
Name of the Company:
(Kindly issue the following Credit Card as per the following)

اسم الشركة:
(الرجاء اصدار البطاقة االئتمانية التالية كما هو موضح ادناه)

SignaturePlatinumGold Card Typeالتوقيعالبالتينيالذهبي نوع البطاقة

طلب إصدار بطاقة ائتمان الشركات وا�عمال
CORPORATE BUSINESS CARD APPLICATION

Name:  Office Tel.:

Mobile:  Email:

Title:

QID/ Passport No.: 

Designation

Mobile

Date of Birth

e-Statement Delivery Details

Cardholder Details

Title Mr. Mrs. Ms.       Sheikh Other

Passport/ID No.

Tel

Email

Cardholder Name to appear on Card

(should not exceed 21 characters including spaces)

بيانات حامل البطاقة

بيانات تسليم كشف احلساب اإللكتروني

اسم حامل البطاقة كما هو ظاهر على البطاقة 
(باحلروف اإلجنليزية)

(يجب أن ال يتجاوز االسم ١٢ خانة مبا فيها املسافات)

الوظيفة

جــــوال

تاريـخ امليـالد

رقم جواز السفر/ البطاقة الشخصية

الهاتف

البريد اإللكتروني

هاتف املكتب:

البريد اإللكتروني:

الوظيفة:

رقم البطاقة/ جواز السفر:

االسـم:

جـــوال:

السيداللقب

سنة

أخرىالشيخاآلنسةالسيدة

سقف االئتمان (ر.ق)

YشهرMيومD

Card Limit Limit QARبطاقة االئتمان

Company Bank Account Number رقم احلساب املصريف للشركة

Cardholder's Declaration
I the signed herein below, declare that I have read and understood the Corporate 
Business Card Terms and Conditions and the Corporate Business Cardholder 
Agreement and Condition of Use, and I will abide by the same and use the Card 
according to the its Terms and Conditions and related Agreements.
I also agree that the Card statement, transactions and information shall be sent 
directly to the Company. 
The cardholder agrees to pay all fees and charges.

إقرار حامل البطاقة
أقر  أنا املوقع أدناه بأنني قد قرأت وفهمت شروط وأحكام بطاقة الشركات واالعمال التجارية 
وإتفاقية حاملي بطاقة الشركات واالعمال التجارية وشروط االستخدام، واتعهد وأوافق على أن 

التزم بهما وبأن استخدم البطاقة وفقاً للشروط واألحكام واالتفاقيات ذات الصلة.
وأوافق على أن يقوم البنك بإرسال جميع املعلومات املتعلقة بالبطاقة وحركتها وكشوف احلساب 

مباشرة إلى الشركة. 
يوافق حامل البطاقة على دفع جميع الرسوم والتكاليف.

Limited Authority of Card Transactions

Nominated Person’s Name:

Title:     

Contact No.:     

Please sign with black ink within the box provided

اسم الشخص املعني:
الوظيفة:

رقم االتصال:
رقم البطاقة/ جواز الســفر:

يرجى التوقيع باحلبر األسود داخل هذا املربع 

ُسلطة محدودة على معامالت البطاقة

ID/Passport No.:

Branch Use
Bank Use Only

Business/Credit Department ميأل مبعرفة الفرعإدارة جتارية/ ائتمانية

السقف املعتمد (ر.ق.) :

السقف اإلجمالي للشركة:

اسم مدير العالقات/ ممثل خدمة العمالء:

توقيع مدير العالقات/ ممثل خدمة العمالء:

التعليقات:

Authorised Signatories
signature verified:

Yesتدقيق توقيع ا�ول بالتوقيع: Noنعم ال

Comments: التعليقات:

Card Number: رقم البطاقة:

هذا اجلزء خاص بالبنك فقط

Approved Limit QAR:

Overall Corporate Limit QAR:

RM/CSR Name:

RM/CSR Signature:

RM/CSR Signature:

Company Account Verified: No ال Yesتدقيق حساب الشركة: نعم

Signature

Name

Title

Date

Company Seal

Signature:

Name:

Title:

Date:

Company Seal:

التوقيع:
االسم:
اللقب:

التاريخ:
ختم الشركة:

التوقيع:
االسم:
اللقب:

التاريخ:
ختم الشركة:

Company Authorisation تفويض/ تخويل الشركة
We the signed herein below, declare and confirm that the Company has requested 

the issuance of the Corporate Business Card “ the Card”, and we hereby 

authorize ……………………....................................................….... to use the Card.

We also confirm that all the information provided in this application form is true and 

correct in all respect and the company will be bound by the Corporate Business Card 

Terms and Conditions and the related Agreements.

نقر ونؤكد نحن املوقعون أدناه بأن الشركة قد قامت بطلب إصدار بطاقة الشركات واالعمال 
التجارية " البطاقة"، وبهذا تفوض الشركة ....................................................... 

ليقوم باستخدام البطاقة.
كما نؤكد أيضاً أن البيانات الواردة يف استمارة الطلب صحيحة من كافة النواحي وأن الشركة 

سوف تلتزم بشروط وأحكام البطاقة واالتفاقيات ذات الصلة.

٩ (مدفوع بالكامل) ٬ ٣٠ ٠ ٬ ٠ ٠ ٠ ٬ ٠ ٠ ٠ ،   رأس المال:   ٣ ٢٠ ١ ٠ ٩٧٤+ ،   www.alrayan.com ،   س.ت.:   ٤٤٢٥  ٣ ٣ ٣ ٣ ٢٨، لوسيل، قطر،   تليفون:  ٨ ٨ ٨ ٦ شارع العد الشرقي،   ص.ب  مصرف الريان (ش.م.ع.ق) - ٩
Masraf Al Rayan (Q.P.S.C.) - 69, Alad Al Sharqi Street, P.O. Box 28888, Lusail, Qatar, Tel: +974 4425 3333, www.alrayan.com, C.R. No. 32010, Capital: QR 9,300,000,000 (Paid in full)



إتفاقية حاملي بطاقة الشركات واالعمال التجارية 
وشروط االستخدام

Corporate Business Cardholder Agreement and 
Conditions of Use

احكام وشروط حاملي بطاقة الشركات واالعمال التجارية اخلاصة مبصرف الريان:
ميكنك زيارة موقع فيزا ملعرفة املزيد من املعلومات عن مزايا البطاقة والشروط واالحكام ذات العالقة. 

التعريفات: 
• ريال قطري: (رق) تعني العملة الرسمية لدولة قطر. 

• الصراف تعني جهاز الصراف اآللي. 
• البطاقــة: تعنــي بطاقــة الشــركات واالعمــال التجاريــة التــي يصدرهــا مصــرف الريــان واملمنوحــة حلامــل البطاقــة املــعني مــن قبــل 

العميل. 
• حساب البطاقة: يعني السجالت التي يحتفظ بها املصرف حلساب قيمة املطالبات ذات الصلة بالبطاقة. 

• حامــل البطاقــة: تعنــي الفــرد أو األفــراد الذيــن قــد تســلموا البطاقــة واملصــرح لهــم باســتخدامها  مــن قبــل العميــل علــي النحــو 
املنصوص عليه يف هذه االتفاقية. 

• العميــل يعنــي الشــركة التــي وقعــت الطلــب امللحــق بهــذه االتفاقيــة والتــي يقــوم مصــرف الريــان بتقــدمي خدمــة بطاقــة الشــركات 
واالعمال التجارية.

• املصرف: يعني مصرف الريان. 
• كشــف احلســاب: البطاقــة يعنــي كشــف حســاب البطاقــة املرســل مــن قبــل املصــرف إلــي حامــل البطاقــة موضحــاً جميــع وكافــة 

تفاصيل املعامالت  التي قام بها حامل البطاقة. 
• الســحب النقــدي: يعنــي أي عمليــة ســحب نقــدي متــت باســتخدام البطاقــة أو برقــم البطاقــة أو بــاي طريقــة مصــرح بهــا مــن 

جهاز الصراف اآللي أو عبر نقاط البيع يتم خصمها من حساب البطاقة. 
• تاجر/جتار: يعني أي شخص أو محل جتاري أو هيئة أو شركة أو شخصية اعتبارية تقبل البطاقة. 

• الرقــم الســري: تعنــي رقــم التعريــف الشــخصي الــذي يصــدره املصــرف للعميــل لتمــكني حامــل البطاقــة مــن اســتخدام البطاقــة 
يف جهاز الصراف اآللي أو نقاط البيع. 

• نقاط البيع: تعني النقاط التي يتم بها شراء البضائع أو اخلدمات بواسطة استخدام البطاقة. 
• املعاملــة/ املعــامالت: تعنــي شــراء البضائــع و/أو اخلدمــات و/أو عمليــات الســحب النقــدي التــي تتــم مــن خالل اســتخدام 

البطاقة. 

مقدمة: 
١- متثــل وتشــكل التعريفــات ســابقة الذكــر وهــذه املقدمــة باإلضافــة إلــي الشــروط واالحــكام املوضحــة ادنــاه االتفاقيــة بني 
ــة ذي  ــل وحامــل البطاق ــق العمي ــة يواف ــول أو إســتخدام البطاق ــة. مبجــرد قب ــة ذي العالق ــل وحامــل  البطاق املصــرف والعمي

العالقة علي االلتزام باالحكام والشروط املوضحة بهذه االتفاقية.
٢- املســؤوليات وااللتزامــات علــى عاتــق حامــل البطاقــة والــواردة يف هــذه االتفاقيــة لــن تؤثــر او تقلــل بــاي شــكل علــى اي 

مسؤوليات او التزمات اخرى  وقعها العميل.
٣- يف هــذه االتفاقيــة- مالــم يقتــض الســياق- االشــارة التــي تــرد بصيغــة املفــرد تشــمل اجلمــع والعكــس صحيــح، واالشــارة الــى 

أحد اجلنسني تشمل اجلنس اآلخر.
١- استخدام البطاقة 

١-١- يجب علي حامل البطاقة التوقيع في الخانة الخاصة بالتوقيع التي توجد خلف البطاقة فور استالمه للبطاقة.
١-٢- تعتبــر  اي معاملــة تســجل الكترونيــاً او توثــق ببصمــة البطاقــة معاملــة حقيقيــة مالــم يثبــت العكــس، وذلــك بغــض النظــر عــن 

وجود أو عدم وجود التوقيع على قسيمة املعاملة. 
١-٣- يقــر حامــل البطاقــة ويوافــق علــي أن الرصيــد االئتمانــي املتوفــر يف حســاب البطاقــة يقتصــر علــي األمــوال املتاحــة حلامــل 

البطاقة.
١-٤- يتم حتديد تاريخ انتهاء مدة البطاقة علي اجلهة االمامية للبطاقة. 

١-٥- ســوف تبقــي وتظــل البطاقــة ملــكاً للمصــرف، كمــا يجــب تســليمها عنــد الطلــب. تعــد هــذه البطاقــة غيــر قابلــة للتحويــل، 
كما إنه ميكن إلغائها أو استرداد ملكيتها أو سحبها يف أي وقت دون إخطار مسبق. 

١-٦- أيام العمل باملصرف من األحد إلي اخلميس باستثناء أيام العطالت الرسمية. 
١-٧- يجب علي حامل البطاقة قراءة هذا االتفاق بعناية واالحتفاظ به للرجوع إليه يف املستقبل. 

١-٨- ال يعــد املصــرف مســؤول عــن أي إهمــال أو رفــض الي خدمــة مــن قبــل أي تاجــر، كمــا ال يعــد املصــرف مســؤول أيضــا عــن 
أي األضرار الناجمة  عن تعطل أي من أجهزة الصرف اآللي أو نقاط البيع أو غيرها من األجهزة اإللكترونية. 

١-٩- تعــد سالمــة وتــامني البطاقــة والرقــم الســري اخلاص بالبطاقــة املعنيــة مســؤولية حامــل البطاقــة وحــده. اي معاملــة يتــم 
ــة متــت  ــاً ســيتم اعتبارهــا عملي ــا الرقــم الســري مطلوب ــي او حيثمــا يكــون فيه تنفيذهــا مــن خالل  اجهــزة الصــراف اآلل

بواسطة حامل البطاقة نفسه. 
١-١٠- ميكــن حلامــل البطاقــة اســتخدام البطاقــة لشــراء أو إل ســتئجار البضائــع أو اخلدمــات يف أي مــكان ميكــن قبــول البطاقــة 

فيه طاملا أن حامل  البطاقة لم يتجاوز احلد االئتماني املتوفر يف حساب  البطاقة. 
١-١١- يجــب علــي حامــل البطاقــة أن يكــون علــي درايــة بــأن بعــض التجــار لــن يســمحوا حلاملــي البطاقــات القيــام مبعــامالت 
مجزئــة عنــد اســتخدامهم البطاقــات كوســيلة للســداد اجلزئــي لقيمــة الســلع أو اخلدمــات ودفــع باقــي القيمــة باســتخدام 

طرق دفع اخرى. 
١-١٢- يف حالــة اســتخدام حامــل البطاقــة لرقــم البطاقــة دون تقــدمي البطاقــة (مثــل الشــراء عــن طريــق نظــام البريــد اإللكترونــي 

أو اإلنترنت أو التليفون)، فإن األثر القانوني يكون هو نفس األثر كما لو أن حامل البطاقة استخدم البطاقة نفسها. 
١-١٣- يتعهــد حامــل البطاقــة بأنــه لــن يســتخدم البطاقــة يف شــراء البضائــع أو اخلدمــات التــي تخالــف مبــادئ الشــريعة 
اإلسالميــة (مثــل القمــار واملــواد اإلباحيــة والكحــول وغيرهــا مــن األنشــطة الغيــر مشــروعة). يف حالــة شــراء حامــل البطاقــة 

لهذه األشياء يكون للمصرف احلق يف إلغاء البطاقة دون إشعار مسبق ودون أدني مسؤولية علي املصرف. 
١-١٤- ال يســمح حلامــل البطاقــة بتجــاوز املبلــغ املالــي املتوفــر يف حســاب البطاقــة عنــد قيامــه بــأي معــامالت فرديــة أو عنــد 
ــي  ــة جتــاوز التعامــل للرصيــد املالــي املتوفــر يف البطاقــة، يجــب عل قيامــه مبجموعــة مــن  املعــامالت. ومــع ذلــك، يف حال

حامل البطاقة أن يكون مسؤول مسؤولية كاملة  للمصرف عن قيمة املعاملة. 
١-١٥- يتعهــد حامــل البطاقــة بأنــه لــن يســتخدم البطاقــة ســواء بطريــق مباشــر أو غيــر مباشــر يف أي أنشــطة غيــر قانونيــة و/أو 

غسيل األموال أو  متويل اإلرهاب.
١-١٦- ليــس مــن حــق حامــل البطاقــة التوقــف عــن الدفــع يف أي عمليــة شــراء أو معاملــة دفــع نشــأت عــن اســتخدامه للبطاقــة. 
قــد ال يســتطيع حامــل  البطاقــة القيــام بعمليــات دفــع منتظمــة مصــرح بهــا مســبقا مــن حســاب  البطاقــة. يف حالــة قيــام 
حامــل البطاقــة مبعاملــة ثــم أخفــق يف شــراء الســلعة كمــا هــو مخطــط لهــا، فــإن موافقتــه قــد تــؤدي إلــي  حجــز لهــذه القيمــة 

املالية ملدة تصل إلي ثالثني (٣٠) يوماً.
١-١٧- ميكــن اســتخدام البطاقــة يف القيــام بعمليــات شــراء عبــر اإلنترنــت. يجــب علــي حامــل البطاقــة دائمــاً أن يضــع نصــب 
عينيــة بــأن محاولــة  اســتخدام البطاقــة يف املواقــع اإللكترونيــة التــي تتطلــب التحقــق مــن العنــوان قــد يفضــي إلــي  الرفــض، 

ألغراض أمنية. 
١-١٨- يوافــق حامــل البطاقــة علــى اخطــار  املصــرف بــاي خطــة للســفر قبــل مغادرتــه وذلــك لتمــكني اســتخدام العمليــات عبــر 

الشريط املمغنط للبطاقة خالل فترة السفر.

Terms and Conditions/ for Masraf Al Rayan Corporate and Business Card Terms and Conditions (MAR) 
Visa Card:
You may visit the VISA website for more information on benefits of the card and its related terms and 
conditions.

De�nitions:
• QAR: means the lawful Currency of Qatar as per Currency Standard ISO4217.
• ATM: means an Automated Teller Machine.
• Card: means MAR Corporate Business Visa Card issued to the Cardholder by Masraf Al Rayan.
• Card Account: means the records the Bank maintains to account for the value of claims  associated 

with the Card.
• Cardholder: means the person or persons who have received the Card and are authorized by the 

Customer to use the Card as provided for in this Agreement. 
• Customer: means the company which has signed the application forms related to this Agreement and 

for which Masraf Al Rayan is providing the Corporate and Business Card Services.
• Bank: means Masraf Al Rayan 
• Card Statement: means the statement of the Card Account sent by the Bank to the Cardholder 

showing all transaction details affected by the Cardholder.
• Cash withdrawals:means any cash withdrawals obtained by the use of the Card, the card number or 

in any manner authorized by the Cardholder from an ATM or 
• POS for debits to the Card Account.
• Merchant/ Merchants: means any person, Shop, establishment, company or legal entity which 

accepts the Card.
• PIN: means the Personal Identification Number issued by the Bank to the Cardholder to enable 

him/her to use the Card on the ATM or (POS) Point of Sale. 
• POS: means a Point of Sale where goods or services may be bought by use of the Card. 
• (Transactions): means the purchase of goods and/or services and/or cash withdrawals made by the 

use of Card and/or the Card and PIN.

Preamble:
1- The foregoing Definitions & this Preamble together with the terms and conditions indicated 

here-in-below constitute the Agreement “Agreement” between the Bank and    
the Customer and the associated Cardholder. By accepting or using the Card, the   
 Customer and the associated Cardholder agrees to be bound by these terms and   
 conditions in this Agreement.

2- Responsibilities and obligations of the cardholder indicated in this Agreement shall not affect or 
diminish in any way any other responsibilities or obligations signed by the Customer.

3- In this Agreement, unless the context otherwise requires, reference to singular shall include the plural 
and vice versa, and reference to any gender shall include all genders.

1- Card Usage:
1-1- The Cardholder should sign on the signature panel on the reverse of the Card immediately upon 

receipt of the Card.
1-2- Any Transaction supported by electronic log or the imprint of the Card are presumed a genuine 

Transaction unless proven otherwise, irrespective of the signature being present   
 or not on the Transaction slip.

1-3- The Cardholder acknowledges and agrees that the available balance in the Card Account is limited 
to the approved credit card limit / funds available to the Cardholder.

1-4- The expiration date of the Card is identified on the front of the Card.
1-5- The Card will remain the property of the Bank and must be surrendered upon demand. The Card 

is nontransferable and it may be canceled, repossessed or revoked at any time without prior notice.
1-6- The Bank’s business days are Sunday through Thursday, excluding Official holidays.
1-7- The Cardholder should read this Agreement carefully and keep it for future reference.
1-8- The Bank is not responsible for any act of negligence or denial of any service by any Merchant or 

for damages arising as a result of malfunction of any ATMs, POS terminals or other electronic 
devices.

1-9- The safety and safekeeping of the Card and its related PIN is the sole responsibility of the Cardhold-
er. Any Transaction performed on the ATM or where a PIN entry is necessary shall be deemed to 
be performed by the Cardholder himself.

1-10- The Cardholder may use his / her Card to purchase or lease goods or services wherever Visa Cards 
are accepted as long as the Cardholder does not exceed the credit available on his / her Card 
Account.

1-11- The Cardholder is to be aware that some Merchants do not allow Cardholders to conduct split 
Transactions where he would use the Card as partial payment for goods and services and pay the 
remainder of the balance with another form of legal tender.

1-12- If the Cardholder uses the Card number without presenting the Card (such as for a mail order, 
Internet or telephone purchase), the legal effect will be the same as if the Cardholder used the 
Card itself.

1-13- The Cardholder undertakes not to use the Card for purchase of goods or services that are against 
the principles of Islamic Shari’a (such as gambling, pornography, alcohol or other non-Shari’a 
compliant activities). If the Cardholder breaches this term the Bank shall be entitled to cancel the 
Card without prior notice and without any responsibility to the Bank.

1-14- The Cardholder is not allowed to exceed the available balance in his / her Card Account, through 
an individual Transaction or a series of Transactions. Nevertheless, if a Transaction exceeds the 
balance of the funds available on Cardholder’s Card; the Cardholder shall remain fully liable to the 
Bank for the amount of the Transaction 

1-15- The Cardholder undertakes not to use the Card directly or indirectly for any illegal activities and/or 
for money laundering or financing of terrorism.

1-16- The Cardholder does not have the right to stop payment on any purchase or payment Transaction 
originated by use of his / her Card. The Cardholder may not make preauthorized regular payments 
from his/her Card Account. If the Cardholder authorizes a Transaction and then fails to make a 
purchase of that item as planned, the approval may result in a hold for that amount of funds for 
up to thirty (30) days.

1-17- The Card can be used to make online purchases.  The Cardholder shall always keep in mind that 
attempting to use the Card at websites that requires address verification may result in a decline for 
security purposes.

1-18- The Cardholder agrees to advise the Bank of his/her travel plans prior to departure to enable the 
card’s magnetic strip transactions during the travel period.

طلب إصدار بطاقة ائتمان الشركات وا�عمال
CORPORATE BUSINESS CARD APPLICATION
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2- Authorized Users: 
The Cardholder is responsible for all authorized Transactions initiated and fees incurred by use of his 
/ her Card.  Any use of the Card or access to the Card number will be treated by the Bank as being 
made by the Cardholder as if the Cardholder has authorized such use and the Cardholder will be 
liable for all Transactions and fees incurred as a result of such use. The Cardholder is wholly 
responsible for the use of Card according to the terms and conditions of this Agreement. 

3- Secondary Cardholder:
Supplementary Cards are not allowed for this Card product.

4- Loss, theft and Dormant Card Accounts
4-1- If the Card is lost or stolen or the Cardholder suspects any fraudulent or suspicious activity with 

regard to the Card, the Cardholder must immediately report the same to the Bank, its branches 
or any of the nearest VISA Office displaying the VISA logo. The Bank will make a temporary stop 
without any responsibility on its part for such an action until the Bank gets a written confirmation 
of loss or theft from the Cardholder or from the Customer or from VISA International or its offices.

4-2- Without prejudice to the Customer’s responsibilities, the Cardholder shall remain liable and 
accountable for any Transactions prior to the Bank receiving the written confirmation indicated 
above.

4-3- Any charges levied for lost Cards that are paid by the Bank; like publishing a reward for capture, 
will be charged to the Cardholder and/or the Customer. The decision whether or not to publish a 
reward for Card recovery will be taken only by the Bank after evaluating the seriousness of the 
situation.

4-4- If the Cardholder requests a replacement for a lost or stolen Card, the Bank may, at its absolute 
discretion issue a replacement. 

4-5- In the event that the lost or stolen Card is recovered, the Cardholder shall destroy or return it to 
the Bank without using it in any manner whatsoever, and advise the Bank in   
writing that it has been recovered.

5- Personal Identi�cation Number (PIN):
5-1- The Bank will issue a PIN to the Card to authenticate Transactions at ATMs and other PIN based 

terminals.

5-2- The Cardholder shall not disclose the PIN to any other party, and the Cardholder shall be fully 
responsible for any Transaction authenticated by the use of his/her PIN. Accordingly any PIN 
related Transaction shall be deemed to be performed by the Cardholder.

6- Disputes on Transactions:
6.1- The entries in the Card Statement shall be presumed to be correct unless the Cardholder objects 

to the entries within a period of 30 days from the date of the Card Statement and proves them to 
be incorrect.

6.2- If the Cardholder objects to an entry, the Bank will initiate an investigation and advise the 
Cardholder with the outcome. The Customer and/or the Cardholder shall bear the fee of the  
investigation in question.

6.3- The Bank is not liable to investigate any Transaction not reported to the Bank by the Cardholder 
within the time frame mentioned in 6.1 above.

6.4- If the Cardholder is entitled to a refund for any reason for goods or services obtained with the 
Card, the Cardholder agrees to accept credits to the Card for such refunds and agrees to the 
refund policy of that Merchant.

6.5- In case of errors or questions about the Cardholder electronic Transactions, the Cardholder must 
call the Customer Service Call Centre if the Cardholder thinks that his / her statement or receipt is 
wrong or if he needs more information about a Transaction listed on the statement or receipt. In 
this case the Cardholder shall provide the Call Centre with all particulars relating to the 
transaction in question.

7- Transactions in Foreign Currencies:
For Any transaction in a currency other than QAR, the cardholder authorizes MAR to exchange QAR 
to the transaction currency in accordance with the exchange and markup rates announced by MAR. 

8- Receipts:
8-1- The Cardholder shall make sure that he/she gets a receipt at the time he makes a Transaction using 

his / her Card.

8-2- The Cardholder agrees and undertakes to retain, verify, and reconcile his / her transactions and 
receipts.

9- Card Account Balance/Periodic Statements:
9-1- The Cardholder is responsible for keeping track of his / her Card Account available balance. 

Merchants generally will not be able to determine his / her available balance. It’s important for the 
Cardholder to know his / her available balance before making any Transaction.

9-2- The Cardholder will be able to enquire about his / her Card’s Account movement. But the 
Cardholder will not automatically receive paper statements and will be provided on - demand 
through his / her designated department / employee of the Customer.

9-3- If the Cardholder does not recognize a Transaction and wishes to receive a copy of the Transaction 
record, the Bank will arrange to provide such copy in accordance with the VISA International Rules 
and Regulations and the Customer and/or the Cardholder will bear the charges relating to 
providing such copies.

10- Expiration Date: 
The Card has an expiration date. The expiration date is required to ensure that the Card can be used 
at Merchants that request and/or require the Cardholder to provide an expiration date during the 
Transaction process.

11- Con�dentiality:

11-1- The Bank may disclose information to third parties about the Card or the Transactions made on 

the Card in the situations which shall include but not be limited to:

11-1-1- Where it is necessary for completing Transactions.

11-1-2- In order to verify the existence and condition of the Card for a third party, such as Merchant.

11-1-3- In order to comply with government agency, court order, or other legal reporting requirements.

٢- املستخدمني ا�ولني: 
ــة. اي  ــن خالل اســتخدام البطاق ــدة م ــا والرســوم املتكب ــامالت املصــرح به ــع املع ــة وجمي ــة مســؤول عــن كاف ــل البطاق ــد حام يع
اســتخدام للبطاقــة او دخــول برقــم البطاقــة ســوف يتــم اعتبــاره مــن قبــل املصــرف علــي أنــه مت مــن قبــل حامــل البطاقــة كمــا 
ــو أن حامــل البطاقــة قــد أذن وســمح مبثــل هــذا االســتخدام، وســوف يكــون حامــل البطاقــة مســؤول عــن كافــة وجميــع  ل
املعــامالت والرســوم املتكبــدة الناجتــة مــن االســتخدام. يُعــد حامــل البطاقــة مســؤول مســؤولية تامــة وكاملــة عــن اســتخدام 

البطاقة وفقا الحكام وشروط هذه االتفاقية.  

٣- حامل البطاقة الثانوي: 
ال يسمح  بالبطاقات االضافية بهذا املنتج من البطاقات. 

٤- فقد وسرقة وجتميد حسابات البطاقة
٤-١- يف حالــة فقــد أو ســرقة البطاقــة أو يف حالــة اشــتباه حامــل البطاقــة يف أي أنشــطة مــزورة أو مشــبوهة فيمــا يخــص 
البطاقــة، يجــب علــي حامــل  البطاقــة فــورا ابالغ املصــرف أو اي مــن فروعــه أو أقــرب مكتــب فيــزا يحمــل شــعار فيــزا. 
ســوف يقــوم املصــرف بوقــف مؤقــت دون أي مســؤولية عليــه للقيــام مبثــل هــذا اإلجــراء إلــي أن يحصــل املصــرف علــي تأكيــد 

كتابي من حامل البطاقة أو من العميل أو من فيزا الدولية أو من  مكاتبها بفقد أو سرقة البطاقة.
٤-٢- دون االخالل مبســؤولية العميــل، يكــون حامــل البطاقــة مســؤول عــن أي معاملــة متــت قبــل تلقــي املصــرف للتأكيــد الكتابــي 

املشار إليه أعاله.
٤-٣- ســوف يتحمــل حامــل البطاقــة و/ أو العميــل اي رســوم مدفوعــة مــن قبــل املصــرف عــن البطاقــات الضائعــة واملفقــودة، مثــل 
اإلعالن عــن مكافئــة ماليــة ملــن يجــد البطاقــة. قــرار االعالن مــن عدمــه ســوف يتــم اتخــاذه مــن قبــل املصــرف وحــده بعــد 

تقييم مدي جدية املوقف. 
٤-٤- يف حالــة طلــب حامــل البطاقــة بديــل عــن البطاقــة املفقــودة أو املســروقة، ميكــن للمصــرف وفقــا لتقديــره املطلــق إصــدار 

بديل لهذه البطاقة. 
٤-٥- يف حالــة اســترداد البطاقــة املفقــودة أو املســروقة، يجــب علــي حامــل البطاقــة اتالفهــا أو اعادتهــا للمصــرف دون 

استخدامها بأي طريقة    كانت، كما يجب عليه أيضا إخطار املصرف كتابًة بأنه مت استرداد البطاقة. 

٥- رقم التعريف الشخصي (الرقم السري) :
٥-١- ســوف يقــوم املصــرف بإصــدار الرقــم ســري للبطاقــة لتوثيــق املعــامالت يف ماكينــات الصــرف اآللــي ويف نقــاط البيــع 

القائمة علي الرقم السري. 
ــة مســؤول  ــا يجــب أن يكــون حامــل البطاق ــم الســري ألي طــرف أخــر، كم ــة عــدم إفشــاء الرق ــي حامــل البطاق ٥-٢- يجــب عل
مســؤولية تامــة وكليــة عــن أي معــامالت موثقــة عــن طريــق اســتخدام الرقــم الســري. وفقــا لذلــك ســيتم اعتبــار أي معــامالت 

متت بالرقم السري على انها اجريت من قبل ِحامل البطاقة. 

٦- النزاعات املتعلقة باملعامالت: 
٦-١- تكــون القيــود املدخلــة علــى كشــف حســاب البطاقــة صحيحــة مالــم يعتــرض حامــل البطاقــة علــي القيــود املدخلــة خالل ٣٠ 

يوماً من تاريخ كشف حساب البطاقة وإثبات عدم صحتها. 
٦-٢- يف حالــة اعتــراض حامــل البطاقــة علــي أي مــن البيانــات املدخلــة، ســوف يقــوم املصــرف بالشــروع يف التحقيــق ومــن ثــم 

إبالغ حامل البطاقة بنتيجة التحقيق. يجب أن يتحمل العميل و/ أو حامل البطاقة رسوم ذلك التحقيق.
٦-٣- ال يعــد املصــرف مســؤوال عــن التحقيــق يف أي مــن املعــامالت التــي لــم يقــم حامــل البطاقــة بإخطــار وإبالغ املصــرف بهــا يف 

غضون اإلطار الزمني املذكور أعاله يف البند ٦-١. 
٦-٤- إذا كان يحــق حلامــل البطاقــة اســترداد قيمــة البضائــع واخلدمــات التــي مت احلصــول عليهــا بالبطاقــة ألي ســبب كان، يوافــق 

حامل البطاقة علي قبول اإلرصدة يف البطاقة عن هذا املبالغ ويوافق علي سياسة االسترداد اخلاصة بذلك التاجر. 
٦-٥- يف حالــة حــدوث أخطــاء أو واستفســارات بشــأن املعــامالت اإللكترونيــة اخلاصــة بحامــل البطاقــة، يجــب علــي حامــل 
البطاقــة االتصــال مبركــز اتصــاالت خدمــة العــمالء يف حالــة اعتقــاد حامــل البطاقــة بــأن كشــف حســاب البطاقــة أو 
الفاتــورة اخلاصــة بالبطاقــة غيــر صحيحــة، أو إذا كان حامــل البطاقــة يف حاجــة إلــي مزيــد مــن املعلومــات بشــأن املعــامالت 
املدرجــة يف كشــف احلســاب أو الفاتــورة. يف هــذه احلالــة يجــب علــي حامــل البطاقــة تزويــد مركــز االتصــال بجميــع 

املعلومات والتفاصيل املتعلقة باملعامالت اجلاري االستفسار عنها. 

٧- املعامالت التي أجريت بعمالت أجنبية:
يف حالــة اســتخدام البطاقــة يف معــامالت تســتخدم فيهــا عــمالت غيــر العملــة القطريــة، يخــّول صاحــب البطاقــة مصــرف الريــان 
بتحويــل العملــة القطريــة إلــى عملــة املعاملــة وذلــك وفقــاً لســعر الصــرف الســائد احملــدد واملعلــن عنــه مــن قبــل مصــرف 

الريان.
 

٨- الفواتير:
٨-١-  يجب علي حامل البطاقة التأكد من أنه حصل علي فاتورة وقت قيامه مبعامالت باستخدام  البطاقة.

٨-٢- يوافق حامل البطاقة ويتعهد باالحتفاظ والتحقق من فواتيره وتسوية معامالته.

٩- رصيد حساب البطاقة/ كشوف احلساب الدورية:
٩-١- يعــد حامــل البطاقــة مســؤول عــن تتبــع الرصيــد املتوفــر يف حســاب البطاقــة. لــن يكــون التجــار بشــكل عــام قادريــن علــي 
حتديــد الرصيــد املتوفــر يف البطاقــة. مــن الضــروري حلامــل البطاقــة معرفــة رصيــده املتوفــر بالبطاقــة قبــل الدخــول يف 

أي معامالت.
٩-٢- ســوف يكــون حامــل البطاقــة قــادراً علــي االســتعالم عــن حركــة حســاب   البطاقــة. ولكــن لــن يتمكــن حامــل البطاقــة مــن 
اســتالم كشــوف حســاب ورقيــة تلقائيــاً، لكــن يتــم تقدميهــا عنــد الطلــب مــن خالل ادارة العميــل او املوظــف ا�تــص لــدى 

العميل.
٩-٣- يف حالــة لــم يتمكــن حامــل البطاقــة مــن التعــرف علــى معاملــة مــا، ولديــه رغبــة يف احلصــول علــي نســخة مــن ســجل املعاملــة، 
ســوف يقــوم املصــرف بعمــل ترتيبــات لتقــدمي هــذه النســخة حلامــل البطاقــة وفقــا للقواعــد واللوائــح الدوليــة للفيــزا وســوف 

يتحمل العميل و/ أو حامل البطاقة التكاليف ذات الصلة بتقدمي مثل هذه النسخ. 

١٠- تاريخ انتهاء البطاقة: 
للبطاقــة تاريــخ انتهــاء. تاريــخ االنتهــاء مطلــوب لضمــان أنــه ميكــن اســتخدام البطاقــة عنــد التجــار الذيــن يطلبــون و/أو يلزمــون 

حامل البطاقة بتقدمي تاريخ االنتهاء أثناء املعاملة.

١١- السرية: 
ــام بهــا باســتخدام هــذه البطاقــة  ١١-١- ميكــن للمصــرف إفشــاء معلومــات عــن البطاقــة أو املعــامالت التــي مت إجرائهــا والقي

لطرف أخر يف حاالت والتي تتضمن علي سبيل املثال ال احلصر:
١١-١-١- عندما يكون ذلك ضروريا إلمتام املعامالت.

١١-١-٢- من أجل حتقق طرف ثالث مثل التاجر من وجود وحالة البطاقة.
١١-١-٣- من أجل االمتثال ملتطلبات جهة حكومية أو أمر محكمة أو غيرها من متطلبات اإلبالغ القانونية.

١١-١-٤- ملوظفي املصرف أو مراجعي احلسابات أو الفروع التابعة له أو مقدمي اخلدمات أو احملامني حسب احلاجة.

طلب إصدار بطاقة ائتمان الشركات وا�عمال
CORPORATE BUSINESS CARD APPLICATION
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١٢- مسؤولية المصرف: 
١٢-١- ال يعــد المصــرف مســؤوًال مالــم يثبــت التحقيــق أن المســؤولية ناجمــة عــن اإلهمــال الجســيم أو ســوء تصــرف متعمــد مــن 

أفعال أو تقصير  المصرف. لن يكون المصرف مسؤول عن أي أضرار أو خسائر في الحاالت التالية:
١٢-١-١- إذا  لــم يكــن لحامــل البطاقــة رصيــد متوفــر فــي البطاقــة إلتمــام العمليــة، دون ان يكــون ذلــك ناجــم عــن خطــأ مــن 

المصرف.
١٢-١-٢- إذا كان هنــاك أمــوال محتجــزة أو أن األمــوال خاضعــة إلجــراءات قانونيــة أو لغيرهــا مــن العوائــق التــي تعرقــل وتعــوق 

استخدام هذه األموال.
١٢-١-٣- عند رفض التاجر لقبول البطاقة.

١٢-١-٤- إذا كانت الجهاز بالمكان الذي يقوم فيه حامل البطاقة بإجراء المعاملة التجارية ال يعمل بشكل مالئم.
١٢-١-٥- إذا كان الوصول الى البطاقة قد تم تعطيله بعد اإلبالغ بفقد أو سرقة البطاقة.
١٢-١-٦- إذا كان المصرف لديه سبب لالعتقاد بأن المعاملة المطلوبة غير مسموح بها.

أو  اآللــي  الحاســب  أو إخفــاق  الفيضانــات  أو  الحرائــق  (مثــل  المصــرف  إذا كان هنــاك ظــروف خــارج ســيطرة   -١٢-١-٧
االتصاالت) تمنع وتعرقل إتمام المعاملة.

١٢-١-٨- في الحاالت المشار اليها في البند ١٥-٢  ادناه.
١٢-١-٩- أي استثناءات أخري منصوص عليها في هذا االتفاقية. 

فــي جميــع األحــوال والظــروف، فــان مســؤولية المصــرف بموجــب هــذا االتفاقيــة التتجــاوز قيمــة المعاملــة التــي يتــم اســتخدام 
البطاقة فيها. 

١٣- مسؤولية حامل البطاقة عن المعامالت الغير مصرح/ مسموح بها: 
١٣-١- إذا أخفــق حامــل البطاقــة فــي إبالغ المصــرف بســرقة أو فقــد البطاقــة بالطريقــة والوقــت المحدديــن فــي هــذه االتفاقيــة، 
يعتبــر حامــل البطاقــة مســؤولية عــن أي معــامالت غيــر مســموح بهــا تتــم باســتخدام حســاب البطاقــة. يقــر ويتعهــد حامــل 

البطاقة بأن أي خسائر يتكبدها حامل البطاقة تكون علي حسابه ونفقته الخاصة. 
١٣-٢- يمكــن للمصــرف تعديــل أو تغييــر شــروط وبنــود هــذا االتفاقيــة فــي أي وقــت. ســوف يتــم إخطــار العميــل فــي عنوانــه 
االخيــر المعــروف لــدى المصــرف بــأي تغيــرات تــم عملهــا بهــذا االتفاقيــة. ومــع ذلــك، إذا تــم عمــل هــذه التغيــرات ألغــراض 

أمنية، يمكن للمصرف تطبيق هذا التغيير دون إرسال إخطار مسبق للعميل. 
١٣-٣- يحــق للمصــرف إلغــاء أو ســحب أو وقــف أو تقيــد اســتخدام البطاقــة بشــكل كلــي أو جزئــي فــي أي وقــت دون أي إشــعار 

أو مشورة حامل البطاقة. 
١٣-٤- يحــق لحامــل البطاقــة طلــب إلغــاء البطاقــة كتابــًة فــي أي وقــت. ســوف يتــم إخالء طــرف حامــل البطاقــة مــن كافــة 
المســؤوليات التــي تتعلــق بحســاب البطاقــة بعــد مــرور مــدة ٤٥ يــوم مــن تاريــخ إلغــاء كافــة البطاقــات والتأكيــد علــي أنــه ال 
يوجــد معــامالت أو مبالــغ مســتحقة. لــن يؤثــر الغــاء البطاقــة علــي أي مــن حقــوق أو التزامــات المصــرف الناشــئة بموجــب 

هذا االتفاقية قبل اإلنهاء المذكور. 
١٤- أحكام  وشروط عامة: 

١٤-١- يخضــع اســتخدام البطاقــة لجميــع القواعــد واالعــراف المعمــول بهــا لــدى كل غــرف المقاصــة او الجهــات ذات العالقــة 
ــد  ــازل عــن حقوقــه. عن ــذ هــذه القواعــد فــي أي وقــت ال يعــد تن ــر أو عــدم إكمــال المصــرف فــي تنفي ــة. التأخي بالمعامل
ــه بموجــب أي قواعــد أو قوانيــن أو لوائــح  ــي أنهــا غيرصحيــح أو غيــر معمــول ب تحديــد أي مــن شــروط هــذا االتفــاق عل

خاصة بأي جهة حكومية لن يؤثر علي صحة أو سريان أي شرط أخر بهذا االتفاقية. 
١٤-٢- تخضــع هــذه االحــكام والشــروط لقوانيــن دولــة قطــر ولوائــح فيــزا طالمــا أنهــا ال تتعــارض مــع مبــادئ وقواعــد الشــريعة 
اإلسالميــة علــي النحــو المحــدد مــن قبــل هيئــة الرقابــة الشــرعية للمصــرف. فــي حالــة حــدوث تضــارب أو تعــارض بيــن 
القوانيــن واللوائــح المذكــورة، يجــب االعتــداد بقواعــد الشــريعة اإلسالميــة. فــي حالــة نشــوب أي نزاعــات أو دعــاوي تنشــاء 

عن أو ذات صلة بهذا االتفاقية يكون للمحاكم القطرية  االختصاص الحصري بالنظر فيها. 
١٤-٣- تــم صياغــة هــذا االتفــاق مــن نســختين أحدهمــا باللغــة العربيــة واألخــرى باللغــة االنجليزيــة، فــي حالــة حــدوث أي تناقــض 

أو تضارب بين النسختين يتم اعتماد النسخة العربية. 
١٥- الضمانات والخصومات وإخالء المسؤولية

١٥-١- يــدرك حامــل البطاقــة ويتعهــد ويوافــق علــي أنــه يمنــع منعــا باتــاً اســتخدام البطاقــة فــي دفــع قيمــة/ شــراء مــواد غيــر 
مســموح بهــا قانونيــاً وكذلــك تحميــل مــواد مخالفــة مــن علــي االنترنــت أو اســتخدامها فــي الســلع أو الخدمــات األخــرى التــي 
تمثــل تعــد علــي حقــوق الملكيــة الفكريــة  للغيــر و/أو اســتخدامها فــي أغــراض غيــر قانونيــة أو أنشــطة إجراميــة مــن أي 
نــوع بمــا فــي ذلــك أنشــطة غســيل األمــوال أو تمويــل اإلرهــاب علــي  النحــو المحــدد بواســطة القانــون دولــة قطــر. يقــر 
حامــل البطاقــة بعلمــه بــأن الفيــزا العالميــة ســوف تقــوم بــاإلبالغ عــن أي نشــاط حســابي مشــبوه  لســلطة تطبيــق القانــون 

ذات الصلة. 
١٥-٢- للمصــرف الحــق فــي تطبيــق إجــراءات وقائيــة أو التدقيــق وايقــاف الحســابات أو وقــف تنفيــذ المعــامالت وذلــك إذا كانــت 
هنــاك أســباب معقولــة للشــك فــي أن حســاب البطاقــة يتــم اســتخدامه أو قــد يســتخدم فــي أغــراض غيــر مشــروعة. كمــا 
يكــون للمصــرف ايضــاً الحــق، ولكــن  ليــس ملزمــا، اليقــاف البطاقــة مؤقتــا اذا قــام المصــرف باالتصــال بحامــل البطاقــة 
بعــد ارســال عــدة رســائل نصيــة لتاكيــد بعــض المعــامالت  الصــادرة مــن البطاقــة ولــم يســتجيب حامــل البطاقــة، للمصــرف 

الحق حينها في ايقاف البطاقة بصورة مؤقتة، على انه يمكن تفعيلها فورا بطلب من حامل البطاقة او من العميل.
١٥-٣- يقــر حامــل البطاقــة بــأن المصــرف ال يعــد مســؤوًال، بــأي حــال مــن األحــوال أو تحــت أي ظــرف مــن الظــروف، عــن أي 
أضــرار أو خســائر، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو مترتبــة أو خاصــة أو عارضــة أو 
عقابيــة تعتبــر أو يزعــم بأنهــا ناجمــة عــن أو نتجــت عــن أي فعــل ذا صلــة أو ناجــم عــن هــذا االتفــاق ملــم تكــن هــذه األضــرار 

نتيجة مباشر إلهمال المصرف الجسيم أو لعمل متعمد.
ــل  ــي المصــرف مــن قب ــات ودعــاوي مرفوعــة عل ــي إخالء وتعويــض المصــرف عــن أي مطالب ١٥-٤- يوافــق حامــل البطاقــة عل

طرف ثالث نتيجة  استخدام حامل البطاقة للبطاقة. 

12- The Bank’s Liability:
12-1- The Bank shall not be liable unless the liability in question results from gross negligence or willful 

misconduct from the Bank’s acts or omissions. The Bank shall not be liable, for any damages or 
loss which result from the following instances:

12-1-1-If through no fault of the Bank’s, the Cardholder does not have enough funds available in the 
Card to complete the Transaction.

12-1-2-If there is a hold or the funds are subject to legal process or other encumbrance restricting their 
use.

12-1-3- If a Merchant refuses to accept the Card.
12-1-4- If an electronic device where the Cardholder is making a transaction does not operate properly.
12-1-5-If access to the Card has been blocked after it has been reported that the Card has either been 

lost or stolen.
12-1-6- If Bank has reason to believe the requested Transaction is unauthorized;
12-1-7- If circumstances beyond the Bank’s control (such as fire, flood, or computer or communication 

failure) prevent the completion of the Transaction.
12-1-8- In the cases as mentioned in 15-2 herein below.
12-1-9- Any other exception stated in this Agreement.

In all events and circumstances the Bank’s liability under this Agreement shall not exceed the amount 
of the Transaction in question.

13- The Cardholder’s Liability for Unauthorized Transactions:
13-1- If the Cardholder fails to notify the Bank about the stolen or lost Card in the manner and time 

indicated in this Terms & Conditions, the Cardholder shall be liable for any unauthorized Visa 
transaction on Card Account. The Cardholder acknowledges and undertakes that any 
losssustained by him shall be at the cost and expense of the Cardholder.

13-2- The Bank may amend or change the terms and conditions of this Agreement at any time. The 
Customer will be notified of at his / her last address Known to the Bank with any change 
madetherein. However, if the change is made for security purposes, the Bank can implement such 
change without prior notice to the Customer.

13-3- The Bank has the right to cancel, withdraw or suspend fully or partly or restrict use of the Card 
at any time without any notice and/or advice to the Cardholder.

13-4- The Cardholder may request the cancellation of the Card anytime in writing. The Cardholder will 
be released of all liability pertaining to the Card Account 45 days after the cancellation of all 
Cards and confirmation that there are no Transactions or dues outstanding. Suchcancelation will 
not affect any of the Bank’s rights or obligations arising under this Agreement prior to the said 
termination.

14- General Terms and Conditions
14-1- Use of the Card is subject to all applicable rules and customs of any clearing house or other 

association involved in Transactions. The Bank does not waive its rights by delaying or failing to 
exercise them at any time. If any provision of this Agreement shall be determined to be invalidor 
unenforceable under any rule, law, or regulation of any governmental agency, the validity or 
enforceability of any other provision of this Agreement shall not be affected.

14-2-  These terms and conditions shall be governed by the laws of Qatar and VISA Regulations save to 
the extent they do not conflict with the principles and rules of the Islamic Shari’a, as determined 
by the Shari’a Supervisory Board of the Bank. In case of any conflict between the said laws and 
regulations, the ruling of the principles of Islamic Shari’a shall prevail. The parties hereby submit 
to the exclusive jurisdiction of Qatari courts for any proceedings or dispute arising out of or in 
connection with this Agreement.

14-3- This Agreement is issued in Arabic and English versions and in case of any contradiction between 
the two versions the Arabic version shall prevail.

15- Warranties, Liabilities and Disclaimers
15-1-  The Cardholder understands, undertakes and accepts that it is strictly forbidden to make use of 

the Card service in order to pay for illegal material as well as illegal downloads or any other goods 
and services infringing intellectual property rights of a third party and/or any illegal purpose or 
criminal activity of any nature including activities to launder money or to finance terrorism as 
defined by governing law of the State of Qatar. The Cardholder acknowledges that worldwide 
Visa will report any suspicious account activity to the relevant law enforcement authority.

15-2- The Bank reserves the right to apply at its sole discretion prevention and detection procedures 
and suspend accounts or refuse the execution of Transactions if there are reasonable grounds to 
suspect that an Account of the Card is being or may be used for illegal purposes. The Bank shall 
also have the right, but not the obligation, to temporary block the Card’s if the Bank does not 
receive a response within a reasonable time regarding SMSs followed by telephone calls to the 
Cardholder to confirm specific transaction(s), the Bank shall then have the right to temporary 
block the Card which will immediately be reactivated on the Cardholder’s request.

15-3- The Cardholder agrees that the Bank shall in no way, and under no circumstances, be liable for 
any damages or losses, including without limitation, direct, indirect, consequential, special, 
incidental or punitive damages deemed or alleged to have resulted from or caused by any act 
relating to or arising from Agreement unless the same is a direct result of the Bank’s gross 
negligence or willful mission.

15-4- The Cardholder agrees to release, indemnify, and hold the Bank harmless against any claim 
brought against the Bank by a third party resulting from the Cardholder’s use of the Card.

Signature: التوقيع:

طلب إصدار بطاقة ائتمان الشركات وا�عمال
CORPORATE BUSINESS CARD APPLICATION

٩ (مدفوع بالكامل) ٬ ٣٠ ٠ ٬ ٠ ٠ ٠ ٬ ٠ ٠ ٠ ،   رأس المال:   ٣ ٢٠ ١ ٠ ٩٧٤+ ،   www.alrayan.com ،   س.ت.:   ٤٤٢٥  ٣ ٣ ٣ ٣ ٢٨، لوسيل، قطر،   تليفون:  ٨ ٨ ٨ ٦ شارع العد الشرقي،   ص.ب  مصرف الريان (ش.م.ع.ق) - ٩
Masraf Al Rayan (Q.P.S.C.) - 69, Alad Al Sharqi Street, P.O. Box 28888, Lusail, Qatar, Tel: +974 4425 3333, www.alrayan.com, C.R. No. 32010, Capital: QR 9,300,000,000 (Paid in full)


