أنها مدفوعات زائدة وسوف تظل في حساب البطاقة.
يفوض حامل البطاقة البنك تفويضاً نهائياً غير قابل لإللغاء في أن يخصم فورا من حساب البطاقة أو من أرصدة حساباته األخرى أية مسحوبات أو حتويالت أو
متأخرات أو مدفوعات تتم باستخدام البطاقة باإلضافة إلى أية رسوم أو عموالت أو مصروفات مستحقة عن إصدار البطاقة أو جتديدها .كما يحق للبنك أيضا احلجز
على هذه املبالغ في احلساب ليستوفي منها كامل حقوقه.
يفوض حامل البطاقة البنك تفويضاً نهائياً وغير مشروط في أن يخصم من حساب البطاقة أو من أرصدة حساباته األخرى كافة مبالغ املعامالت والرسوم
والعموالت املستحقة للبنك نتيجة استخدام البطاقة أو مقابل الرصيد /األرصدة االئتمانية اخلاصة بحامل البطاقة لدى البنك أو في أي بنك آخر أو مؤسسة مالية
أخرى ،وسوف يتم هذا اخلصم دون إخطار مسبق حلامل البطاقة أو بدون موافقة منة.
تعتبر كافة الودائع والبضائع وأية أموال في أية حسابات أخرى حلامل البطاقة لدى البنك مرهونة لضمان الوفاء بأية مبالغ مستحقة أو تستحق على حامل البطاقة
ألي سبب من األسباب ،ويفوض حامل البطاقة البنك تفويضاً غير قابل لإللغاء في إجراء املقاصة على هذه الودائع واألموال والبضائع الستيفاء كافة املبالغ واملتأخرات
املستحقة على حامل البطاقة.
من املتفق عليه أن البطاقة تظل مملوكة للبنك طوال فترة سريان هذه االتفاقية ،ويجب على حامل البطاقة إعادتها فورا عند طلب البنك أو عند إلغائها أو إنهاء هذه
االتفاقية.
يحق للبنك وفق تقديره املطلق أن يقوم بإلغاء البطاقة أو رفض جتديدها في أي وقت من األوقات ودون تقدمي أي إخطار مسبق ودون احلاجة إلى إبداء أية أسباب،
وخاصة في حال انتهاك حامل البطاقة أو حامل البطاقة اإلضافية ألي من الشروط واألحكام الواردة في هذه االتفاقية .كما يحتفظ البنك بحقه في إلغاء البطاقة في
احلاالت اآلتية:
• في حالة فقدان أهلية حامل البطاقة أو وفاته.
• إذا خالف حامل البطاقة أي حكم أو شروط من األحكام والشروط الواردة في هذه االتفاقية.
• إذا أساء حامل البطاقة استخدام البطاقة وبوجه خاص إذا استخدم البطاقة في الوفاء بأثمان بضائع أو خدمات أو أعمال غير مصرح بها من البنك أو مخالفة
ألحكام الشريعة اإلسالمية أو مخالفة للقوانني واللوائح والقرارات السارية في دولة الكويت.
• إذا وقع احلجز على ممتلكات حامل البطاقة سواء كان احلجز حتفظياً أو تنفيذياً أو وضعت أمواله حتت احلراسة أو صدر حكم بشهر إفالسه أو إعساره لتوقفه
عن سداد ديونه.
• في حالة قفل احلساب املفتوح باسم حامل البطاقة سواء مت ذلك بقرار من البنك أو بناء على طلب حامل البطاقة.
يحق حلامل البطاقة أن يطلب إلغائها وذلك مبوجب اخطار كتابي لفرع البنك الكائن فيه حساب البطاقة وذلك قبل تاريخ انتهاء صالحية البطاقة بستني يوماً.
في حالة إلغاء البطاقة /البطاقات من قبل البنك أو بنا ًء على طلب حاملها فإن ذلك ال يعفي األخير من سداد املبالغ الناجتة عن استخدام البطاقة /البطاقات قبل
إلغائها وتظل ذمة حامل البطاقة مشغولة بهذه املبالغ لصالح البنك ولن تبرأ ذمة حامل البطاقة من هذه املبالغ الناشئة عن استخدامه للبطاقة /للبطاقات التي مت
إلغائها إال بالسداد الكامل وعلى أن يدخل ضمن هذه املبالغ قيمة املعامالت التي مت القيام بها وتسجيلها حتت رقم البطاقة أو احلساب حتى يوم بإعادتها إلى البنك
وإلغائها بالنظام اآللي والسجالت لدى البنك.
يقبل حامل البطاقة أن يحتجز البنك في احلساب املذكور في طلب البطاقة ما قيمته  % 110من قيمة حد االئتمان  -أو يقبل استمرار حتويل راتبه ملدة ( )45يوماً
على األقل بعد تاريخ إلغاء البطاقة وإعادتها للبنك كشرط أساسي حلصول حامل البطاقة على شهادة املخالصة على أن يتم إصدار هذه املخالصة بعد مضي ()45
يوماً من تاريخ إعادة البطاقة للبنك وإلغائها بنظام البنك اآللي وسجالته . .
يستحق البنك رسوما سنوية غير قابلة للرد مقابل إصداره البطاقة وحتى وإن صدرت البطاقة ملدة أطول من سنة كما تستحق الرسوم عند جتديدها.
في حالة عدم استالم حامل البطاقة بطاقته خالل  45يوما من تاريخ إصدارها أو من تاريخ جتديدها يتم إلغاء البطاقة مع إلزام حاملها بكافة رسوم اإلصدار واإللغاء
يوافق حامل البطاقة على أن بنك الكويت الدولي يحتفظ بحقه املطلق في جتديد البطاقة/البطاقات أو رفض جتديدها ،وذلك دون قيد أو شرط أو إبداء أية أسباب.
في حالة إلغاء البنك البطاقة/البطاقات ألي سبب من األسباب ال يعزو إلى حاملها ،يرد البنك إليه جزء من الرسوم يقابل املدة التي لم تستخدم فيها البطاقة/
البطاقات نتيجة هذا اإللغاء.

ثالثاً :أحكام عامة:

 .35يقر حامل البطاقة بعلمه وموافقته على أن اخلدمات التي تهيئها البطاقة/البطاقات حلاملها تتوقف في بعض الدول واألقطار وفي بعض األيام أو خالل العطالت
الرسمية والوطنية والدينية وال يتحمل البنك أية مسئوليات في هذا الشأن.
•أي تخويل بتجاوز احلد االئتماني املمنوح حلامل البطاقة يتطلب موافقة مسبقة من بنك الكويت الدولي ويوافق حامل البطاقة على تأجيل استعماله للبطاقة في حالة
جتاوز احلد االئتماني حلني صدور موافقة من البنك الذي يحق له قبول ذلك أو رفضه دون إبداء أسباب.
•في حالة عدم قيام حامل البطاقة بالوفاء باحلد األدنى لقيمة السداد خالل) ( 30يوماً من تاريخ كشف احلساب يتم إيقاف البطاقة .وال يتم إعادة تفعيلها إال إذا قام
بالسداد قبل ( )90يوما من تاريخ الكشف .وإذا قام بالسداد بعد) ( 90يوماً ال يتم تفعيل البطاقة مرة أخرى إال بعد مرور  6شهور من تاريخ السداد( .يرجى توضيح
عبارة (من تاريخ كشف احلساب) في هذا البند هل املقصود بها تاريخ قيد العملية على حساب البطاقة أم تاريخ ارسال كشف احلساب للعميل ،ومن ثم يرجى تعديل
هذا البند ليكون أكثر وضوحاً.
•وإذا تخلف حامل البطاقة /البطاقات عن الوفاء باحلد األدنى لقيمة السداد مرة أخرى يتم إلغاء البطاقة /البطاقات وال يتم إصدار بطاقة /بطاقات أخرى إال بعد
مرور سنة من تاريخ سداد املبالغ  -املطلوبة وبعد احلصول على املوافقة الالزمة.
•وإذا تخلف حامل البطاقة /البطاقات عن الوفاء باحلد األدنى لقيمة السداد مرة ثالثة يتم إلغاء البطاقة /البطاقات و ال يتم اصدار أي بطاقة مرة أخرى.
 .36اتخذ حامل البطاقة عنوانه املذكور في طلب البطاقة محال مختارا له ويحق للبنك إعالنه فيه بكافة املراسالت واألوراق القضائية ما لم يخطر حامل البطاقة البنك
كتابة بأي تغيير يطرأ على هذا العنوان مع ذكر العنوان اجلديد بوضوح تام .كما يفوض حامل البطاقة البنك في االستعالم عن عنوان سكنه أو عمله من هيئة املعلومات
املدنية دون أدنى مسؤولية على البنك أو الهيئة في ذلك.
 .37يتم التحقق من املعامالت واألرصدة املوضحة بكشف حساب البطاقة مقابل فواتير الشراء وإخطار البنك بأي اختالفات في غضون أسبوعني من تاريخ كشف احلساب،
وإال اعتبر هذا الكشف صحيحاً( .هذا البند مرتبط بذات املالحظة على الفقرة ( )3من البند ( )35أعاله فيرجى التوضيح وإعادة الصياغة.
 .38يجوز للبنك اجراء أي تعديل أو إلغاء أو استبدال ألي من األحكام والشروط في أي وقت يراه مناسبا مع ضرورة إخطار العميل بذلك عن طريق البريد اإللكتروني أو
الرسائل النصية أو أي وسيلة من وسائل التواصل املتاحة ،ويعتبر هذا التعديل أو اإللغاء نافذاً في حق حامل البطاقة مبجرد اخطاره ومرتباً لكافة أثاره.
 .39الشروط واألحكام الواردة في هذه االتفاقية ملزمة حلامل البطاقة األساسية أو اإلضافية وكل ما لم يرد بشأنه نص في هذه االتفاقية يخضع ألحكام قوانني دولة
الكويت ومبا ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية ،وتختص محاكم العاصمة بالفصل في أي نزاع قد ينشأ عن تنفيذ أو تفسير أي شروط هذه االتفاقية .وعند
حدوث أي نزاع يكون النص العربي هو املعول عليه في التطبيق.
 .40اقر أنا العميل حامل البطاقة بأنني قد استلمت نسخة من هذه الشروط واألحكام ومن عقد الفيزا  /املاستر وشروطه وأحكامه ،ونسخة من كشف العموالت املعمول
بها لدى البنك ،وأطلعت عليهم اطالعا نافياً لكل جهالة وعلمت ما بهم من أحكام وشروط وقبلتها ووافقت عليها بكافة ما ترتبه من أثار بدون أي حتفظ أو اعتراض في
هذا الشأن.
 .41يفوض حامل البطاقة البنك تفويضاً غير قابل لإللغاء في أن يستخرج بياناً رسمياً باملعلومات املتعلقة به من الهيئة العامة للمعلومات املدنية وما يطرأ عليها من تعديالت
لتحديث البيانات اخلاصة به دون حتمل البنك أو هيئة املعلومات املدنية ادنى مسؤولية في هذا الشأن.

KIB Credit Card
Terms & Conditions
On acceptance of my card application by Kuwait International Bank (KIB) that is submitted by me- the Cardholderand upon the issuance of a payment card(s) by the Bank, I am binding myself to the following Terms and Conditions
governing the usage of the card(s) issued by Kuwait International Bank (KIB).

First- Definitions:
The following words and expressions, wherever stated herein, shall hold the meaning herein indicated against each of
them:
The Bank:
Kuwait International Bank (KSC)- KIB.
The Card:		
All types of payment cards or Credit Cards or Charge Cards or Instalment Cards
issued by the Bank to the customer(s) and such card(s) may carry the logo of an international network agency (e.g. Visa
or Mastercard), and these cards may be the primary or supplementary card(s).
Payment Card: The card used by its holder and is accepted by the merchant for payment.
Cardholder:
1- The customer for whom the bank issues a card- whether primary or supplementaryand he is held responsible for any payments made by using the card.
		
2- Any person that the Bank issues a card for him/her as instructed by the primary
cardholder and on his responsibility. May also be referred to as the supplementary cardholder.
Card Account: The account of the customer in whose name the primary or supplementary card was issued. All
primary and/or supplementary card(s) transactions, fees, subscriptions, expenses and due amounts shall be posted to
this account and in accordance with Bank’s published tariff and policies.
Card Application: The application form that a customer submits to KIB to apply for a Payment Card(s) and this
application forms as an integral part of the Terms and Conditions of card(s) issuance.
Card Transaction:
Any purchase of goods/services and cash withdrawal transactions made by the
primary and/or supplementary cardholder.
Card Limit:
The maximum amount permitted by the bank to charge for goods, services and cash
withdrawal by using the primary/supplementary card(s).
Cash Limit:
The maximum cash withdrawal limit permitted to the primary/ supplementary
cardholder(s) within the Card Limit and it is provided entirely at the discretion of the Bank. This limit may be changed,
reduced or restricted at any time by the Bank.
Over limit:
Amount exceeding the Card Limit as set by the Bank.
Current Balance: Total debit/credit balance on the primary/ supplementary card account according to the records
maintained by the bank.
Minimum Payment Amount: The amount that must be paid by the cardholder at the payment due date. This amount may
be as follows:
		
a.
A percentage,
		
b.
Total outstanding of the card account depending on the type of
payment settlement indicated in the card application,
		
c.
Amounts that exceed the card limit or the past due amounts (if any).
Payment Due Date:
The date specified in the statement of account by which date the minimum payment
amount should be paid by the primary/ supplementary cardholder.
Past Due Amount:
Full or part of unpaid amount not settled by by the primary/ supplementary cardholder
at the payment due date. It is carried forward and added to the minimum payment amount of the following month.
Primary Card:
The payment card issued to a customer who has an account with KIB as instructed by
him/her and under his/her responsibility.
Supplementary Card:
The payment card issued to a person by the bank as instructed by the primary
cardholder and under his/her responsibility.
Clearance Certificate:
A certificate issued by the branch at which the card account is held, stating that the
customer has paid all amounts, fees and due amounts on the primary/supplementary card.
Company:		
Credit Information Network Company (CI-NET).
Personal Identification Number issued to the Cardholder (PIN): It consists of numbers and enables the cardholder to
access the service. This number is personal and private for the primary/supplementary cardholder and he/she should
take all necessary measures to maintain the confidentiality of this number and never disclose it whatsoever.
Point of Sale (POS):
Any electronic terminal used to pay for goods/services by using the card.

Second- Terms and Conditions:
1. The Cardholder accepts that the Card(s) will be used exclusively by him and that all Card related transactions shall
be in compliance with the Terms and Conditions of this agreement.
2. The Cardholder must not permit any other person(s), not duly authorized by the Bank, to use the Card for any
purpose; and Cardholder declares to reveal his identity whenever so requested, and will comply with the Terms and
Conditions prescribed by the bank while using the Card strictly within the Card Limit. The Cardholder shall assume
full responsibility towards the Card usage and all consequences thereof, especially in the event of damage, loss,
theft, or usage by others. The Cardholder shall, at all events, assume responsibility to pay off all amounts resulting
from Card usage.
3. In case of loss or theft of the Card(s), the Cardholder must immediately notify the Bank’s Contract Centre at 1866866
(24/7) and then he/she must confirm it in writing within three days. Until the Bank receives the written notification,
the Cardholder remains responsible for settlement of total due resulting from the use of the lost/stolen Card.
4. The Cardholder will waive the right to request the Bank to refund the amount of any goods or services obtained by
using the Card.
5. The Cardholder agrees and fully authorizes the Bank to seek CiNet inquiry and also to periodically update CiNet with
any Card related financial transaction data throughout the agreement validity.
6. The Cardholder agrees and undertakes to transfer his monthly salary or pension to his account referred in the Card
Application and is obliged to maintain an adequate balance in the account sufficient to settle the amount due and/or
offer a cash collateral equivalent to 110% of the required Card Limit authorized by the Bank, and shall authorize the
Bank to debit the Minimum Payment Amount thereof pursuant to Article (19) hereof.
7. The Cardholder undertakes to use the card within the approved Card Limit and declares that the total monthly debt
installment obligations inclusive of Credit Card Payment, in force at the time of processing application, shall not
exceed CBK’s installment-to-income-ratio. The Cardholder agrees that the Bank may adjust the Card Limit at any
time, and notify the customer via email or SMS or any applicable means in order to strictly comply with any CBK
directives or for any credit reasons.
8. The bank, at its absolute discretion, may reject any purchase made on the Card which exceeds approved Card
Limit or is deemed illegal or unethical. The Cardholder agrees not to use the Card for any illegal or unethical
purpose. Further, the Cardholder is prohibited from any unlawful use of the Card for purchase of goods and services
prohibited by the Bank and against the applicable Kuwaiti law.
9. Withdrawal of cash by the Cardholder is permitted completely at the discretion of and up to the limits set by the
Bank. The Bank may charge or restrict or reduce this limit or withdraw it altogether, whenever it deems necessary
and without assigning any reason and/or giving any notice to the Cardholder.
10. The Cardholder must sign the sales vouchers and documents as identical to his signature on the Card. However,
the absence of such signature and/or discrepancy in the same shall not exempt the Cardholder from settling his/her
Card Account or being liable for the transaction value made on the Card when the sales vouchers and documents
are submitted to the Bank.
11. The Cardholder may not demand copy of sales voucher as a proof of purchase especially in all internet transactions
which don’t require signature of Cardholder on any document. Cardholder shall assume irrevocable responsibility
regarding all transactions carried out online or through any other means in case he/she contests the same.
12. The Bank shall not assume any responsibility in case a merchant declines to accept the Card, and shall not be
responsible for any defect/delay/deficiency of goods or services purchased using the Card. The Cardholder is
committed to pay off the Bank the outstanding amount resulting from the Card transactions once so demanded by
the Bank, notwithstanding of any disputes between the Cardholder and the vendors from whom the merchandize or
service was purchased.
13. The Cardholder agrees to hold the Bank harmless for any inconvenience or damages caused due to failure of ATM
or POS (point of sale) terminal(s) whether due to technical failure, insufficient Card Limit or due to delays in crediting
funds to the Card account or any other reason of non-functioning from inside or outside Kuwait.
14. The Cardholder undertakes to notify the Bank or the branch in which the card account was opened in writing within
5 days of any unauthorized, unsolicited, or suspicious transaction(s). The Cardholder further accepts liability for any
losses as a consequence of his failure to inform the Bank within the specified period. The Cardholder accepts not
to demand the amount of the disputed transaction(s) from the Bank until it is conclusively resolved and a decision is
made.

15. The Cardholder hereby irrevocably and irreversibly authorizes the Bank to charge the Card Account with all card
transaction amounts inclusive of foreign exchange differences for foreign transactions; in addition to the fees,
charges and expenses due on these amounts and services provided by the Bank as per the Terms and Conditions.
16. Charging the Card Account with any transaction amount shall be considered a sufficient proof of such transactions
conducted by the Cardholder. The Bank shall charge fees in case Cardholder requests original transaction voucher,
which may be subject to retrieval delays; yet such request may not exempt Cardholder from settling the related
transaction amount to the Bank.
17. Statement of Card Account is considered final and binding to the Cardholder to settle Card Account on or before
Payment Due Date as indicated. It is the responsibility of the Cardholder to seek the Statement of Account on a
monthly basis from the Bank.
18. The Cardholder shall waive his right to request auditing the books and accounting records of the Bank pertaining to
the transactions resulting from Card usage. The Cardholder may not contest to the same unless there is concrete
evidence - of their inaccuracy - which is convincing and acceptable to the Bank’s Audit Department and the Shari’a
Supervisory Board.
19. The Cardholder undertakes to settle the Minimum Payment Amount on or before the Payment Due Date as set out
in the Statement of Account or as could be found from the Bank’s 24/7 customer service number 1866 866 and/or
from the Bank’s interactive online banking service or from the Bank where his bank account is kept.
20. If the Cardholder fails to settle the Minimum Payment Amount for more than 30 days, the Past Due Amount will be
carried forward and added to the Minimum Payment Amount of the following month.
21. If the Current Balance exceeds the Card Limit, the exceeded amount shall be deemed due and payable immediately
or upon the Bank’s request, and shall, at the discretion of the Bank, be added to the Minimum Payment Amount.
22. Any payment made by the Cardholder on or before Payment Due Data will be set off against the total Current
Balance. Any payment in excess of the Current Balance will be treated as overpayment and will remain in the Card
Account.
23. The cardholder authorizes the Bank to immediately recover by debiting Card Account or any other accounts he/
she holds of any Cash withdrawing, transfers or dues or payments made on the Card, in addition to any fees,
commissions or outstanding expenses due to card issuance or renewal. The Bank may also block these amounts in
the account to redeem its rights.
24. The Cardholder irrevocably and unconditionally authorizes the Bank to set off all transaction amounts, fees,
commissions due to the Bank, arising out of the Card usage, against the credit balance(s) of any account(s) that are
maintained by the Cardholder with the Bank or at any other bank(s) or financial institution(s) and such debit or set off
shall be made without prior reference to or approval from the Cardholder.
25. All deposits, goods, and any existing funds in accounts that belong to the Cardholder held at the Bank shall be
considered pledged as a collateral against settlement of amounts due or that shall become due by the Cardholder,
for any reason. The Cardholder irrevocably and unconditionally authorizes the Bank to set off all amounts and Past
Due Amounts against these deposits, goods and existing funds.
26. It is agreed that the Card shall remain the property of the Bank throughout the validity of this agreement. The
Cardholder shall immediately return the Card to the Bank upon request of the bank or its cancellation or expiry
hereof.
27. The Bank shall have the right, at its absolute discretion, at any time, to cancel the Card or refuse to renew the same,
without prior notification and without the need to explain the reason, particularly in the event where the Cardholder
or the holder of the additional card violates any of these Terms and Conditions herein. The Bank reserves the right to
cancel the Card in the following cases:
• In case the Cardholder is incapacitated or deceased.
• In case the Cardholder was found to be in breach of any of the Terms and Conditions thereof.
• If the Cardholder misused the card, especially if used to pay off merchandize or services violating the provisions
of the Bank and Islamic Shari’a principles or the Kuwaiti laws and regulations.
• If an attachment (prejudgment or executive) was imposed on the Cardholder’s properties or his/her funds were
placed under receivership, or if the Cardholder was adjudicated bankrupt or insolvent.
• In case Cardholder account is closed whether by the Bank or upon Cardholder’s request.
28. The Cardholder shall have the right to request cancellation of the Card by virtue of written notification to the account
branch at least 60 days before the expiry of the Card.
29. If the Bank or Cardholder chooses to cancel the Card, the Cardholder shall not be exempted from fulfillment of
his obligations resulting from Card(s) usage prior to its cancellation, and shall not be exempted from his liabilities
against the Bank until settlement of Total Outstanding Amounts arising from the use of the cancelled Card(s),
specially transactions performed and recorded under the same Card Number or Account until return date to the
Bank after being cancelled from the computer system and all offices.
30. The cardholder accepts that the Bank may block in the bank account mentioned in the Card Application an amount
equivalent to 110% of the Card Limit and/or accepts to continue to transfer his salary for at least (45) days after date
of cancellation and return the Card to the Bank or till the clearance certificate is issued after a minimum of (45) days
from date of returning the Card to the Bank and cancellation thereof.
31. The Bank is entitled to non-refundable annual fees against issuance of the Card even if issued for longer than one
year. Fees are also payable upon Card renewal.
32. In case the Cardholder does not collect of his/her Card from account branch within 45 days from date of issuance
or renewal, the Card will be cancelled and the Cardholder shall assume all expenses resulting from issuance and
cancellation of the Card.
33. The Cardholder accepts and agrees that the Bank shall reserve the full right to decline or renew a Card(s) without
giving any reasons.
34. In case of Card(s) cancellation for any reason caused by other than the Cardholder, the Bank shall reimburse the
Cardholder the remaining amount corresponding to the remaining period.

Third- General Provisions:
35. The Cardholder acknowledges and agrees that the services offered by the Card(s) maybe suspended in some
countries on certain days during official, national and religious holidays, and that the Bank shall not be held liable
therefrom.
• Any authorized over limits granted to the Cardholder shall require KIB prior approval, and therefore, the
Cardholder shall agree to postpone any Card transaction in case where it exceeds the Card Limit until approval
is issued by KIB, which has the right to accept or decline the same without providing any reasons.
• In case of the Cardholder’s failure to fulfill the Minimum Payment Amount due within (30) days from statement
date, the Card(s) will be deactivated. If the amount is settled before (90) days of the statement, the Card(s) will
be reactivated. However, if it is settled after (90) days, the Card(s) will be reactivated only after the elapse of six
(6) months from date of settlement.
• In case of a second default, the Card(s) shall be cancelled and reissued only after one year from the date of
recovery of the due amount and subject to the required approval.
• In case a third default, the Card(s) will be cancelled and will not be reissued.
36. The Cardholder has taken the address mentioned in the Card Application as his chosen place of domicile, at which
the Bank has the right to serve him with all correspondences and notifications, unless the Cardholder notifies
the Bank in writing with any change in such address, in which case the new address must be clearly stated. The
Cardholder also authorizes the Bank to inquire on his residence and work address from the Public Authority for Civil
Information without any liability assumed by the Bank or the Authority.
37. To verify the transactions and balances shown on the Card statement against sales receipts and notify the Bank of
any discrepancy within two weeks from statement date, otherwise card statement will be assumed as correct.
38. The Bank may amend, cancel, or replace any of the Terms and Conditions hereof at any time. The Bank will notify
the Cardholder of such changes via email or SMS or any other communication means, while such amendment shall
be binding to the Cardholder.
39. Terms and Conditions thereof shall govern the relationship between the Bank and the primary and supplementary
Cardholder. Unless otherwise stated, any provision that has not been provided for hereunder shall be subject to the
Laws of the State of Kuwait to the extent where they do not conflict with the provisions of the Islamic Shari’a. Courts
of the Capital shall have jurisdiction over any dispute that might arise from the execution or construction of this
agreement. The Arabic text shall prevail in case of any dispute.
40. I, the cardholder, declare that, upon signing these Terms and Conditions, have received a copy thereof, the Visa/
Mastercard contract, and a copy of the Bank’s commissions and fees. I also declare that I have been duly informed
of the Terms and Conditions and have accepted the same.
41. The Cardholder irrevocably and unconditionally authorizes the Bank to inquire about his/her information from the
Public Authority for Civil Information and update the information in his systems, without any liability assumed by the
Bank or the Authority.

