
اإلسم بالكـامـل

مطــلق
Divorced

أرمــــل
Widowed

Issue Dateمكان االصدارتاريخ االصدار Place of Issue

Street Name/No. Area/Zone City

PERSONAL CARDHOLDER DETAILS البيانات الشخصية حلامل البطاقة

FOR MASRAF AL RAYAN CUSTOMERS ONLY لعمالء مصرف الريان فقط

CARDHOLDER CONTACT DETAILS بـيــانـات االتصـال حلامل البطاقة

EQTISADI CARD APPLICATION FORM

استمارة طلب بطاقة إقتصادي

Full Name

Masraf Al Rayan (Q.P.S.C.) – Grand Hamad Street, P.O. Box 28888, Doha, Qatar, Tel: +974 44253333, Fax: +974 44235819, www.alrayan.com; CR No: 32010, Capital: QR 7,500,000,000 (paid in full)
مصرف الريان (ش.م.ع.ق) شارع حمد الكبير ، ص.ب ٢٨٨٨٨، الدوحة، قطر، تليفون: ٤٤٢٥٣٣٣٣ ٩٧٤+ ، فاكس: ٤٤٢٣٥٨١٩ ٩٧٤+، www.alrayan.com ، س.ت: ٣٢٠١٠، رأس املال: ٧٫٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ (مدفوع بالكامل)

I hereby kindly request for the issuance of Eqtisadi Card as per the following:  اطلب التكرم بإصدار بطاقة إقتصادي حسب االتي:



Sponsor’s Address عنوان الكفيل  (لغير القطريني فقط)  

Please send my card(s) and PIN(s) to:

Valid through:

Post Branch

Preferred Language

Embossing Name on the Card اإلسم البارز على البطاقة

يرجى إرسال البطاقات واألرقام السرية على:

مدة صالحية البطاقة: 

فـــرع بريـد

CARD INSTRUCTIONS

EMPLOYMENT DETAILS

EQTISADI CARD APPLICATION FORM

Masraf Al Rayan (Q.P.S.C.) – Grand Hamad Street, P.O. Box 28888, Doha, Qatar, Tel: +974 44253333, Fax: +974 44235819, www.alrayan.com; CR No: 32010, Capital: QR 7,500,000,000 (paid in full)
مصرف الريان (ش.م.ع.ق) شارع حمد الكبير ، ص.ب ٢٨٨٨٨، الدوحة، قطر، تليفون: ٤٤٢٥٣٣٣٣ ٩٧٤+ ، فاكس: ٤٤٢٣٥٨١٩ ٩٧٤+، www.alrayan.com ، س.ت: ٣٢٠١٠، رأس املال: ٧٫٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ (مدفوع بالكامل)

استمارة طلب بطاقة إقتصادي

رقم CIF (لعمالء مصرف الريان فقط)

برنامج مكافآت الريان

CIF Number (only for MAR Customer)

Al Rayan Rewards Program

Employer Sectorقطاع العمل

Employer’s Address

Profession

SELF-EMPLOYMENT DETAILS

Street Name/No. Area/Zone City

Street Name/No. Area/Zone

(For Expats only)

City

Street Name/No. Area/Zone City

العنوان يف الوطن األصلي (لغير القطريني فقط)

UNEMPLOYED DETAILS بيانات غير املوظفني

تعليمات البطاقة

(For Expats only)



السبب (أ) الدولة التي يقيم فيها الفرد ضريبياً ال تصدر أرقام ضريبية للمقيمني بها. 

السبب (ب) ال يستطيع الفرد احلصول على رقم ضريبي (مع رجاء توضيح السبب).

السبب (ج) ال حاجة لرقم ضريبي (حيث أن القانون احمللي ال يتطلب احلصول على 
رقم ضريبي).

Reason A - The country/jurisdiction where the Account Holder is 
resident does not issue TINs to its residents. 

Reason B - The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN 
or equivalent number(Please explain why you are unable to obtain 
a TIN in the below table if you have selected this reason).

Reason C - No TIN is required. (Note. Only select this reason if the 
domestic law of the relevant jurisdiction does not require the 
collection of the TIN issued by such jurisdiction)

حدد الدولة

يف حال عدم وجود رقم ضريبي، علل (أ) (ب) أو (ج)

specify country

If no TIN justify: (A) (B) or (C)

- Are you a PEP (Politically Exposed Person),

  relative of a PEP, or a close associate of a PEP?

  If yes, then please complete and attach PEP declaration.

CARDHOLDER PROFILEبيـانـات حامل البطاقة
Authorised Users:

1. The Cardholder is responsible for all authorised Transactions initiated and fees 
incurred byuse 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 authorised such use and the Cardholder will be liable for all Transactions and 
fees incurred by those persons. The Cardholder is wholly responsible for the use of 
the Card(s) according to the terms and conditions of this Agreement.

Secondary Cardholder:

1. Supplementary Cards are not allowed for this Card product.

Loss, theft and Inactive Card Accounts:

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 VISA International or its offices.

2. The Cardholder shall remain liable and accountable for any Transactions prior to the 
Bank receiving the written confirmation indicated above.

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. 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. If the Cardholder requests a replacement for a lost or stolen Card, the Bank may, at 
its absolute discretion issue a replacement. The issuance fee for such replacement 
will be debited to the Card Account.

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.

6. Card Accounts that are inactive for a period of one year shall be subject to a transfer 
to an applicable status as may decide by the Bank. Provided that the Bank shall have 
made all reasonable efforts to contact the Cardholder. If the Bank’s efforts have been 
successful to contact the Customer, the Bank shall handle the Card Account in the 
manner described by Qatar Central Bank.

Personal Identification Number (PIN):

1. The Bank will issue a PIN to the Cardholder to authenticate Transactions.

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.

Loading the card:

1. Additional funds may be added to the cardholder card called ‘value loading’. 
However, they will be subject to a reload fee as indicated in schedule of fees.

Disputes on Transactions:

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.

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

3. The Bank is not liable to investigate any Transaction not reported to the Bank by the 
Cardholder within the time frame mentioned above.

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 his/her Card for such 
refunds and agrees to the refund terms and refund policy of that Merchant.

5. In case of errors or questions about the Cardholder’s electronic Transactions, the 
Cardholder must call the Customer Service Call Centre at 44237000 or write to 
Masraf Al Rayan, PO Box 28888, Doha, Qatar.

6. If the Cardholder thinks that his/her statement or receipt is wrong or if he/she needs 
more information about a Transaction listed on the statement or receipt, the 
Cardholder shall provide the Call Centre with all particulars relating to the 
Transaction in question.

Purchase Made In Foreign Currencies:

1. If the Cardholder makes a purchase in a currency other than the currency in which 
his/her Card was issued, the amount deducted from his/her funds will be converted 
by Visa into an amount in the currency of his/her Card. The exchange rate between 
the Transaction currency and the billing currency used for processing international 
Transactions is a rate selected by Visa from the range of rates available in wholesale 
currency markets for the applicable central processing date, which may vary from 
the rate Visa itself receives or the government mandated rate in effect for the 
applicable central processing date.

2. The Bank will also apply mark up margin for transactions other than in Qatari Riyals.

Receipts:

1. The Cardholder shall make sure that he/she gets a receipt at the time he/she makes 
a Transaction using his/her Card.

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

Definitions:
QAR means the lawful Currency of Qatar.

ATM means an Automated Teller Machine.

Card means the MAR Eqtisadi 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 
authorised to use the Card as provided for in this Agreement.

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.

Merchant means any person, 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.

Transaction 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: The Definitions & Preamble together with the terms and conditions indicated 
herein below constitute a “Contract” between the Bank and the Cardholder. By 
accepting and using the Card, the Cardholder agrees to be bound by these terms and 
conditions in this Agreement.

Card Usage:

1. The Cardholder should sign on the signature panel on the reverse of the Card 
immediately upon receipt of the Card.

2. Any Transaction supported by electronic log or the imprint of the Card is presumed 
as a genuine Transaction unless proven otherwise, irrespective of the signature being 
present or not on the Transaction slip.

3. Cardholder can reload additional funds to their Eqtisadi Card.

4. The expiration date of the Card is identified on the front of the Card.

5. The Card is a Eqtisadi card. The Card is not connected in any way to any other 
Account. The Card is not a credit card. The Card is not for resale. The Card will 
remain the property of the Bank and must be surrendered upon demand. The Card 
is non-transferable and it may be cancelled, repossessed or revoked at any time 
without prior notice.

6. The Bank’s business days are Sunday through Thursday, excluding official holidays.

7. The Cardholder should write down his/her Card number and the customer service 
phone number provided in this Agreement on a separate piece of paper in case the 
Cardholder Card is lost, stolen or destroyed.

8. The Cardholder should read this Agreement carefully and keep it for future 
reference.

9. The Bank is not responsible for any act of negligence or denial of service by any 
Merchant or for damages arising as a result of malfunction of any ATMs, POS 
terminals or other electronic devices.The Bank shall not Guarantee and shall not be 
responsible for the quality of the item, goods or the services provided by the 
Merchant.

10. The safety and safekeeping of the Card and its related PIN is the sole responsibility 
of the Cardholder. Any Transaction performed on the ATM or where a PIN entry is 
necessary shall be deemed to be performed by the Cardholder himself/herself, if the 
Card is not reported lost, irrespective of the person performing the Transaction.

11. The maximum value of the Card is restricted to QAR 10,000 or to a maximum as 
displayed at the Bank’s branch.

12. 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 
value available on his/her Card Account.

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

14. If the Cardholder uses his/her Card at a restaurant, a hotel, for a car rental purchase, 
or for similar purchases, the Merchant may pre-authorise the Transaction amount for 
the purchase amount plus up to 20% or more to ensure there are sufficient funds 
available to cover anyincidental expenses incurred.

15. Any pre-authorisation amount will place a hold on the available funds until the 
merchant sends the Bank the final payment amount of the Cardholder’s purchase. 
Once the final payment amount is received, the pre-authorisation amount on hold 
will be removed. It may take up to seven (7) days or more for the hold to be 
removed. During the hold period, the Cardholder will not have access to the 
pre-authorised amount.

16. 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.

17. 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 illegal 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.

18. The Cardholder is not allowed to exceed the available amount 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.

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

20. 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 
pre-authorised regular payments from his/her Card Account. If the Cardholder 
authorises 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 fifteen (15) days.

21. All Transactions relating to car rentals may result in a hold for that amount of funds 
for up to fifteen (15) days.

22. 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 since, for security purposes, a web Merchant may want to 
associate the Card with the Cardholder’s name and address, which it will not be 
able to do.

Card Account Balance/Periodic Statements:

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.

2. The Cardholder can access his/her available balance by accessing the Card Account 
by calling Customer Service Call Centre, anytime, twenty-four (24) hours a day, 
seven (7) days a week for free.

3. The Cardholder will be able to enquire about his/her Card’s Account movement. But 
the Cardholder will not automatically receive paper statements. A fee will be 
charged for requesting a statement.

4. In case the Cardholder requests a statement and does not receive the statement 
within 30 days he/she should contact the Bank and request a copy of the Card 
Statement. This statement would be provided without additional fee. The Cardholder 
shall have the right to request a statement to be sent to his/her e-mail address free of 
any charge.

5. Upon receiving a statement the Cardholder must verify all the Transactions billed on 
the Card statement, and in case of discrepancy, the Cardholder shall notify the Bank 
within 30 days of the statement date.

6. If the Cardholder does not recognise 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 Cardholder will bear the 
charges relating to providing such copies.

7. All notices sent by the Bank to the Cardholder’s address last notified in writing to the 
Bank shall be considered valid and binding.

8. The Cardholder must promptly notify the Bank in writing of any changes in his/her 
address.

Card Fee Schedule:

1. All fees and charges levied by the Bank under this Agreement shall be borne by the 
Cardholder.

2. All fee amounts may be withdrawn from the Card Account and will be assessed as 
long as there is a remaining balance on the Card Account.

3. In case the balance on the Card Account is less than the assessed fee, the entire 
balance will be applied towards the fee and any outstanding transactions will not be 
approved due to lack of funds on the Card Account.

4. For the purpose of this provision, the Bank shall display all fees and charges to be 
levied by the Bank on the Card in a conspicuous place(s) in the Bank’s head office 
and branches.

Expiration Date:

1. The Card has an expiration date. The expiration date is simply 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.

2. The Cardholder will not be able to use his/her Card after the expiration date, but will 
be able to transfer the balance on his/her Card to a newly issued Card. The 
Cardholder must contact the Bank within sixty (60) days of such expiration date at 
the Customer Service telephone number in this Agreement.

Confidentiality:

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:

 – Where it is necessary for completing Transactions.
 – In order to verify the existence and condition of the Card for a third party, such as 

Merchant.
 – In order to comply with government agency, court order, or other legal reporting 

requirements.
 – If the Cardholder gives Bank his/her written permission.
 – To the Bank’s employees, auditors, affiliates, service providers, or attorneys as 

needed.

The Bank’s Liability:

1. The Bank shall not be liable to the Cardholder 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 to the Cardholder from 
the following instances:

 – If through no fault of the Bank’s, the Cardholder does not have enough funds 
available on his/her Card to complete the Transaction.

 – If there is a hold or the funds are subject to legal process or other encumbrance 
restricting their use.

 – If a Merchant refuses to accept the Card.
 – If an electronic terminal where the Cardholder is making a transaction does not 

operate properly and the Cardholder knew about the problem when they initiated 
the Transaction.

 – If access to the Card has been blocked after the Cardholder has reported the Card 
has either been lost or stolen.

 – If the Bank has reason to believe the requested Transaction is unauthorised.
 – If circumstances beyond the Bank’s control (such as fire, flood, or computer or 

communication failure) prevent the completion of the Transaction.
 – 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.

The Cardholder’s Liability for Unauthorised Transactions:

1. If the Cardholder fails to notify the Bank about the stolen or lost Card in the manner 
andtime indicated in this Agreement, the Cardholder shall be liable for any 
unauthorised transaction on Card Account. The Cardholder acknowledges and 
undertakes that any loss sustained by him/her shall be at the cost and expense of the 
Cardholder.

Amendment and Card Cancellation:

1. The Bank may amend or change the terms and conditions of this Agreement at any 
time. The changes will be posted on Masraf Al Rayan’s website. However, if the 
change is made for security purposes, the Bank can implement such change without 
prior notice to the Cardholder.

2. 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.

3. The Cardholder may request the cancellation of the Card any time in writing. The 
Cardholder will be released of all liability pertaining to the Card Account, after:

 – Surrendering the Card
 – A period of 45 days from the cancellation of all Cards and confirmation that there 

are no Transactions or dues outstanding
 – The Cardholder’s termination of this Agreement will not affect any of the Bank’s 

rights or obligations arising under this Agreement prior to the said termination.

General Conditions and Other Terms:

1. The Cardholder’s Card and his/her obligations under this Agreement may not be 
assigned. The Bank may transfer its rights under this Agreement. 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 invalid or 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.

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.

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.

Warranties, Liabilities and Disclaimers:
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 to finance terrorism as defined by governing law of this 
Agreement. The Cardholder acknowledges that worldwide Visa will report any 
suspicious account activity to the relevant law enforcement authority.

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 a Cardholder is being or may be 
used for illegal purposes.

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.

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 Bank Visa Eqtisadi card.

Contactless Technology:
1. Contactless Technology means transaction conducted by taping the Card at the POS 

terminal which can be processed without PIN.
2. Contactless Transaction(s) within the prescribed limits as mentioned in sub-Clause 

(10.3) herein below are authorized just by tapping the card to Contactless POS 
Terminal and DOES not require PIN Card Authentication.

3. Contactless Transactions will be subject to single transaction limit and daily limit 
which are regulated by QCB and Payment Associations International guidelines.

4. Contactless Transactions outside the State of Qatar will be subject to single 
transaction limit and daily limit which are regulated by QCB and Payment 
Associations International guidelines.

5. The Bank reserves the right to amend and/or change the above mentioned limits 
anytime for Contactless Transactions at its own discretion without prior notification.

6. Customers are allowed to perform 3 consecutive Contactless Transactions. Every 4th 
consecutive Contactless Transactions will require a pin, and the Cardholder will 
receive an SMS informing him to use the PIN to complete the transaction.

7. In case of card lost or misuse kindly report immediately to the Bank.

التعريفات:
ريال قطري: يعني العملة املشروعة لدولة قطر

ATM تعني ماكينة الصرف اآللي
البطاقة تعني بطاقة إقتصادي الصادرة حلامل البطاقة من مصرف الريان.

حساب البطاقة يعني السجالت التي يحتفظ بها البنك الحتساب قيمة املطالبات املرتبطة بالبطاقة.
حامــل البطاقــة يعنــي الشــخص أو األشــخاص، الذيــن قــد تســلموا البطاقــة وهــم مفوضــون باســتخدام 

البطاقة كما هو منصوص عليه يف هذه االتفاقية.
البنك يعني مصرف الريان

كشــف البطاقــة يعنــي كشــف حســاب البطاقــة الــذي يرســله البنــك حلامــل البطاقــة والــذي يبــني جميــع 
املعامالت املفصلة التي أجراها حامل البطاقة.

التاجر يعني أي شخص، أو مؤسسة، أو شركة، أو كيان قانوني يقبل البطاقة.
PIN يعنــي رقــم التعريــف الشــخصي الــذي يصــدره البنــك احلامــل البطاقــة لتمكينــه مــن اســتخدام البطاقــة 

يف ماكينة الصراف اآللي أو نقطة البيع.
POS تعني نقطة البيع حيث ميكن شراء البضائع أو اخلدمات باستخدام البطاقة.

املعاملــة تعنــي شــراء البضائــع و/أو اخلدمــات و/أو الســحوبات النقديــة باســتخدام البطاقــة و/أو البطاقــة 
ورقم التعريف الشخصي.

مقدمة: تشــكل التعريفات واملقدمة إلى جانب األحكام والشــروط املبينة فيما يلي ”عقداً“ بني البنك وحامل 
بهــذه األحــكام  البطاقــة. وبقبــول البطاقــة واســتخدامها، يوافــق حامــل البطاقــة علــى أن يكــون ملزمــاً 

والشروط الواردة يف هذه االتفاقية.

استخدام البطاقة:
١- يتعــني علــى حامــل البطاقــة التوقيــع يف احليــز املخصــص للتوقيــع علــى اجلهــة اخللفيــة للبطاقــة مباشــرة 

بعد استالم البطاقة.
٢- تعتبــر أي معاملــة مدعمــة بدخــول إلكترونــي أو ببصمــة البطاقــة معاملــة أصليــة مالــم يتــم إثبــات العكــس، 

بصرف النظر عن وجود التوقيع أو عدمه على فسيمة املعاملة.
ــة عبــر  ــادة رصيــد بطاقتهــم مــن خــالل تطبيــق اخلدمــات املصرفي ــي بطاقــة إقتصــادي زي ٣- ميكــن حلامل

اجلوال، وأجهزة اإليداع النقدي والفروع.
٤- تاريخ انتهاء صالحية البطاقة مبني على اجلهة األمامية للبطاقة.

٥- البطاقــة هــي بطاقــة إقتصــادي، والبطاقــة غيــر مرتبطــة بــأي شــكل مــن األشــكال بــأي حســاب آخــر. كمــا 
ــة  ــع، ونبقــى البطاقــة ملكي ــة ائتمــان، والبطاقــة ليســت مخصصــة إلعــادة البي أن البطاقــة ليســت بطاق
ــل ويجــوز إلغاؤهــا، أو  ــة للتحوي ــر قابل ــب، والبطاقــة غي ــد الطل ــه عن خاصــة بالبنــك ويجــب تســليمها إلي

استعادتها، أونقضها يف أي وقت دون إشعار مسبق.
٦- أيام عمل البنك هي من يوم األحدإلى يوم اخلميس بإستثناء العطالت الرسمية.

٧- يتعــني علــى حامــل البطاقــة أن يــدون رقــم بطاقتــه ورقــم هاتــف خدمــة العمــالء املبــني يف هــذه االتفاقيــة 
على ورقة منفصلة الستخدامها لالتصال يف حال فقدان البطاقة، أو سرقتها، أو تلفها.

٨- يتعني على حامل البطاقة أن يقرأ هذه االتفاقية بعناية واالحتفاظ بها للرجوع إليها يف املستقبل.
٩- ال يكــون البنــك مســؤوالً عــن أي تصــرف أو إهمــال أو رفــض اخلدمــة مــن قبــل أي تاجــر أو عــن األضــرار 
الناجتــة عــن تعطــل أي جهــاز صــراف آلــي أو جهــاز خــاص بنقطــة بيــع أو غيــر ذلــك مــن األجهــزة 
اإللكترونيــة، كمــا ال يضمــن البنــك وال يكــون مســؤوال عــن جــودة الســلعة أو البضاعــة أو اخلدمــة املقدمــة 

من التاجر.
١٠- تكــون ســالمة وحفــظ البطاقــة ورقــم التعريــف الشــخصي املرتبــط بهــا مــن مســؤولية حامــل البطاقــة 
منفــرداً، وأي معاملــة يتــم إجراؤهــا يف جهــاز الصــراف اآللــي أو حيــث يكــون إدخــال رقــم التعريــف 
الشــخصي ضروريــاً يتــم إعتبارهــا علــى أنهــا متــت مبعرفــة حامــل البطاقــة نفســه، إذا لــم يتــم اإلبــالغ عــن 

فقدان البطاقة، بصرف النظر عن هوية الشخص الذي يجري املعاملة.
١١- احلــد األقصــى لقيمــة البطاقــة محصــور مببلــغ ١٠,٠٠٠ ريــال قطــري أو إلــى احلــد الــذي يحــدده فــرع 

البنك.
ــع أو اخلدمــات يف أي مــكان  ــه لشــراء أو اســتئجار البضائ ــة أن يســتخدم بطاقت ١٢- يجــوز حلامــل البطاق

تكون فيه بطاقة فيزا مقبولة طاملا أن حامل البطاقة ال يتجاوز املبلغ املتوفر يف حساب بطاقته.
١٣- يتعــني علــى حامــل البطاقــة أن يكــون علــى درايــه بــأن بعــض التجــار ال يســمحون حلامــل البطاقــة بإجــراء 
معامــالت مجــزأه حيــث يقــوم باســتخدام البطاقــة للدفــع جزئيــاً مقابــل البضائــع واخلدمــات ودفــع 

الرصيد املتبقي بعمله قانونية من نوع آخر.
١٤- إذا قــام حامــل البطاقــة بإســتخدام بطاقتــه يف مطعــم، أو فنــدق، أو لغــرض تأجيــر ســيارة، أو لغــرض 
مشــتريات مشــابهة، يجــوز للتاجــر أن يقــوم بالتفويــض املســبق مببلــغ املعاملــة اخلــاص مببلــغ الشــراء زائــد 
نســبة تصــل إلــى ٢٠٪ أو أكثــر لضمــان وجــود مــا يكفــي مــن األمــوال املتوفــرة لتغطيــة أي مصاريــف 

عرضية يتم تكبدها.
١٥- أي مبلــغ مفــوض بــه مســبقاً يضــع ((حجــزاً)) علــى األمــوال املتوفــرة إلــى أن يقــوم التاجــر بإرســال مبلــغ 
ــغ الدفعــة  ــم اســتالم املبل ــى البنــك، وعندمــا يت ــة اخلاصــة مبشــتريات حامــل البطاقــة إل الدفعــة النهائي
النهائيــة، يتــم إزالــة احلجــز، يجــوز أن يســتغرق األمــر مــدة تصــل إلــى (٧) أيــام أو أكثــر لتتــم إزالــة 
احلجــز، وخــالل فتــرة احلجــز، ال يكــون بإســتطاعة حامــل البطاقــة الوصــول إلــى املبلــغ املفــوض بــه 

مسبقاً.
١٦- إذا اســتخدم حامــل البطاقــة رقــم البطاقــة دون تقــدمي البطاقــة (كمــا يف حالــة الطلبيــة عبــر البريــد أو 
الشــراء عبــر اإلنترنــت أو الهاتــف)، يكــون األثــر القانونــي ذاتــه كمــا لــو ان حامــل البطاقــة اســتخدم 

البطاقة نفسها.
١٧- يتعهــد حامــل البطاقــة بعــدم اســتخدام البطاقــة لشــراء البضائــع أو اخلدمــات التــي تكــون منافيــة ملبــادئ 
غيــر  النشــاطات  مــن  وغيرهــا  والكحــول،  اإلباحيــة،  واملــواد  املقامــرة،  (مثــل  اإلســالمية  الشــريعة 
ــة دون إشــعار  ــاء البطاق ــك إلغ ــن حــق البن ــون م ــم، يك ــذا احلك ــة به ــل البطاق املشــروعة)، إذا أخــل حام

مسبق ودون أي مسؤولية على البنك.
١٨- ال يســمح حلامــل البطاقــة جتــاوز املبلــغ املتوفــر يف حســاب بطاقتــه، مــن خــالل معاملــة منفــردة أو 
سلســلة مــن املعامــالت وعلــى الرغــم مــن ذلــك إذا جتــاوزت إحــدى املعامــالت رصيــد األمــوال املتوفــرة يف 
ــة وأي رســوم  حســاب البطاقــة، يظــل حامــل البطاقــة ملزمــاً بالكامــل جتــاه البنــك بســداد قيمــة املعامل

مطبقة.
١٩- يتعهــد حامــل البطاقــة بــأال يســتعمل البطاقــة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر أليــة اعمــال غيــر قانونيــة 

أو غسيل األموال أو متويل اإلرهاب
٢٠- ليــس مــن حــق حامــل البطاقــة أن يوقــف الدفــع علــى أي معاملــة شــراء أو دفــع متــت مباشــرتها 
بإســتخدام البطاقــة اخلاصــة بــه، وال يجــوز حلامــل البطاقــة أن يجــري تفويضــا مســبقاً بدفعــات منتظمــة 
مــن حســاب بطاقتــه، وإذا قــام حامــل البطاقــة بتفويــض إحــدى املعامــالت ثــم تخلــف عــن القيــام بشــراء 
تلــك الســلعة كمــا كان مخططــاً لــه، فــإن املوافقــة قــد تــؤدي إلــى حجــز ذلــك املبلــغ مــن املــال ملــده تصــل 

إلى خمسة عشر (١٥) يوماً.
٢١- ميكــن أن تــؤدي جميــع املعامــالت املتعلقــة بتأجيــر الســيارات إلــي حجــز األمــوال ملــدة تصــل إلــى خمســة 

عشر (١٥) يوماً.
٢٢- يجــوز إســتخدام البطاقــة للشــراء عبــر اإلنترنــت ويتعــني علــى حامــل البطاقــة أن يتذكــر دائمــاً أن 
محاولــة اســتخدام البطاقــة علــى املواقــع اإللكترونيــة التــي تتطلــب التحقــق مــن العنــوان قــد يــؤدي إلــى 
رفــض املعاملــة ألنــه ألغــراض أمنيــة قــد يرغــب البائــع عبــر اإلنترنــت يف ربــط البطاقــة بإســم وعنــوان 

حامل البطاقة ، األمر الذي لن يكون بوسعه القيام به.
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استمارة طلب بطاقة إقتصادي

املستخدمون املفوضون:
١- أن يكــون حامــل البطاقــة مســؤوالً عــن جميــع املعامــالت املفــوض بهــا التــي تتــم مباشــرتها وعــن الرســوم 
املتكبــدة بإســتخدام بطاقتــه، ويتعامــل البنــك معــأي إســتخدام للبطاقــة أو الدخــول إلــى رقــم البطاقــة علــى 
أنــه قــد مت مبعرفــة حامــل البطاقــة كمــا لــو أن حامــل البطاقــة قــد فــَوض بذلــك االســتخدام، ويكــون حامــل 
البطاقــة ملزمــاً بجميــع املعامــالت والرســوم املتكبــدة مــن قبــل أولئــك األشــخاص، ويكــون حامــل البطاقــة 

مسؤوالً بالكامل عن استخدام بطاقته (بطاقاته) وفقاً ألحكام وشروط هذه االتفاقية.

حامل البطاقة الثانوية:
١- البطاقات اإلضافية غير مسموح بها يف منتج هذه البطاقة.

فقدان أو سرقة البطاقة وحسابات البطاقات غير املستخدمة:
ــب فيمــا  ــي أو مري ١- إذا فقــدت البطاقــة أو ســرقت أو إشــتبه حامــل البطاقــة بحصــول أي نشــاط احتيال
يتعلــق بالبطاقــة، يجــب علــى حامــل البطاقــة أن يقــوم علــى الفــور بإبــالغ ذلــك إلــى البنــك أو فروعــه أو 
أي مــن مكاتــب الفيــزا القريبــة منــه التــي تعــرض شــعار الفيــزا، ويقــوم البنــك بإجــراء إيقــاف مؤقــت دون 
أي مســؤولية مــن جانبــه عــن ذلــك التصــرف إلــى أن يحصــل البنــك علــى تأكيــد خطــي بالفقــدان أو 

السرقة من حامل البطاقة أو من شركة الفيزا الدولية أو مكاتبها.
ــد  ــك للتأكي ــاً للمســاءلة بشــأن أي معامــالت تســبق اســتالم البن ــة مســؤوالً وخاضع ــل البطاق ٢- يظــل حام

اخلطي املشار إليه يف البند أعاله.
ــأة ملــن  ــك، كاإلعــالن عــن مكاف ــا البن ــي يدفعه ــى البطاقــات املفقــودة الت ــد أي رســوم تفــرض عل ــم قي ٣- يت
يجدهــا، علــى حســاب حامــل البطاقــة، ويتــم اتخــاذ القــرار بشــأن اإلعــالن عــن مكافــأة مــن عدمــه فقــط 

من قبل البنك بعد تقييم خطورة املسألة.
٤- إذا طلــب حامــل البطاقــة بــدل فاقــد عــن البطاقــة املســروقة، يجــوز للبنــك، وفقــاً لتقديــره اخلــاص، 

إصدار بدل فاقد، ويتم قيد رسوم إصدار بدل الفاقد ذلك على حساب البطاقة.
٥- يف حــال مت اســترجاع البطاقــة املفقــودة أو املســروقة ، يتعــني علــى حامــل البطاقــة أن يتلفهــا أو يعيدهــا 

إلى البنك دون استخدامها بأي طريقة كانت، وإبالغ البنك خطياً بأنه قد استرجع البطاقة.
٦- حتــول حســابات البطاقــات التــي لــم تســتخدم لفتــرة عــام كامــل ألي وضعيــة يحــدده البنــك شــريطة أن 
ــك يف  ــم تنجــح محــاوالت البن ــة. ويف حــال ل ــة لإلتصــال بحامــل البطاق ــك كل الســبل املعقول يتخــذ البن
ــاً لتعليمــات مصــرف قطــر  ــك بالتصــرف يف حســاب البطاقــة وفق االتصــال بحامــل البطاقــة يقــوم البن

املركزي.
:(PIN) رقم التعريف الشخصي

١- يقوم البنك بإصدار التعريف الشخصي حلامل البطاقة من أجل التحقق من صحة املعاملة.
٢- يتعــني علــى حامــل البطاقــة عــدم إفشــاء رقــم التعريــف الشــخصي ألي طــرف آخــر، ويكــون حامــل البطاقــة 
مســؤوالً بالكامــل عــن أي معاملــة يتــم التحقــق مــن صحتهــا باســتخدام رقــم تعريفــه الشــخصي، ووفقــاً 

لذلك تعتبر أي معاملة متعلقة برقم التعريف الشخصي على أنها قد متت مبعرفة حامل البطاقة
تعبئة البطاقة:

١- ميكــن إضافــة رصيــد إلــى حســاب حامــل البطاقــة، ’تعبئــة الرصيــد‘، إلعــادة تعبئــة الرصيــد كما هو مشــار 
إليه يف الئحة الرسوم.
النزاعات حول املعامالت:

١- يتعــني افتــراض صحــة القيــود الــواردة يف كشــف البطاقــة إال إذا اعتــرض حامــل البطاقــة علــى القيــود 
خالل فترة ٣٠ يوماً من تاريخ كشف البطاقة وأثبت عدم صحتها.

٢- إذا اعتــرض حامــل البطاقــة علــى أحــد القيــود، يباشــر البنــك حتقيقــاً باألمــر ويبلــغ حامــل البطاقــة 
بالنتيجة، ويتعني على حامل البطاقة حتمل رسم التحقيق املعني.

٣- ال يكــون البنــك ملزمــاً بإجــراء حتقيــق يف أي معاملــة ال يتــم إبــالغ البنــك بهــا مــن قبــل حامــل البطاقــة 
خالل الفترة الزمنية املذكورة يف البند أعاله.

٤- إذا كان مــن حــق حامــل البطاقــة إســترجاع املــال ألي ســبب مــن الدائــن مــن  مقابــل البضائــع أو اخلدمــات 
التــي حصــل عليهــا عــن طريــق الدفــع بالبطاقــة، يوافــق حامــل البطاقــة علــى قبــول قيــد االمــوال 
املســترجعة يف اجلانــب الدائــن مــن حســاب بطاقتــه، ويوافــق حامــل البطاقــة علــى شــروط وسياســة 

التاجر اخلاصة بإرجاع االموال.
٥- يف حــال وجــود أخطــاء أو أســئلة حــول املعامــالت اإللكترونيــة حلامــل البطاقــة، يتعــني علــى حامــل البطاقــة 
االتصــال مبركــز مكاملــات خدمــة العمــالء علــى الرقــم ٤٤٢٣٧٠٠٠ أو كتبة رســالة إلى مصــرف الريان على 

العنوان ص.ب. ٢٨٨٨٨، الدوحة، قطر.
٦- إذا كان حامــل البطاقــة يعتقــد بوجــود خطــأ يف الكشــف أو اإليصــال اخلــاص بــه أو إذا كان يحتــاج ملزيــد 
ــى  ــة يتعــني عل مــن املعلومــات حــول إحــدى املعامــالت املدرجــة يف الكشــف أو اإليصــال. يف هــذه احلال

حامل البطاقة تزويد مركز املكاملات بجميع التفاصيل املتعلقة باملعاملة املعنية.
املشتريات بالعمالت األجنبية:

١- إذا قــام حامــل البطاقــة بالشــراء بعملــة غيــر العملــة التــي صــدرت بهــا بطاقتــه، يتــم بواســطة فيــزا حتويــل 
املبلــغ املقتطــع مــن أموالــه إلــى عملــة البطاقــة، ويكــون ســعر الصــرف بــني عملــة املعاملــة وعملــة الفاتــورة 
املســتخدمة ملعاجلــة املعامــالت الدوليــة هــو الســعر الــذي تختــاره فيــزا مــن نطــاق األســعار املتوفــرة يف 
أســواق العمــالت باجلملــة يف تاريــخ املعاجلــة املركزيــة املطبــق، والــذي قــد يختلــف الســعرالذي حتصــل 
عليــه فيــزا نفســها أو الســعر املفــروض مــن قبــل احلكومــة الــذي يكــون ســارياً يف تاريــخ املعاجلــة املركزيــة 

املطبق.
٢- سيقوم املصرف بفرض تعرفة على املعامالت التي تتم بالعمالت األخرى غير الريال القطري.

اإليصاالت
١- يتعني على حامل البطاقة التأكد من حصوله على ايصال عند اجراء اي معاملة باستخدام بطاقته.

٢- يوافق حامل البطاقة ويتعهد باالحتفاظ والتحقق ومقارنة معامالته وايصاالته.

رصيد حساب البطاقة / الكشوف الدورية:
١- يكــون حامــل البطاقــة مســؤال عــن متابعــة الرصيــد املتوفــر يف حســاب بطاقتــة، حيــث انــه ال يكــون بوســع 
الباعــة عمومــاً حتديــد رصيــده املتوفــر. فمــن املهــم حلامــل البطاقــة ان يعــرف رصيــده املتوفــر قبــل اجــراء 

اي معاملة.
٢- ميكــن حلامــل البطاقــة الوصــول إلــى رصيــده املتــاح عــن طريــق الوصــول إلــى حســاب البطاقــة عــن طريــق 
االتصــال مبركــز خدمــة العمــالء ، يف أي وقــت ، أربــع وعشــرون (٢٤) ســاعة يف اليــوم ، ســبعة (٧) أيــام يف 

األسبوع مجاًنا.
٣- ســيتمكن حامــل البطاقــة مــن االســتعالم عــن حركــة حســاب بطاقتــه. ولكــن لــن يتلقــى حامــل البطاقــة 

كشوًفا ورقية تلقائًيا. سيتم فرض رسوم لطلب كشف حساب.
٤- يف حال طلب حامل البطاقة كشــفاً ولم يســتلمه خالل ٣٠ يوماً، يتعني عليه مراجعه البنك وطلب نســخة 
مــن كشــف البطاقــة، وســيتم توفيــر هــذه النســخة دون أي رســوم إضافيــة ويكــون حلامــل البطاقــة احلــق 

يف طلب كشف حساب يرسل على بريده اإللكتروني بدون رسوم.
ــواردة يف كشــف  ــع املعامــالت ال ــق مــن جمي ــة التحق ــل البطاق ــي حام ــد اســتالمه للكشــف، يجــب عل ٥- عن
البطاقــة، ويف حــال وجــود أي اختــالف، يتعــني علــى حامــل البطاقــة إبــالغ البنــك بذلــك خــالل ٣٠ يوماً من 

تاريخ الكشف.
٦- إذا لــم يتعــرف حامــل البطاقــة علــى إحــدى املعامــالت ويرغــب يف احلصــول علــى نســخة مــن ســجل 
املعامــالت يقــوم البنــك بتزويــده بنســخة مــن ذلــك الســجل وفقــاً لقواعــد وأنظمــة شــركة الفيــزا الدوليــة، 

ويتحمل حامل البطاقة الرسوم املتعلقة بتوفير تلك النسخ.
٧- جميــع اإلشــعارات التــي يرســلها البنــك علــى عنــوان حامــل البطاقــة األخيــر املبلــغ خطيــاً للبنــك تعتبــر 

صحيحة وملزمة.
٨- يجب على حامل البطاقة أن يبلغ البنك خطياَ وعلى وجه السرعة بأي تغييرات يف عنوانه.

جدول رسوم البطاقة:
١- يتحمل حامل البطاقة جميع األتعاب والرسوم التي يفرضها البنك مبوجب االتفاقية.

٢- يجــوز ســحب جميــع مبالــغ األتعــاب مــن حســاب البطاقــة ويتــم فرضهــا طاملــا كان هنــاك رصيــد متبــٍق يف 
حساب البطاقة.

٣- يف أي وقــت يصبــح فيــه رصيــد حســاب البطاقــة أقــل مــن مبلــغ األتعــاب املفروضــة، يتــم اســتخدام رصيــد 
حساب البطاقة لتسوية مبلغ األتعاب ولن تقبل أي عمليات نتيجة للنقص يف رصيد البطاقة.

٤- ألغــراض هــذا احلكــم، يقــوم البنــك بعــرض جميــع األتعــاب والرســوم التــي ينبغــي فرضهــا مــن قبــل البنــك 
على البطاقة يف مكان (أماكن) واضحة يف مكتب البنك الرئيسي وفروعه.

تاريخ انتهاء الصالحية
١- ثمــة تاريــخ النتهــاء صالحيــة البطاقــة، وتاريــخ انتهــاء الصالحيــة مطلــوب فقــط للتأكــد مــن أنــه ميكــن 
ــاء  ــخ إنته ــون و/أو يشــترطون تقــدمي حامــل البطاقــة لتاري ــن يطلب ــدى التجــار الذي اســتخدام البطاقــة ل

الصالحية أثناء إجراء املعاملة.
٢- ال يكــون باســتطاعة حامــل البطاقــة أن يســتخدم بطاقنــه بعــد تاريــخ انتهــاء الصالحيــه، ولكــن يكــون 
ــه إلــى بطاقــة جديــدة مصــدرة، يجــب علــى حامــل البطاقــة مراجعــة  باســتطاعته حتويــل رصيــد بطاقت
البنــك خــالل ســتني (٦٠) يومــاً مــن تاريــخ انتهــاء الصالحيةعلــى رقــم هاتــف خدمــة العمــالء املبــني يف 

هذه االتفاقية.
السرية:

١- يجــوز للبنــك إفشــاء معلومــات للغيــر حــول البطاقــة أو املعلومــات التــي تتــم باســتخدام البطاقــة يف 
احلاالت التي تشمل على سبيل الذكر ال احلصر:

- حيث يكون ذلك ضرورياً إلمتام املعاملة.
- من أجل التحقق من وجود وحالة البطاقة بالنسبة للغير، التاجر على سبيل املثال.

- مــن أجــل االلتــزام بشــروط جهــة حكوميــة، أو أمــر صــادر عــن محكمــة، أو غيــر ذلــك مــن شــروط اإلبــالغ 
القانونية.

- إذا منح حامل البطاقة تصريحه اخلطي للبنك.
- ملوظفــي البنــك،أو مدققــي حســاباته، أو شــركاته املرتبطــة، أو مقدمــي اخلدمــة، أو محاميــه عنــد 

احلاجة.
مسؤولية البنك:

١- ال يكــون البنــك مســؤوالً جتــاه حامــل البطاقــة مــا لــم تكــن املســؤولية املعنيــة ناجتــٍة عــن إهمــال فــادح أو 
ســوء تصــرف متعمــد مــن فعــل أو تقصيــر مــن جانــب البنــك، وال يكــون البنــك مســؤوالً عــن أي ضــرر أو 

خسارة حتصل حلامل البطاقة نتيجة للوقائع التالية:
- إذا لــم يكــن لــدى حامــل البطاقــة، بســبب خطــأ غيــر عائــد للبنــك، مــا يكفــي مــن األمــوال يف حســاب 

بطاقته إلمتام املعاملة.
- إذا كان ثمــة حجــز أو كانــت األمــوال خاضعــة إلجــراء قانونــي أو غيــر ذلــك مــن املوانــع التــي حتــد مــن 

استخدامها.
- إذا رفض أحد التجار قبول البطاقة.

- إذا لم يعمل جهاز إلكتروني حيث يقوم حامل البطاقة بإجراء معاملة بشكل صحيح.
- إذا مت حجب الدخول إلى البطاقة بعد أن أبلغ حامل البطاقة بفقدان أو سرقة البطاقة.

- إذا كان لدى البنك سبباً لالعتقاد بأن املعاملة املطلوبة غير مفوض بها.
- إذا حالــت ظــروف خارجــة عــن ســيطرة البنــك (مثــل احلريــق، أو الفيضــان، أو تعطــل الكمبيوتــرأو 

االتصاالت) دون إمتام املعاملة.
- يف كافة األحوال والظروف فإن مسؤولية البنك مبوجب هذه اإلتفاقية لن تتجاوز قيمة املعاملة ذات 

العالقة.

مسؤولية حامل البطاقة عن املعامالت غير املفوض بها:
١- إذا تخلــف حامــل البطاقــة عــن إبــالغ البنــك عــن فقــدان أو ســرقة البطاقــة بالطريقــة والوقــت احملدديــن 
يف هــذه االتفاقيــة يكــون حامــل البطاقــة مســؤوالً عــن أي معامــالت غيــر مفــوض بهــا علــى حســاب 

البطاقة.
التعديل وإلغاء البطاقة:

١- يجــوز للبنــك تعديــل أو تغييــر أحــكام وشــروط هــذه االتفاقيــة يف أي وقــت، وســيتم وضــع أي تغييــرات أو 
تعديــالت علــى املوقــع اإللكترونــي ملصــرف الريــان، ولكــن إذا مت إجــراء التغييــر ألغــراض أمنيــة، ميكــن 

للبنك تطبيق ذلك التغيير دون توجيه إشعار مسبق إلى حامل البطاقة.

٢- يكــون مــن حــق البنــك إلغــاء، أو ســحب، أو تعليــق، بشــكل كلــي أو جزئــي، أو تقييــد اســتخدام البطاقــة يف 
أي وقت دون توجيه أي إشعار و/أو تبليغ إلى حامل البطاقة.

٣- يجــوز حلامــل البطاقــة أن يطلــب كتابــة إلغــاء  البطاقــة يف أي وقــت، ويتــم إبــراء ذمــة حامــل البطاقــة مــن 
جميع املسؤوليات املتعلقة بحساب البطاقة بعد:

- تسليم البطاقة.
- مــدة ٤٥ يومــاً مــن تاريــخ إلغــاء جميــع البطاقــات والتأكيــد علــى أنــه لــم يعــد ثمــة معامــالت أو ديــون 

مستحقة.
- مبوجب هذه االتفاقية قبل اإلنهاء املذكور.

الشروط العامة واألحكام األخرى:
١- ال يجــوز حلامــل البطاقــة التنــازل عــن بطاقتــه والتزاماتــه مبوجــب هــذه االتفاقيــة، ويجــوز للبنــك حتويــل 
حقوقــه مبوجــب هــذه االتفاقيــة، ويكــون اســتخدام البطاقــة خاضعــاً جلميــع القواعــد واألعــراف املعمــول 
بهــا ألي غرفــة مقاصــة أو أي جهــة أخــرى مشــتركة يف املعاملــة، وال يتخلــى البنــك عــن حقوقــه عبــر تأخيــر 
أو عــدم ممارســتها يف أي وقــت، وإذا مت إعتبــار أي حكــم مــن أحــكام هــذة االتفاقيــة باطــًال أو غيــر قابــل 
للتنفيــذ مبوجــب أي قاعــدة أو قانــون أو نظــام ألي جهــة حكوميــة، فــإن صالحيــة وقابليــة تنفيــذ أي مــن 

األحكام األخرى يف هذه االتفاقية لن يتأثر بذلك.
٢- تخضــع هــذه األحــكام والشــروط لقوانــني دولــة قطــر وأنظمــة الفيــزا إال إلــى هــذا احلــد الــذي تتعــارض 
فيــه مــع مبــادئ وقواعــد الشــريعة اإلســالمية، كمــا حتددهــا هيئــة الرقابــة الشــرعية اخلاصــة بالبنــك ويف 
ــي  ــادئ الشــريعة اإلســالمية هــي الت حــال وجــود أي تعــارض بــني القوانــني واألنظمــة املذكــورة، فــإن مب
تســود. ويخضــع الطرفــان مبوجبــه لالختصــاص احلصــري للمحاكــم القطريــة يف أي إجــراءات أو نزاعــات 

تنشأ عن أو فيما يتصل بهذه االتفاقية.
٣- صــدرت هــذه االتفاقيــة باللغــة العربيــة واللغــة اإلجنليزيــة ويف حــال وجــود تناقــض بــني النســختني فــإن 

النسخة العربية هي التي تسود.
الضمانات واملسؤوليات وبراءات الذمة:

١- يتفهــم حامــل البطاقــة، ويتعهــد، ويقبــل بانــه ممنــوع عليــه منعــاً باتــاً اســتخدام البطاقــة لســداد ثمــن مــواد 
غيــر مشــروعة وكذلــك حتميــل ملفــات غيــر مشــروعة مــن اإلنترنــت أو أي بضائــع وخدمــات أخــرى تنتهــك 
حقــوق امللكيــة الفكريــة ألي طــرف ثالــث و/أو غــرض غيــر مشــروع أو نشــاط إجرامــي مــن أي طبيعــة كان 
مبــا يف ذلــك نشــاطات غســيل األمــوال لتمويــل اإلرهــاب كمــا هــي معروفــة يف القانــون الــذي يحكــم هــذه 
االتفاقيــة، ويقــر حامــل البطاقــة بــأن شــركة الفيــزا حــول العالــم ســتقوم باإلبــالغ عــن أي نشــاط مشــبوه 

يف احلساب للسلطات املعنية املسؤولة عن تطبيق القانون.
٢- يحتفــظ البنــك، وبنــاء علــى تقديــره اخلــاص، يحــق تطبيــق إجــراءات املنــع والكشــف وتعليــق احلســابات أو 
رفــض تنفيــذ املعامــالت إذا كان لديهــا أســباباً معقولــة لالشــتباه بــأن حســاب أحــد حاملــي البطاقــات يتــم، 

أو ميكن أن يتم، استخدامه ألغراض غير مشروعة.
٣- يوافــق حامــل البطاقــة  علــى أن البنــك ال يكــون بــأي شــكل مــن األشــكال ويف ظــل أي ظــرف مــن الظــروف 
مســؤوالً عــن أي أضــرار أو خســائر،  مبــا يف ذلــك علــى ســبيل الذكــر ال احلصــر األضــرار املباشــرة أو 
غيــر املباشــرة، أو الناجتــة أو اخلاصــة أو املعارضــة أو العقابيــة التــي تعتبــر أو يزعــم بإنهــا ناجتــة عــن أو 
بســبب أي فعــل متعلــق باالتفاقيــة أو ناشــئ عنهــا، مــا لــم يكــن ذلــك ناجتــاً بشــكل مباشــر عــن اإلهمــال 

الفادح أو اإلغفال املتعمد من جانب البنك.
٤- يوافــق حامــل البطاقــة علــى إخــالء طــرف، وتعويــض، وحفــظ البنــك مــن ضــرر و/أو مســؤولية يف مواجهــة 
أي مطالبــة يتــم تقدميهــا بحــق البنــك مــن قبــل أي طــرف ثالــث وتكــون ناجتــة عــن اســتخدام حامــل 

البطاقة لبطاقة أجر مسبقة الدفع الصادرة عن البنك.
تقنية دون ملس

١- تقنيــة دون ملــس تعنــي املعامــالت التــي تتــم عــن طريــق متريــر البطاقــة فقــط علــى أجهــزة نقــاط البيــع 
POS والتي قد الحتتاج إلى رقم سري إلجناز املعاملة.

٢- ميكــن إجــراء املعامــالت عبــر تقنيــة دون ملــس يف حــدود املبالــغ املوضحــة يف (٣) أدنــاه ، وذلــك بتمريــر 
البطاقة يف نقطة البيع دون ملس واليتطلب ذلك استخدام كلمة املرور اخلاصة بالبطاقة.

٣- ســتكون حــدود املعاملــة الواحــدة عبــر تقنيــة دون ملــس بحــد يومــي والتــي تنظمهــا إرشــادات مصــرف قطــر 
املركزي وفيزا العاملية. 

٤- ســتكون حــدود املعاملــة الواحــدة عبــر تقنيــة دون ملــس خــارج دولــة قطــر بحــد يومــي والتــي تنظمهــا 
إرشادات مصرف قطر املركزي وفيزا العاملية. 

٥- يحتفــظ مصــرف الريــان بــدون أي إخطــار مســبق باحلــق يف تعديــل أو تغييــر حــدود معامــالت دون ملــس 
املشار إليها يف البندين أعاله يف أي وقت.

٦- يحــق لصاحــب البطاقــة أن يســتخدم البطاقــة ٣ مــرات متتاليــة بــدون طلب الرقم الســري بإســتخدام تقنية 
دون ملــس وذلــك ادخــال الرقــم الســري ، وســيتم ارســال رســالة نصيــة لصاحــب البطاقــة تعلمــه بضــرورة 

إدخال الرقم السري إلكمال العملية
٧- برجاء إبالغ مصرف الريان يف حالة ضياع أو إساءة استخدام البطاقة.

Yes No

Purpose of account -- غرض احلساب

هل أنت شخص سياسي أو ذو قــرابة أو عـالقــة عـمـل
نعم ال  مع شخص سـياسـي؟  

إذا كانت اإلجـابة نعم، فيرجى تعبئة منوذج تصريح عن شخص سياسي

Inheritance Salary
ورثراتب



Authorised Users:

1. The Cardholder is responsible for all authorised Transactions initiated and fees 
incurred byuse 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 authorised such use and the Cardholder will be liable for all Transactions and 
fees incurred by those persons. The Cardholder is wholly responsible for the use of 
the Card(s) according to the terms and conditions of this Agreement.

Secondary Cardholder:

1. Supplementary Cards are not allowed for this Card product.

Loss, theft and Inactive Card Accounts:

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 VISA International or its offices.

2. The Cardholder shall remain liable and accountable for any Transactions prior to the 
Bank receiving the written confirmation indicated above.

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. 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. If the Cardholder requests a replacement for a lost or stolen Card, the Bank may, at 
its absolute discretion issue a replacement. The issuance fee for such replacement 
will be debited to the Card Account.

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.

6. Card Accounts that are inactive for a period of one year shall be subject to a transfer 
to an applicable status as may decide by the Bank. Provided that the Bank shall have 
made all reasonable efforts to contact the Cardholder. If the Bank’s efforts have been 
successful to contact the Customer, the Bank shall handle the Card Account in the 
manner described by Qatar Central Bank.

Personal Identification Number (PIN):

1. The Bank will issue a PIN to the Cardholder to authenticate Transactions.

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.

Loading the card:

1. Additional funds may be added to the cardholder card called ‘value loading’. 
However, they will be subject to a reload fee as indicated in schedule of fees.

Disputes on Transactions:

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.

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

3. The Bank is not liable to investigate any Transaction not reported to the Bank by the 
Cardholder within the time frame mentioned above.

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 his/her Card for such 
refunds and agrees to the refund terms and refund policy of that Merchant.

5. In case of errors or questions about the Cardholder’s electronic Transactions, the 
Cardholder must call the Customer Service Call Centre at 44237000 or write to 
Masraf Al Rayan, PO Box 28888, Doha, Qatar.

6. If the Cardholder thinks that his/her statement or receipt is wrong or if he/she needs 
more information about a Transaction listed on the statement or receipt, the 
Cardholder shall provide the Call Centre with all particulars relating to the 
Transaction in question.

Purchase Made In Foreign Currencies:

1. If the Cardholder makes a purchase in a currency other than the currency in which 
his/her Card was issued, the amount deducted from his/her funds will be converted 
by Visa into an amount in the currency of his/her Card. The exchange rate between 
the Transaction currency and the billing currency used for processing international 
Transactions is a rate selected by Visa from the range of rates available in wholesale 
currency markets for the applicable central processing date, which may vary from 
the rate Visa itself receives or the government mandated rate in effect for the 
applicable central processing date.

2. The Bank will also apply mark up margin for transactions other than in Qatari Riyals.

Receipts:

1. The Cardholder shall make sure that he/she gets a receipt at the time he/she makes 
a Transaction using his/her Card.

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

Definitions:
QAR means the lawful Currency of Qatar.

ATM means an Automated Teller Machine.

Card means the MAR Eqtisadi 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 
authorised to use the Card as provided for in this Agreement.

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.

Merchant means any person, 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.

Transaction 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: The Definitions & Preamble together with the terms and conditions indicated 
herein below constitute a “Contract” between the Bank and the Cardholder. By 
accepting and using the Card, the Cardholder agrees to be bound by these terms and 
conditions in this Agreement.

Card Usage:

1. The Cardholder should sign on the signature panel on the reverse of the Card 
immediately upon receipt of the Card.

2. Any Transaction supported by electronic log or the imprint of the Card is presumed 
as a genuine Transaction unless proven otherwise, irrespective of the signature being 
present or not on the Transaction slip.

3. Cardholder can reload additional funds to their Eqtisadi Card.

4. The expiration date of the Card is identified on the front of the Card.

5. The Card is a Eqtisadi card. The Card is not connected in any way to any other 
Account. The Card is not a credit card. The Card is not for resale. The Card will 
remain the property of the Bank and must be surrendered upon demand. The Card 
is non-transferable and it may be cancelled, repossessed or revoked at any time 
without prior notice.

6. The Bank’s business days are Sunday through Thursday, excluding official holidays.

7. The Cardholder should write down his/her Card number and the customer service 
phone number provided in this Agreement on a separate piece of paper in case the 
Cardholder Card is lost, stolen or destroyed.

8. The Cardholder should read this Agreement carefully and keep it for future 
reference.

9. The Bank is not responsible for any act of negligence or denial of service by any 
Merchant or for damages arising as a result of malfunction of any ATMs, POS 
terminals or other electronic devices.The Bank shall not Guarantee and shall not be 
responsible for the quality of the item, goods or the services provided by the 
Merchant.

10. The safety and safekeeping of the Card and its related PIN is the sole responsibility 
of the Cardholder. Any Transaction performed on the ATM or where a PIN entry is 
necessary shall be deemed to be performed by the Cardholder himself/herself, if the 
Card is not reported lost, irrespective of the person performing the Transaction.

11. The maximum value of the Card is restricted to QAR 10,000 or to a maximum as 
displayed at the Bank’s branch.

12. 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 
value available on his/her Card Account.

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

14. If the Cardholder uses his/her Card at a restaurant, a hotel, for a car rental purchase, 
or for similar purchases, the Merchant may pre-authorise the Transaction amount for 
the purchase amount plus up to 20% or more to ensure there are sufficient funds 
available to cover anyincidental expenses incurred.

15. Any pre-authorisation amount will place a hold on the available funds until the 
merchant sends the Bank the final payment amount of the Cardholder’s purchase. 
Once the final payment amount is received, the pre-authorisation amount on hold 
will be removed. It may take up to seven (7) days or more for the hold to be 
removed. During the hold period, the Cardholder will not have access to the 
pre-authorised amount.

16. 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.

17. 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 illegal 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.

18. The Cardholder is not allowed to exceed the available amount 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.

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

20. 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 
pre-authorised regular payments from his/her Card Account. If the Cardholder 
authorises 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 fifteen (15) days.

21. All Transactions relating to car rentals may result in a hold for that amount of funds 
for up to fifteen (15) days.

22. 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 since, for security purposes, a web Merchant may want to 
associate the Card with the Cardholder’s name and address, which it will not be 
able to do.

Card Account Balance/Periodic Statements:

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.

2. The Cardholder can access his/her available balance by accessing the Card Account 
by calling Customer Service Call Centre, anytime, twenty-four (24) hours a day, 
seven (7) days a week for free.

3. The Cardholder will be able to enquire about his/her Card’s Account movement. But 
the Cardholder will not automatically receive paper statements. A fee will be 
charged for requesting a statement.

4. In case the Cardholder requests a statement and does not receive the statement 
within 30 days he/she should contact the Bank and request a copy of the Card 
Statement. This statement would be provided without additional fee. The Cardholder 
shall have the right to request a statement to be sent to his/her e-mail address free of 
any charge.

5. Upon receiving a statement the Cardholder must verify all the Transactions billed on 
the Card statement, and in case of discrepancy, the Cardholder shall notify the Bank 
within 30 days of the statement date.

6. If the Cardholder does not recognise 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 Cardholder will bear the 
charges relating to providing such copies.

7. All notices sent by the Bank to the Cardholder’s address last notified in writing to the 
Bank shall be considered valid and binding.

8. The Cardholder must promptly notify the Bank in writing of any changes in his/her 
address.

Card Fee Schedule:

1. All fees and charges levied by the Bank under this Agreement shall be borne by the 
Cardholder.

2. All fee amounts may be withdrawn from the Card Account and will be assessed as 
long as there is a remaining balance on the Card Account.

3. In case the balance on the Card Account is less than the assessed fee, the entire 
balance will be applied towards the fee and any outstanding transactions will not be 
approved due to lack of funds on the Card Account.

4. For the purpose of this provision, the Bank shall display all fees and charges to be 
levied by the Bank on the Card in a conspicuous place(s) in the Bank’s head office 
and branches.

Expiration Date:

1. The Card has an expiration date. The expiration date is simply 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.

2. The Cardholder will not be able to use his/her Card after the expiration date, but will 
be able to transfer the balance on his/her Card to a newly issued Card. The 
Cardholder must contact the Bank within sixty (60) days of such expiration date at 
the Customer Service telephone number in this Agreement.

Confidentiality:

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:

 – Where it is necessary for completing Transactions.
 – In order to verify the existence and condition of the Card for a third party, such as 

Merchant.
 – In order to comply with government agency, court order, or other legal reporting 

requirements.
 – If the Cardholder gives Bank his/her written permission.
 – To the Bank’s employees, auditors, affiliates, service providers, or attorneys as 

needed.

The Bank’s Liability:

1. The Bank shall not be liable to the Cardholder 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 to the Cardholder from 
the following instances:

 – If through no fault of the Bank’s, the Cardholder does not have enough funds 
available on his/her Card to complete the Transaction.

 – If there is a hold or the funds are subject to legal process or other encumbrance 
restricting their use.

 – If a Merchant refuses to accept the Card.
 – If an electronic terminal where the Cardholder is making a transaction does not 

operate properly and the Cardholder knew about the problem when they initiated 
the Transaction.

 – If access to the Card has been blocked after the Cardholder has reported the Card 
has either been lost or stolen.

 – If the Bank has reason to believe the requested Transaction is unauthorised.
 – If circumstances beyond the Bank’s control (such as fire, flood, or computer or 

communication failure) prevent the completion of the Transaction.
 – 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.

The Cardholder’s Liability for Unauthorised Transactions:

1. If the Cardholder fails to notify the Bank about the stolen or lost Card in the manner 
andtime indicated in this Agreement, the Cardholder shall be liable for any 
unauthorised transaction on Card Account. The Cardholder acknowledges and 
undertakes that any loss sustained by him/her shall be at the cost and expense of the 
Cardholder.

Amendment and Card Cancellation:

1. The Bank may amend or change the terms and conditions of this Agreement at any 
time. The changes will be posted on Masraf Al Rayan’s website. However, if the 
change is made for security purposes, the Bank can implement such change without 
prior notice to the Cardholder.

2. 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.

3. The Cardholder may request the cancellation of the Card any time in writing. The 
Cardholder will be released of all liability pertaining to the Card Account, after:

 – Surrendering the Card
 – A period of 45 days from the cancellation of all Cards and confirmation that there 

are no Transactions or dues outstanding
 – The Cardholder’s termination of this Agreement will not affect any of the Bank’s 

rights or obligations arising under this Agreement prior to the said termination.

General Conditions and Other Terms:

1. The Cardholder’s Card and his/her obligations under this Agreement may not be 
assigned. The Bank may transfer its rights under this Agreement. 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 invalid or 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.

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.

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.

Warranties, Liabilities and Disclaimers:
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 to finance terrorism as defined by governing law of this 
Agreement. The Cardholder acknowledges that worldwide Visa will report any 
suspicious account activity to the relevant law enforcement authority.

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 a Cardholder is being or may be 
used for illegal purposes.

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.

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 Bank Visa Eqtisadi card.

Contactless Technology:
1. Contactless Technology means transaction conducted by taping the Card at the POS 

terminal which can be processed without PIN.
2. Contactless Transaction(s) within the prescribed limits as mentioned in sub-Clause 

(10.3) herein below are authorized just by tapping the card to Contactless POS 
Terminal and DOES not require PIN Card Authentication.

3. Contactless Transactions will be subject to single transaction limit and daily limit 
which are regulated by QCB and Payment Associations International guidelines.

4. Contactless Transactions outside the State of Qatar will be subject to single 
transaction limit and daily limit which are regulated by QCB and Payment 
Associations International guidelines.

5. The Bank reserves the right to amend and/or change the above mentioned limits 
anytime for Contactless Transactions at its own discretion without prior notification.

6. Customers are allowed to perform 3 consecutive Contactless Transactions. Every 4th 
consecutive Contactless Transactions will require a pin, and the Cardholder will 
receive an SMS informing him to use the PIN to complete the transaction.

7. In case of card lost or misuse kindly report immediately to the Bank.

EQTISADI CARD APPLICATION FORM

التعريفات:
ريال قطري: يعني العملة املشروعة لدولة قطر

ATM تعني ماكينة الصرف اآللي
البطاقة تعني بطاقة إقتصادي الصادرة حلامل البطاقة من مصرف الريان.

حساب البطاقة يعني السجالت التي يحتفظ بها البنك الحتساب قيمة املطالبات املرتبطة بالبطاقة.
حامــل البطاقــة يعنــي الشــخص أو األشــخاص، الذيــن قــد تســلموا البطاقــة وهــم مفوضــون باســتخدام 

البطاقة كما هو منصوص عليه يف هذه االتفاقية.
البنك يعني مصرف الريان

كشــف البطاقــة يعنــي كشــف حســاب البطاقــة الــذي يرســله البنــك حلامــل البطاقــة والــذي يبــني جميــع 
املعامالت املفصلة التي أجراها حامل البطاقة.

التاجر يعني أي شخص، أو مؤسسة، أو شركة، أو كيان قانوني يقبل البطاقة.
PIN يعنــي رقــم التعريــف الشــخصي الــذي يصــدره البنــك احلامــل البطاقــة لتمكينــه مــن اســتخدام البطاقــة 

يف ماكينة الصراف اآللي أو نقطة البيع.
POS تعني نقطة البيع حيث ميكن شراء البضائع أو اخلدمات باستخدام البطاقة.

املعاملــة تعنــي شــراء البضائــع و/أو اخلدمــات و/أو الســحوبات النقديــة باســتخدام البطاقــة و/أو البطاقــة 
ورقم التعريف الشخصي.

مقدمة: تشــكل التعريفات واملقدمة إلى جانب األحكام والشــروط املبينة فيما يلي ”عقداً“ بني البنك وحامل 
بهــذه األحــكام  البطاقــة. وبقبــول البطاقــة واســتخدامها، يوافــق حامــل البطاقــة علــى أن يكــون ملزمــاً 

والشروط الواردة يف هذه االتفاقية.

استخدام البطاقة:
١- يتعــني علــى حامــل البطاقــة التوقيــع يف احليــز املخصــص للتوقيــع علــى اجلهــة اخللفيــة للبطاقــة مباشــرة 

بعد استالم البطاقة.
٢- تعتبــر أي معاملــة مدعمــة بدخــول إلكترونــي أو ببصمــة البطاقــة معاملــة أصليــة مالــم يتــم إثبــات العكــس، 

بصرف النظر عن وجود التوقيع أو عدمه على فسيمة املعاملة.
ــة عبــر  ــادة رصيــد بطاقتهــم مــن خــالل تطبيــق اخلدمــات املصرفي ــي بطاقــة إقتصــادي زي ٣- ميكــن حلامل

اجلوال، وأجهزة اإليداع النقدي والفروع.
٤- تاريخ انتهاء صالحية البطاقة مبني على اجلهة األمامية للبطاقة.

٥- البطاقــة هــي بطاقــة إقتصــادي، والبطاقــة غيــر مرتبطــة بــأي شــكل مــن األشــكال بــأي حســاب آخــر. كمــا 
ــة  ــع، ونبقــى البطاقــة ملكي ــة ائتمــان، والبطاقــة ليســت مخصصــة إلعــادة البي أن البطاقــة ليســت بطاق
ــل ويجــوز إلغاؤهــا، أو  ــة للتحوي ــر قابل ــب، والبطاقــة غي ــد الطل ــه عن خاصــة بالبنــك ويجــب تســليمها إلي

استعادتها، أونقضها يف أي وقت دون إشعار مسبق.
٦- أيام عمل البنك هي من يوم األحدإلى يوم اخلميس بإستثناء العطالت الرسمية.

٧- يتعــني علــى حامــل البطاقــة أن يــدون رقــم بطاقتــه ورقــم هاتــف خدمــة العمــالء املبــني يف هــذه االتفاقيــة 
على ورقة منفصلة الستخدامها لالتصال يف حال فقدان البطاقة، أو سرقتها، أو تلفها.

٨- يتعني على حامل البطاقة أن يقرأ هذه االتفاقية بعناية واالحتفاظ بها للرجوع إليها يف املستقبل.
٩- ال يكــون البنــك مســؤوالً عــن أي تصــرف أو إهمــال أو رفــض اخلدمــة مــن قبــل أي تاجــر أو عــن األضــرار 
الناجتــة عــن تعطــل أي جهــاز صــراف آلــي أو جهــاز خــاص بنقطــة بيــع أو غيــر ذلــك مــن األجهــزة 
اإللكترونيــة، كمــا ال يضمــن البنــك وال يكــون مســؤوال عــن جــودة الســلعة أو البضاعــة أو اخلدمــة املقدمــة 

من التاجر.
١٠- تكــون ســالمة وحفــظ البطاقــة ورقــم التعريــف الشــخصي املرتبــط بهــا مــن مســؤولية حامــل البطاقــة 
منفــرداً، وأي معاملــة يتــم إجراؤهــا يف جهــاز الصــراف اآللــي أو حيــث يكــون إدخــال رقــم التعريــف 
الشــخصي ضروريــاً يتــم إعتبارهــا علــى أنهــا متــت مبعرفــة حامــل البطاقــة نفســه، إذا لــم يتــم اإلبــالغ عــن 

فقدان البطاقة، بصرف النظر عن هوية الشخص الذي يجري املعاملة.
١١- احلــد األقصــى لقيمــة البطاقــة محصــور مببلــغ ١٠,٠٠٠ ريــال قطــري أو إلــى احلــد الــذي يحــدده فــرع 

البنك.
ــع أو اخلدمــات يف أي مــكان  ــه لشــراء أو اســتئجار البضائ ــة أن يســتخدم بطاقت ١٢- يجــوز حلامــل البطاق

تكون فيه بطاقة فيزا مقبولة طاملا أن حامل البطاقة ال يتجاوز املبلغ املتوفر يف حساب بطاقته.
١٣- يتعــني علــى حامــل البطاقــة أن يكــون علــى درايــه بــأن بعــض التجــار ال يســمحون حلامــل البطاقــة بإجــراء 
معامــالت مجــزأه حيــث يقــوم باســتخدام البطاقــة للدفــع جزئيــاً مقابــل البضائــع واخلدمــات ودفــع 

الرصيد املتبقي بعمله قانونية من نوع آخر.
١٤- إذا قــام حامــل البطاقــة بإســتخدام بطاقتــه يف مطعــم، أو فنــدق، أو لغــرض تأجيــر ســيارة، أو لغــرض 
مشــتريات مشــابهة، يجــوز للتاجــر أن يقــوم بالتفويــض املســبق مببلــغ املعاملــة اخلــاص مببلــغ الشــراء زائــد 
نســبة تصــل إلــى ٢٠٪ أو أكثــر لضمــان وجــود مــا يكفــي مــن األمــوال املتوفــرة لتغطيــة أي مصاريــف 

عرضية يتم تكبدها.
١٥- أي مبلــغ مفــوض بــه مســبقاً يضــع ((حجــزاً)) علــى األمــوال املتوفــرة إلــى أن يقــوم التاجــر بإرســال مبلــغ 
ــغ الدفعــة  ــم اســتالم املبل ــى البنــك، وعندمــا يت ــة اخلاصــة مبشــتريات حامــل البطاقــة إل الدفعــة النهائي
النهائيــة، يتــم إزالــة احلجــز، يجــوز أن يســتغرق األمــر مــدة تصــل إلــى (٧) أيــام أو أكثــر لتتــم إزالــة 
احلجــز، وخــالل فتــرة احلجــز، ال يكــون بإســتطاعة حامــل البطاقــة الوصــول إلــى املبلــغ املفــوض بــه 

مسبقاً.
١٦- إذا اســتخدم حامــل البطاقــة رقــم البطاقــة دون تقــدمي البطاقــة (كمــا يف حالــة الطلبيــة عبــر البريــد أو 
الشــراء عبــر اإلنترنــت أو الهاتــف)، يكــون األثــر القانونــي ذاتــه كمــا لــو ان حامــل البطاقــة اســتخدم 

البطاقة نفسها.
١٧- يتعهــد حامــل البطاقــة بعــدم اســتخدام البطاقــة لشــراء البضائــع أو اخلدمــات التــي تكــون منافيــة ملبــادئ 
غيــر  النشــاطات  مــن  وغيرهــا  والكحــول،  اإلباحيــة،  واملــواد  املقامــرة،  (مثــل  اإلســالمية  الشــريعة 
ــة دون إشــعار  ــاء البطاق ــك إلغ ــن حــق البن ــون م ــم، يك ــذا احلك ــة به ــل البطاق املشــروعة)، إذا أخــل حام

مسبق ودون أي مسؤولية على البنك.
١٨- ال يســمح حلامــل البطاقــة جتــاوز املبلــغ املتوفــر يف حســاب بطاقتــه، مــن خــالل معاملــة منفــردة أو 
سلســلة مــن املعامــالت وعلــى الرغــم مــن ذلــك إذا جتــاوزت إحــدى املعامــالت رصيــد األمــوال املتوفــرة يف 
ــة وأي رســوم  حســاب البطاقــة، يظــل حامــل البطاقــة ملزمــاً بالكامــل جتــاه البنــك بســداد قيمــة املعامل

مطبقة.
١٩- يتعهــد حامــل البطاقــة بــأال يســتعمل البطاقــة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر أليــة اعمــال غيــر قانونيــة 

أو غسيل األموال أو متويل اإلرهاب
٢٠- ليــس مــن حــق حامــل البطاقــة أن يوقــف الدفــع علــى أي معاملــة شــراء أو دفــع متــت مباشــرتها 
بإســتخدام البطاقــة اخلاصــة بــه، وال يجــوز حلامــل البطاقــة أن يجــري تفويضــا مســبقاً بدفعــات منتظمــة 
مــن حســاب بطاقتــه، وإذا قــام حامــل البطاقــة بتفويــض إحــدى املعامــالت ثــم تخلــف عــن القيــام بشــراء 
تلــك الســلعة كمــا كان مخططــاً لــه، فــإن املوافقــة قــد تــؤدي إلــى حجــز ذلــك املبلــغ مــن املــال ملــده تصــل 

إلى خمسة عشر (١٥) يوماً.
٢١- ميكــن أن تــؤدي جميــع املعامــالت املتعلقــة بتأجيــر الســيارات إلــي حجــز األمــوال ملــدة تصــل إلــى خمســة 

عشر (١٥) يوماً.
٢٢- يجــوز إســتخدام البطاقــة للشــراء عبــر اإلنترنــت ويتعــني علــى حامــل البطاقــة أن يتذكــر دائمــاً أن 
محاولــة اســتخدام البطاقــة علــى املواقــع اإللكترونيــة التــي تتطلــب التحقــق مــن العنــوان قــد يــؤدي إلــى 
رفــض املعاملــة ألنــه ألغــراض أمنيــة قــد يرغــب البائــع عبــر اإلنترنــت يف ربــط البطاقــة بإســم وعنــوان 

حامل البطاقة ، األمر الذي لن يكون بوسعه القيام به.
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استمارة طلب بطاقة إقتصادي

املستخدمون املفوضون:
١- أن يكــون حامــل البطاقــة مســؤوالً عــن جميــع املعامــالت املفــوض بهــا التــي تتــم مباشــرتها وعــن الرســوم 
املتكبــدة بإســتخدام بطاقتــه، ويتعامــل البنــك معــأي إســتخدام للبطاقــة أو الدخــول إلــى رقــم البطاقــة علــى 
أنــه قــد مت مبعرفــة حامــل البطاقــة كمــا لــو أن حامــل البطاقــة قــد فــَوض بذلــك االســتخدام، ويكــون حامــل 
البطاقــة ملزمــاً بجميــع املعامــالت والرســوم املتكبــدة مــن قبــل أولئــك األشــخاص، ويكــون حامــل البطاقــة 

مسؤوالً بالكامل عن استخدام بطاقته (بطاقاته) وفقاً ألحكام وشروط هذه االتفاقية.

حامل البطاقة الثانوية:
١- البطاقات اإلضافية غير مسموح بها يف منتج هذه البطاقة.

فقدان أو سرقة البطاقة وحسابات البطاقات غير املستخدمة:
ــب فيمــا  ــي أو مري ١- إذا فقــدت البطاقــة أو ســرقت أو إشــتبه حامــل البطاقــة بحصــول أي نشــاط احتيال
يتعلــق بالبطاقــة، يجــب علــى حامــل البطاقــة أن يقــوم علــى الفــور بإبــالغ ذلــك إلــى البنــك أو فروعــه أو 
أي مــن مكاتــب الفيــزا القريبــة منــه التــي تعــرض شــعار الفيــزا، ويقــوم البنــك بإجــراء إيقــاف مؤقــت دون 
أي مســؤولية مــن جانبــه عــن ذلــك التصــرف إلــى أن يحصــل البنــك علــى تأكيــد خطــي بالفقــدان أو 

السرقة من حامل البطاقة أو من شركة الفيزا الدولية أو مكاتبها.
ــد  ــك للتأكي ــاً للمســاءلة بشــأن أي معامــالت تســبق اســتالم البن ــة مســؤوالً وخاضع ــل البطاق ٢- يظــل حام

اخلطي املشار إليه يف البند أعاله.
ــأة ملــن  ــك، كاإلعــالن عــن مكاف ــا البن ــي يدفعه ــى البطاقــات املفقــودة الت ــد أي رســوم تفــرض عل ــم قي ٣- يت
يجدهــا، علــى حســاب حامــل البطاقــة، ويتــم اتخــاذ القــرار بشــأن اإلعــالن عــن مكافــأة مــن عدمــه فقــط 

من قبل البنك بعد تقييم خطورة املسألة.
٤- إذا طلــب حامــل البطاقــة بــدل فاقــد عــن البطاقــة املســروقة، يجــوز للبنــك، وفقــاً لتقديــره اخلــاص، 

إصدار بدل فاقد، ويتم قيد رسوم إصدار بدل الفاقد ذلك على حساب البطاقة.
٥- يف حــال مت اســترجاع البطاقــة املفقــودة أو املســروقة ، يتعــني علــى حامــل البطاقــة أن يتلفهــا أو يعيدهــا 

إلى البنك دون استخدامها بأي طريقة كانت، وإبالغ البنك خطياً بأنه قد استرجع البطاقة.
٦- حتــول حســابات البطاقــات التــي لــم تســتخدم لفتــرة عــام كامــل ألي وضعيــة يحــدده البنــك شــريطة أن 
ــك يف  ــم تنجــح محــاوالت البن ــة. ويف حــال ل ــة لإلتصــال بحامــل البطاق ــك كل الســبل املعقول يتخــذ البن
ــاً لتعليمــات مصــرف قطــر  ــك بالتصــرف يف حســاب البطاقــة وفق االتصــال بحامــل البطاقــة يقــوم البن

املركزي.
:(PIN) رقم التعريف الشخصي

١- يقوم البنك بإصدار التعريف الشخصي حلامل البطاقة من أجل التحقق من صحة املعاملة.
٢- يتعــني علــى حامــل البطاقــة عــدم إفشــاء رقــم التعريــف الشــخصي ألي طــرف آخــر، ويكــون حامــل البطاقــة 
مســؤوالً بالكامــل عــن أي معاملــة يتــم التحقــق مــن صحتهــا باســتخدام رقــم تعريفــه الشــخصي، ووفقــاً 

لذلك تعتبر أي معاملة متعلقة برقم التعريف الشخصي على أنها قد متت مبعرفة حامل البطاقة
تعبئة البطاقة:

١- ميكــن إضافــة رصيــد إلــى حســاب حامــل البطاقــة، ’تعبئــة الرصيــد‘، إلعــادة تعبئــة الرصيــد كما هو مشــار 
إليه يف الئحة الرسوم.
النزاعات حول املعامالت:

١- يتعــني افتــراض صحــة القيــود الــواردة يف كشــف البطاقــة إال إذا اعتــرض حامــل البطاقــة علــى القيــود 
خالل فترة ٣٠ يوماً من تاريخ كشف البطاقة وأثبت عدم صحتها.

٢- إذا اعتــرض حامــل البطاقــة علــى أحــد القيــود، يباشــر البنــك حتقيقــاً باألمــر ويبلــغ حامــل البطاقــة 
بالنتيجة، ويتعني على حامل البطاقة حتمل رسم التحقيق املعني.

٣- ال يكــون البنــك ملزمــاً بإجــراء حتقيــق يف أي معاملــة ال يتــم إبــالغ البنــك بهــا مــن قبــل حامــل البطاقــة 
خالل الفترة الزمنية املذكورة يف البند أعاله.

٤- إذا كان مــن حــق حامــل البطاقــة إســترجاع املــال ألي ســبب مــن الدائــن مــن  مقابــل البضائــع أو اخلدمــات 
التــي حصــل عليهــا عــن طريــق الدفــع بالبطاقــة، يوافــق حامــل البطاقــة علــى قبــول قيــد االمــوال 
املســترجعة يف اجلانــب الدائــن مــن حســاب بطاقتــه، ويوافــق حامــل البطاقــة علــى شــروط وسياســة 

التاجر اخلاصة بإرجاع االموال.
٥- يف حــال وجــود أخطــاء أو أســئلة حــول املعامــالت اإللكترونيــة حلامــل البطاقــة، يتعــني علــى حامــل البطاقــة 
االتصــال مبركــز مكاملــات خدمــة العمــالء علــى الرقــم ٤٤٢٣٧٠٠٠ أو كتبة رســالة إلى مصــرف الريان على 

العنوان ص.ب. ٢٨٨٨٨، الدوحة، قطر.
٦- إذا كان حامــل البطاقــة يعتقــد بوجــود خطــأ يف الكشــف أو اإليصــال اخلــاص بــه أو إذا كان يحتــاج ملزيــد 
ــى  ــة يتعــني عل مــن املعلومــات حــول إحــدى املعامــالت املدرجــة يف الكشــف أو اإليصــال. يف هــذه احلال

حامل البطاقة تزويد مركز املكاملات بجميع التفاصيل املتعلقة باملعاملة املعنية.
املشتريات بالعمالت األجنبية:

١- إذا قــام حامــل البطاقــة بالشــراء بعملــة غيــر العملــة التــي صــدرت بهــا بطاقتــه، يتــم بواســطة فيــزا حتويــل 
املبلــغ املقتطــع مــن أموالــه إلــى عملــة البطاقــة، ويكــون ســعر الصــرف بــني عملــة املعاملــة وعملــة الفاتــورة 
املســتخدمة ملعاجلــة املعامــالت الدوليــة هــو الســعر الــذي تختــاره فيــزا مــن نطــاق األســعار املتوفــرة يف 
أســواق العمــالت باجلملــة يف تاريــخ املعاجلــة املركزيــة املطبــق، والــذي قــد يختلــف الســعرالذي حتصــل 
عليــه فيــزا نفســها أو الســعر املفــروض مــن قبــل احلكومــة الــذي يكــون ســارياً يف تاريــخ املعاجلــة املركزيــة 

املطبق.
٢- سيقوم املصرف بفرض تعرفة على املعامالت التي تتم بالعمالت األخرى غير الريال القطري.

اإليصاالت
١- يتعني على حامل البطاقة التأكد من حصوله على ايصال عند اجراء اي معاملة باستخدام بطاقته.

٢- يوافق حامل البطاقة ويتعهد باالحتفاظ والتحقق ومقارنة معامالته وايصاالته.

رصيد حساب البطاقة / الكشوف الدورية:
١- يكــون حامــل البطاقــة مســؤال عــن متابعــة الرصيــد املتوفــر يف حســاب بطاقتــة، حيــث انــه ال يكــون بوســع 
الباعــة عمومــاً حتديــد رصيــده املتوفــر. فمــن املهــم حلامــل البطاقــة ان يعــرف رصيــده املتوفــر قبــل اجــراء 

اي معاملة.
٢- ميكــن حلامــل البطاقــة الوصــول إلــى رصيــده املتــاح عــن طريــق الوصــول إلــى حســاب البطاقــة عــن طريــق 
االتصــال مبركــز خدمــة العمــالء ، يف أي وقــت ، أربــع وعشــرون (٢٤) ســاعة يف اليــوم ، ســبعة (٧) أيــام يف 

األسبوع مجاًنا.
٣- ســيتمكن حامــل البطاقــة مــن االســتعالم عــن حركــة حســاب بطاقتــه. ولكــن لــن يتلقــى حامــل البطاقــة 

كشوًفا ورقية تلقائًيا. سيتم فرض رسوم لطلب كشف حساب.
٤- يف حال طلب حامل البطاقة كشــفاً ولم يســتلمه خالل ٣٠ يوماً، يتعني عليه مراجعه البنك وطلب نســخة 
مــن كشــف البطاقــة، وســيتم توفيــر هــذه النســخة دون أي رســوم إضافيــة ويكــون حلامــل البطاقــة احلــق 

يف طلب كشف حساب يرسل على بريده اإللكتروني بدون رسوم.
ــواردة يف كشــف  ــع املعامــالت ال ــق مــن جمي ــة التحق ــل البطاق ــي حام ــد اســتالمه للكشــف، يجــب عل ٥- عن
البطاقــة، ويف حــال وجــود أي اختــالف، يتعــني علــى حامــل البطاقــة إبــالغ البنــك بذلــك خــالل ٣٠ يوماً من 

تاريخ الكشف.
٦- إذا لــم يتعــرف حامــل البطاقــة علــى إحــدى املعامــالت ويرغــب يف احلصــول علــى نســخة مــن ســجل 
املعامــالت يقــوم البنــك بتزويــده بنســخة مــن ذلــك الســجل وفقــاً لقواعــد وأنظمــة شــركة الفيــزا الدوليــة، 

ويتحمل حامل البطاقة الرسوم املتعلقة بتوفير تلك النسخ.
٧- جميــع اإلشــعارات التــي يرســلها البنــك علــى عنــوان حامــل البطاقــة األخيــر املبلــغ خطيــاً للبنــك تعتبــر 

صحيحة وملزمة.
٨- يجب على حامل البطاقة أن يبلغ البنك خطياَ وعلى وجه السرعة بأي تغييرات يف عنوانه.

جدول رسوم البطاقة:
١- يتحمل حامل البطاقة جميع األتعاب والرسوم التي يفرضها البنك مبوجب االتفاقية.

٢- يجــوز ســحب جميــع مبالــغ األتعــاب مــن حســاب البطاقــة ويتــم فرضهــا طاملــا كان هنــاك رصيــد متبــٍق يف 
حساب البطاقة.

٣- يف أي وقــت يصبــح فيــه رصيــد حســاب البطاقــة أقــل مــن مبلــغ األتعــاب املفروضــة، يتــم اســتخدام رصيــد 
حساب البطاقة لتسوية مبلغ األتعاب ولن تقبل أي عمليات نتيجة للنقص يف رصيد البطاقة.

٤- ألغــراض هــذا احلكــم، يقــوم البنــك بعــرض جميــع األتعــاب والرســوم التــي ينبغــي فرضهــا مــن قبــل البنــك 
على البطاقة يف مكان (أماكن) واضحة يف مكتب البنك الرئيسي وفروعه.

تاريخ انتهاء الصالحية
١- ثمــة تاريــخ النتهــاء صالحيــة البطاقــة، وتاريــخ انتهــاء الصالحيــة مطلــوب فقــط للتأكــد مــن أنــه ميكــن 
ــاء  ــخ إنته ــون و/أو يشــترطون تقــدمي حامــل البطاقــة لتاري ــن يطلب ــدى التجــار الذي اســتخدام البطاقــة ل

الصالحية أثناء إجراء املعاملة.
٢- ال يكــون باســتطاعة حامــل البطاقــة أن يســتخدم بطاقنــه بعــد تاريــخ انتهــاء الصالحيــه، ولكــن يكــون 
ــه إلــى بطاقــة جديــدة مصــدرة، يجــب علــى حامــل البطاقــة مراجعــة  باســتطاعته حتويــل رصيــد بطاقت
البنــك خــالل ســتني (٦٠) يومــاً مــن تاريــخ انتهــاء الصالحيةعلــى رقــم هاتــف خدمــة العمــالء املبــني يف 

هذه االتفاقية.
السرية:

١- يجــوز للبنــك إفشــاء معلومــات للغيــر حــول البطاقــة أو املعلومــات التــي تتــم باســتخدام البطاقــة يف 
احلاالت التي تشمل على سبيل الذكر ال احلصر:

- حيث يكون ذلك ضرورياً إلمتام املعاملة.
- من أجل التحقق من وجود وحالة البطاقة بالنسبة للغير، التاجر على سبيل املثال.

- مــن أجــل االلتــزام بشــروط جهــة حكوميــة، أو أمــر صــادر عــن محكمــة، أو غيــر ذلــك مــن شــروط اإلبــالغ 
القانونية.

- إذا منح حامل البطاقة تصريحه اخلطي للبنك.
- ملوظفــي البنــك،أو مدققــي حســاباته، أو شــركاته املرتبطــة، أو مقدمــي اخلدمــة، أو محاميــه عنــد 

احلاجة.
مسؤولية البنك:

١- ال يكــون البنــك مســؤوالً جتــاه حامــل البطاقــة مــا لــم تكــن املســؤولية املعنيــة ناجتــٍة عــن إهمــال فــادح أو 
ســوء تصــرف متعمــد مــن فعــل أو تقصيــر مــن جانــب البنــك، وال يكــون البنــك مســؤوالً عــن أي ضــرر أو 

خسارة حتصل حلامل البطاقة نتيجة للوقائع التالية:
- إذا لــم يكــن لــدى حامــل البطاقــة، بســبب خطــأ غيــر عائــد للبنــك، مــا يكفــي مــن األمــوال يف حســاب 

بطاقته إلمتام املعاملة.
- إذا كان ثمــة حجــز أو كانــت األمــوال خاضعــة إلجــراء قانونــي أو غيــر ذلــك مــن املوانــع التــي حتــد مــن 

استخدامها.
- إذا رفض أحد التجار قبول البطاقة.

- إذا لم يعمل جهاز إلكتروني حيث يقوم حامل البطاقة بإجراء معاملة بشكل صحيح.
- إذا مت حجب الدخول إلى البطاقة بعد أن أبلغ حامل البطاقة بفقدان أو سرقة البطاقة.

- إذا كان لدى البنك سبباً لالعتقاد بأن املعاملة املطلوبة غير مفوض بها.
- إذا حالــت ظــروف خارجــة عــن ســيطرة البنــك (مثــل احلريــق، أو الفيضــان، أو تعطــل الكمبيوتــرأو 

االتصاالت) دون إمتام املعاملة.
- يف كافة األحوال والظروف فإن مسؤولية البنك مبوجب هذه اإلتفاقية لن تتجاوز قيمة املعاملة ذات 

العالقة.

مسؤولية حامل البطاقة عن املعامالت غير املفوض بها:
١- إذا تخلــف حامــل البطاقــة عــن إبــالغ البنــك عــن فقــدان أو ســرقة البطاقــة بالطريقــة والوقــت احملدديــن 
يف هــذه االتفاقيــة يكــون حامــل البطاقــة مســؤوالً عــن أي معامــالت غيــر مفــوض بهــا علــى حســاب 

البطاقة.
التعديل وإلغاء البطاقة:

١- يجــوز للبنــك تعديــل أو تغييــر أحــكام وشــروط هــذه االتفاقيــة يف أي وقــت، وســيتم وضــع أي تغييــرات أو 
تعديــالت علــى املوقــع اإللكترونــي ملصــرف الريــان، ولكــن إذا مت إجــراء التغييــر ألغــراض أمنيــة، ميكــن 

للبنك تطبيق ذلك التغيير دون توجيه إشعار مسبق إلى حامل البطاقة.

٢- يكــون مــن حــق البنــك إلغــاء، أو ســحب، أو تعليــق، بشــكل كلــي أو جزئــي، أو تقييــد اســتخدام البطاقــة يف 
أي وقت دون توجيه أي إشعار و/أو تبليغ إلى حامل البطاقة.

٣- يجــوز حلامــل البطاقــة أن يطلــب كتابــة إلغــاء  البطاقــة يف أي وقــت، ويتــم إبــراء ذمــة حامــل البطاقــة مــن 
جميع املسؤوليات املتعلقة بحساب البطاقة بعد:

- تسليم البطاقة.
- مــدة ٤٥ يومــاً مــن تاريــخ إلغــاء جميــع البطاقــات والتأكيــد علــى أنــه لــم يعــد ثمــة معامــالت أو ديــون 

مستحقة.
- مبوجب هذه االتفاقية قبل اإلنهاء املذكور.

الشروط العامة واألحكام األخرى:
١- ال يجــوز حلامــل البطاقــة التنــازل عــن بطاقتــه والتزاماتــه مبوجــب هــذه االتفاقيــة، ويجــوز للبنــك حتويــل 
حقوقــه مبوجــب هــذه االتفاقيــة، ويكــون اســتخدام البطاقــة خاضعــاً جلميــع القواعــد واألعــراف املعمــول 
بهــا ألي غرفــة مقاصــة أو أي جهــة أخــرى مشــتركة يف املعاملــة، وال يتخلــى البنــك عــن حقوقــه عبــر تأخيــر 
أو عــدم ممارســتها يف أي وقــت، وإذا مت إعتبــار أي حكــم مــن أحــكام هــذة االتفاقيــة باطــًال أو غيــر قابــل 
للتنفيــذ مبوجــب أي قاعــدة أو قانــون أو نظــام ألي جهــة حكوميــة، فــإن صالحيــة وقابليــة تنفيــذ أي مــن 

األحكام األخرى يف هذه االتفاقية لن يتأثر بذلك.
٢- تخضــع هــذه األحــكام والشــروط لقوانــني دولــة قطــر وأنظمــة الفيــزا إال إلــى هــذا احلــد الــذي تتعــارض 
فيــه مــع مبــادئ وقواعــد الشــريعة اإلســالمية، كمــا حتددهــا هيئــة الرقابــة الشــرعية اخلاصــة بالبنــك ويف 
ــي  ــادئ الشــريعة اإلســالمية هــي الت حــال وجــود أي تعــارض بــني القوانــني واألنظمــة املذكــورة، فــإن مب
تســود. ويخضــع الطرفــان مبوجبــه لالختصــاص احلصــري للمحاكــم القطريــة يف أي إجــراءات أو نزاعــات 

تنشأ عن أو فيما يتصل بهذه االتفاقية.
٣- صــدرت هــذه االتفاقيــة باللغــة العربيــة واللغــة اإلجنليزيــة ويف حــال وجــود تناقــض بــني النســختني فــإن 

النسخة العربية هي التي تسود.
الضمانات واملسؤوليات وبراءات الذمة:

١- يتفهــم حامــل البطاقــة، ويتعهــد، ويقبــل بانــه ممنــوع عليــه منعــاً باتــاً اســتخدام البطاقــة لســداد ثمــن مــواد 
غيــر مشــروعة وكذلــك حتميــل ملفــات غيــر مشــروعة مــن اإلنترنــت أو أي بضائــع وخدمــات أخــرى تنتهــك 
حقــوق امللكيــة الفكريــة ألي طــرف ثالــث و/أو غــرض غيــر مشــروع أو نشــاط إجرامــي مــن أي طبيعــة كان 
مبــا يف ذلــك نشــاطات غســيل األمــوال لتمويــل اإلرهــاب كمــا هــي معروفــة يف القانــون الــذي يحكــم هــذه 
االتفاقيــة، ويقــر حامــل البطاقــة بــأن شــركة الفيــزا حــول العالــم ســتقوم باإلبــالغ عــن أي نشــاط مشــبوه 

يف احلساب للسلطات املعنية املسؤولة عن تطبيق القانون.
٢- يحتفــظ البنــك، وبنــاء علــى تقديــره اخلــاص، يحــق تطبيــق إجــراءات املنــع والكشــف وتعليــق احلســابات أو 
رفــض تنفيــذ املعامــالت إذا كان لديهــا أســباباً معقولــة لالشــتباه بــأن حســاب أحــد حاملــي البطاقــات يتــم، 

أو ميكن أن يتم، استخدامه ألغراض غير مشروعة.
٣- يوافــق حامــل البطاقــة  علــى أن البنــك ال يكــون بــأي شــكل مــن األشــكال ويف ظــل أي ظــرف مــن الظــروف 
مســؤوالً عــن أي أضــرار أو خســائر،  مبــا يف ذلــك علــى ســبيل الذكــر ال احلصــر األضــرار املباشــرة أو 
غيــر املباشــرة، أو الناجتــة أو اخلاصــة أو املعارضــة أو العقابيــة التــي تعتبــر أو يزعــم بإنهــا ناجتــة عــن أو 
بســبب أي فعــل متعلــق باالتفاقيــة أو ناشــئ عنهــا، مــا لــم يكــن ذلــك ناجتــاً بشــكل مباشــر عــن اإلهمــال 

الفادح أو اإلغفال املتعمد من جانب البنك.
٤- يوافــق حامــل البطاقــة علــى إخــالء طــرف، وتعويــض، وحفــظ البنــك مــن ضــرر و/أو مســؤولية يف مواجهــة 
أي مطالبــة يتــم تقدميهــا بحــق البنــك مــن قبــل أي طــرف ثالــث وتكــون ناجتــة عــن اســتخدام حامــل 

البطاقة لبطاقة أجر مسبقة الدفع الصادرة عن البنك.
تقنية دون ملس

١- تقنيــة دون ملــس تعنــي املعامــالت التــي تتــم عــن طريــق متريــر البطاقــة فقــط علــى أجهــزة نقــاط البيــع 
POS والتي قد الحتتاج إلى رقم سري إلجناز املعاملة.

٢- ميكــن إجــراء املعامــالت عبــر تقنيــة دون ملــس يف حــدود املبالــغ املوضحــة يف (٣) أدنــاه ، وذلــك بتمريــر 
البطاقة يف نقطة البيع دون ملس واليتطلب ذلك استخدام كلمة املرور اخلاصة بالبطاقة.

٣- ســتكون حــدود املعاملــة الواحــدة عبــر تقنيــة دون ملــس بحــد يومــي والتــي تنظمهــا إرشــادات مصــرف قطــر 
املركزي وفيزا العاملية. 

٤- ســتكون حــدود املعاملــة الواحــدة عبــر تقنيــة دون ملــس خــارج دولــة قطــر بحــد يومــي والتــي تنظمهــا 
إرشادات مصرف قطر املركزي وفيزا العاملية. 

٥- يحتفــظ مصــرف الريــان بــدون أي إخطــار مســبق باحلــق يف تعديــل أو تغييــر حــدود معامــالت دون ملــس 
املشار إليها يف البندين أعاله يف أي وقت.

٦- يحــق لصاحــب البطاقــة أن يســتخدم البطاقــة ٣ مــرات متتاليــة بــدون طلب الرقم الســري بإســتخدام تقنية 
دون ملــس وذلــك ادخــال الرقــم الســري ، وســيتم ارســال رســالة نصيــة لصاحــب البطاقــة تعلمــه بضــرورة 

إدخال الرقم السري إلكمال العملية
٧- برجاء إبالغ مصرف الريان يف حالة ضياع أو إساءة استخدام البطاقة.



Authorised Users:

1. The Cardholder is responsible for all authorised Transactions initiated and fees 
incurred byuse 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 authorised such use and the Cardholder will be liable for all Transactions and 
fees incurred by those persons. The Cardholder is wholly responsible for the use of 
the Card(s) according to the terms and conditions of this Agreement.

Secondary Cardholder:

1. Supplementary Cards are not allowed for this Card product.

Loss, theft and Inactive Card Accounts:

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 VISA International or its offices.

2. The Cardholder shall remain liable and accountable for any Transactions prior to the 
Bank receiving the written confirmation indicated above.

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. 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. If the Cardholder requests a replacement for a lost or stolen Card, the Bank may, at 
its absolute discretion issue a replacement. The issuance fee for such replacement 
will be debited to the Card Account.

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.

6. Card Accounts that are inactive for a period of one year shall be subject to a transfer 
to an applicable status as may decide by the Bank. Provided that the Bank shall have 
made all reasonable efforts to contact the Cardholder. If the Bank’s efforts have been 
successful to contact the Customer, the Bank shall handle the Card Account in the 
manner described by Qatar Central Bank.

Personal Identification Number (PIN):

1. The Bank will issue a PIN to the Cardholder to authenticate Transactions.

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.

Loading the card:

1. Additional funds may be added to the cardholder card called ‘value loading’. 
However, they will be subject to a reload fee as indicated in schedule of fees.

Disputes on Transactions:

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.

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

3. The Bank is not liable to investigate any Transaction not reported to the Bank by the 
Cardholder within the time frame mentioned above.

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 his/her Card for such 
refunds and agrees to the refund terms and refund policy of that Merchant.

5. In case of errors or questions about the Cardholder’s electronic Transactions, the 
Cardholder must call the Customer Service Call Centre at 44237000 or write to 
Masraf Al Rayan, PO Box 28888, Doha, Qatar.

6. If the Cardholder thinks that his/her statement or receipt is wrong or if he/she needs 
more information about a Transaction listed on the statement or receipt, the 
Cardholder shall provide the Call Centre with all particulars relating to the 
Transaction in question.

Purchase Made In Foreign Currencies:

1. If the Cardholder makes a purchase in a currency other than the currency in which 
his/her Card was issued, the amount deducted from his/her funds will be converted 
by Visa into an amount in the currency of his/her Card. The exchange rate between 
the Transaction currency and the billing currency used for processing international 
Transactions is a rate selected by Visa from the range of rates available in wholesale 
currency markets for the applicable central processing date, which may vary from 
the rate Visa itself receives or the government mandated rate in effect for the 
applicable central processing date.

2. The Bank will also apply mark up margin for transactions other than in Qatari Riyals.

Receipts:

1. The Cardholder shall make sure that he/she gets a receipt at the time he/she makes 
a Transaction using his/her Card.

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

Definitions:
QAR means the lawful Currency of Qatar.

ATM means an Automated Teller Machine.

Card means the MAR Eqtisadi 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 
authorised to use the Card as provided for in this Agreement.

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.

Merchant means any person, 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.

Transaction 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: The Definitions & Preamble together with the terms and conditions indicated 
herein below constitute a “Contract” between the Bank and the Cardholder. By 
accepting and using the Card, the Cardholder agrees to be bound by these terms and 
conditions in this Agreement.

Card Usage:

1. The Cardholder should sign on the signature panel on the reverse of the Card 
immediately upon receipt of the Card.

2. Any Transaction supported by electronic log or the imprint of the Card is presumed 
as a genuine Transaction unless proven otherwise, irrespective of the signature being 
present or not on the Transaction slip.

3. Cardholder can reload additional funds to their Eqtisadi Card.

4. The expiration date of the Card is identified on the front of the Card.

5. The Card is a Eqtisadi card. The Card is not connected in any way to any other 
Account. The Card is not a credit card. The Card is not for resale. The Card will 
remain the property of the Bank and must be surrendered upon demand. The Card 
is non-transferable and it may be cancelled, repossessed or revoked at any time 
without prior notice.

6. The Bank’s business days are Sunday through Thursday, excluding official holidays.

7. The Cardholder should write down his/her Card number and the customer service 
phone number provided in this Agreement on a separate piece of paper in case the 
Cardholder Card is lost, stolen or destroyed.

8. The Cardholder should read this Agreement carefully and keep it for future 
reference.

9. The Bank is not responsible for any act of negligence or denial of service by any 
Merchant or for damages arising as a result of malfunction of any ATMs, POS 
terminals or other electronic devices.The Bank shall not Guarantee and shall not be 
responsible for the quality of the item, goods or the services provided by the 
Merchant.

10. The safety and safekeeping of the Card and its related PIN is the sole responsibility 
of the Cardholder. Any Transaction performed on the ATM or where a PIN entry is 
necessary shall be deemed to be performed by the Cardholder himself/herself, if the 
Card is not reported lost, irrespective of the person performing the Transaction.

11. The maximum value of the Card is restricted to QAR 10,000 or to a maximum as 
displayed at the Bank’s branch.

12. 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 
value available on his/her Card Account.

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

14. If the Cardholder uses his/her Card at a restaurant, a hotel, for a car rental purchase, 
or for similar purchases, the Merchant may pre-authorise the Transaction amount for 
the purchase amount plus up to 20% or more to ensure there are sufficient funds 
available to cover anyincidental expenses incurred.

15. Any pre-authorisation amount will place a hold on the available funds until the 
merchant sends the Bank the final payment amount of the Cardholder’s purchase. 
Once the final payment amount is received, the pre-authorisation amount on hold 
will be removed. It may take up to seven (7) days or more for the hold to be 
removed. During the hold period, the Cardholder will not have access to the 
pre-authorised amount.

16. 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.

17. 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 illegal 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.

18. The Cardholder is not allowed to exceed the available amount 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.

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

20. 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 
pre-authorised regular payments from his/her Card Account. If the Cardholder 
authorises 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 fifteen (15) days.

21. All Transactions relating to car rentals may result in a hold for that amount of funds 
for up to fifteen (15) days.

22. 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 since, for security purposes, a web Merchant may want to 
associate the Card with the Cardholder’s name and address, which it will not be 
able to do.

Card Account Balance/Periodic Statements:

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.

2. The Cardholder can access his/her available balance by accessing the Card Account 
by calling Customer Service Call Centre, anytime, twenty-four (24) hours a day, 
seven (7) days a week for free.

3. The Cardholder will be able to enquire about his/her Card’s Account movement. But 
the Cardholder will not automatically receive paper statements. A fee will be 
charged for requesting a statement.

4. In case the Cardholder requests a statement and does not receive the statement 
within 30 days he/she should contact the Bank and request a copy of the Card 
Statement. This statement would be provided without additional fee. The Cardholder 
shall have the right to request a statement to be sent to his/her e-mail address free of 
any charge.

5. Upon receiving a statement the Cardholder must verify all the Transactions billed on 
the Card statement, and in case of discrepancy, the Cardholder shall notify the Bank 
within 30 days of the statement date.

6. If the Cardholder does not recognise 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 Cardholder will bear the 
charges relating to providing such copies.

7. All notices sent by the Bank to the Cardholder’s address last notified in writing to the 
Bank shall be considered valid and binding.

8. The Cardholder must promptly notify the Bank in writing of any changes in his/her 
address.

Card Fee Schedule:

1. All fees and charges levied by the Bank under this Agreement shall be borne by the 
Cardholder.

2. All fee amounts may be withdrawn from the Card Account and will be assessed as 
long as there is a remaining balance on the Card Account.

3. In case the balance on the Card Account is less than the assessed fee, the entire 
balance will be applied towards the fee and any outstanding transactions will not be 
approved due to lack of funds on the Card Account.

4. For the purpose of this provision, the Bank shall display all fees and charges to be 
levied by the Bank on the Card in a conspicuous place(s) in the Bank’s head office 
and branches.

Expiration Date:

1. The Card has an expiration date. The expiration date is simply 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.

2. The Cardholder will not be able to use his/her Card after the expiration date, but will 
be able to transfer the balance on his/her Card to a newly issued Card. The 
Cardholder must contact the Bank within sixty (60) days of such expiration date at 
the Customer Service telephone number in this Agreement.

Confidentiality:

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:

 – Where it is necessary for completing Transactions.
 – In order to verify the existence and condition of the Card for a third party, such as 

Merchant.
 – In order to comply with government agency, court order, or other legal reporting 

requirements.
 – If the Cardholder gives Bank his/her written permission.
 – To the Bank’s employees, auditors, affiliates, service providers, or attorneys as 

needed.

The Bank’s Liability:

1. The Bank shall not be liable to the Cardholder 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 to the Cardholder from 
the following instances:

 – If through no fault of the Bank’s, the Cardholder does not have enough funds 
available on his/her Card to complete the Transaction.

 – If there is a hold or the funds are subject to legal process or other encumbrance 
restricting their use.

 – If a Merchant refuses to accept the Card.
 – If an electronic terminal where the Cardholder is making a transaction does not 

operate properly and the Cardholder knew about the problem when they initiated 
the Transaction.

 – If access to the Card has been blocked after the Cardholder has reported the Card 
has either been lost or stolen.

 – If the Bank has reason to believe the requested Transaction is unauthorised.
 – If circumstances beyond the Bank’s control (such as fire, flood, or computer or 

communication failure) prevent the completion of the Transaction.
 – 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.

The Cardholder’s Liability for Unauthorised Transactions:

1. If the Cardholder fails to notify the Bank about the stolen or lost Card in the manner 
andtime indicated in this Agreement, the Cardholder shall be liable for any 
unauthorised transaction on Card Account. The Cardholder acknowledges and 
undertakes that any loss sustained by him/her shall be at the cost and expense of the 
Cardholder.

Amendment and Card Cancellation:

1. The Bank may amend or change the terms and conditions of this Agreement at any 
time. The changes will be posted on Masraf Al Rayan’s website. However, if the 
change is made for security purposes, the Bank can implement such change without 
prior notice to the Cardholder.

2. 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.

3. The Cardholder may request the cancellation of the Card any time in writing. The 
Cardholder will be released of all liability pertaining to the Card Account, after:

 – Surrendering the Card
 – A period of 45 days from the cancellation of all Cards and confirmation that there 

are no Transactions or dues outstanding
 – The Cardholder’s termination of this Agreement will not affect any of the Bank’s 

rights or obligations arising under this Agreement prior to the said termination.

General Conditions and Other Terms:

1. The Cardholder’s Card and his/her obligations under this Agreement may not be 
assigned. The Bank may transfer its rights under this Agreement. 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 invalid or 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.

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.

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.

Warranties, Liabilities and Disclaimers:
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 to finance terrorism as defined by governing law of this 
Agreement. The Cardholder acknowledges that worldwide Visa will report any 
suspicious account activity to the relevant law enforcement authority.

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 a Cardholder is being or may be 
used for illegal purposes.

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.

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 Bank Visa Eqtisadi card.

Contactless Technology:
1. Contactless Technology means transaction conducted by taping the Card at the POS 

terminal which can be processed without PIN.
2. Contactless Transaction(s) within the prescribed limits as mentioned in sub-Clause 

(10.3) herein below are authorized just by tapping the card to Contactless POS 
Terminal and DOES not require PIN Card Authentication.

3. Contactless Transactions will be subject to single transaction limit and daily limit 
which are regulated by QCB and Payment Associations International guidelines.

4. Contactless Transactions outside the State of Qatar will be subject to single 
transaction limit and daily limit which are regulated by QCB and Payment 
Associations International guidelines.

5. The Bank reserves the right to amend and/or change the above mentioned limits 
anytime for Contactless Transactions at its own discretion without prior notification.

6. Customers are allowed to perform 3 consecutive Contactless Transactions. Every 4th 
consecutive Contactless Transactions will require a pin, and the Cardholder will 
receive an SMS informing him to use the PIN to complete the transaction.

7. In case of card lost or misuse kindly report immediately to the Bank.

EQTISADI CARD APPLICATION FORM

التعريفات:
ريال قطري: يعني العملة املشروعة لدولة قطر

ATM تعني ماكينة الصرف اآللي
البطاقة تعني بطاقة إقتصادي الصادرة حلامل البطاقة من مصرف الريان.

حساب البطاقة يعني السجالت التي يحتفظ بها البنك الحتساب قيمة املطالبات املرتبطة بالبطاقة.
حامــل البطاقــة يعنــي الشــخص أو األشــخاص، الذيــن قــد تســلموا البطاقــة وهــم مفوضــون باســتخدام 

البطاقة كما هو منصوص عليه يف هذه االتفاقية.
البنك يعني مصرف الريان

كشــف البطاقــة يعنــي كشــف حســاب البطاقــة الــذي يرســله البنــك حلامــل البطاقــة والــذي يبــني جميــع 
املعامالت املفصلة التي أجراها حامل البطاقة.

التاجر يعني أي شخص، أو مؤسسة، أو شركة، أو كيان قانوني يقبل البطاقة.
PIN يعنــي رقــم التعريــف الشــخصي الــذي يصــدره البنــك احلامــل البطاقــة لتمكينــه مــن اســتخدام البطاقــة 

يف ماكينة الصراف اآللي أو نقطة البيع.
POS تعني نقطة البيع حيث ميكن شراء البضائع أو اخلدمات باستخدام البطاقة.

املعاملــة تعنــي شــراء البضائــع و/أو اخلدمــات و/أو الســحوبات النقديــة باســتخدام البطاقــة و/أو البطاقــة 
ورقم التعريف الشخصي.

مقدمة: تشــكل التعريفات واملقدمة إلى جانب األحكام والشــروط املبينة فيما يلي ”عقداً“ بني البنك وحامل 
بهــذه األحــكام  البطاقــة. وبقبــول البطاقــة واســتخدامها، يوافــق حامــل البطاقــة علــى أن يكــون ملزمــاً 

والشروط الواردة يف هذه االتفاقية.

استخدام البطاقة:
١- يتعــني علــى حامــل البطاقــة التوقيــع يف احليــز املخصــص للتوقيــع علــى اجلهــة اخللفيــة للبطاقــة مباشــرة 

بعد استالم البطاقة.
٢- تعتبــر أي معاملــة مدعمــة بدخــول إلكترونــي أو ببصمــة البطاقــة معاملــة أصليــة مالــم يتــم إثبــات العكــس، 

بصرف النظر عن وجود التوقيع أو عدمه على فسيمة املعاملة.
ــة عبــر  ــادة رصيــد بطاقتهــم مــن خــالل تطبيــق اخلدمــات املصرفي ــي بطاقــة إقتصــادي زي ٣- ميكــن حلامل

اجلوال، وأجهزة اإليداع النقدي والفروع.
٤- تاريخ انتهاء صالحية البطاقة مبني على اجلهة األمامية للبطاقة.

٥- البطاقــة هــي بطاقــة إقتصــادي، والبطاقــة غيــر مرتبطــة بــأي شــكل مــن األشــكال بــأي حســاب آخــر. كمــا 
ــة  ــع، ونبقــى البطاقــة ملكي ــة ائتمــان، والبطاقــة ليســت مخصصــة إلعــادة البي أن البطاقــة ليســت بطاق
ــل ويجــوز إلغاؤهــا، أو  ــة للتحوي ــر قابل ــب، والبطاقــة غي ــد الطل ــه عن خاصــة بالبنــك ويجــب تســليمها إلي

استعادتها، أونقضها يف أي وقت دون إشعار مسبق.
٦- أيام عمل البنك هي من يوم األحدإلى يوم اخلميس بإستثناء العطالت الرسمية.

٧- يتعــني علــى حامــل البطاقــة أن يــدون رقــم بطاقتــه ورقــم هاتــف خدمــة العمــالء املبــني يف هــذه االتفاقيــة 
على ورقة منفصلة الستخدامها لالتصال يف حال فقدان البطاقة، أو سرقتها، أو تلفها.

٨- يتعني على حامل البطاقة أن يقرأ هذه االتفاقية بعناية واالحتفاظ بها للرجوع إليها يف املستقبل.
٩- ال يكــون البنــك مســؤوالً عــن أي تصــرف أو إهمــال أو رفــض اخلدمــة مــن قبــل أي تاجــر أو عــن األضــرار 
الناجتــة عــن تعطــل أي جهــاز صــراف آلــي أو جهــاز خــاص بنقطــة بيــع أو غيــر ذلــك مــن األجهــزة 
اإللكترونيــة، كمــا ال يضمــن البنــك وال يكــون مســؤوال عــن جــودة الســلعة أو البضاعــة أو اخلدمــة املقدمــة 

من التاجر.
١٠- تكــون ســالمة وحفــظ البطاقــة ورقــم التعريــف الشــخصي املرتبــط بهــا مــن مســؤولية حامــل البطاقــة 
منفــرداً، وأي معاملــة يتــم إجراؤهــا يف جهــاز الصــراف اآللــي أو حيــث يكــون إدخــال رقــم التعريــف 
الشــخصي ضروريــاً يتــم إعتبارهــا علــى أنهــا متــت مبعرفــة حامــل البطاقــة نفســه، إذا لــم يتــم اإلبــالغ عــن 

فقدان البطاقة، بصرف النظر عن هوية الشخص الذي يجري املعاملة.
١١- احلــد األقصــى لقيمــة البطاقــة محصــور مببلــغ ١٠,٠٠٠ ريــال قطــري أو إلــى احلــد الــذي يحــدده فــرع 

البنك.
ــع أو اخلدمــات يف أي مــكان  ــه لشــراء أو اســتئجار البضائ ــة أن يســتخدم بطاقت ١٢- يجــوز حلامــل البطاق

تكون فيه بطاقة فيزا مقبولة طاملا أن حامل البطاقة ال يتجاوز املبلغ املتوفر يف حساب بطاقته.
١٣- يتعــني علــى حامــل البطاقــة أن يكــون علــى درايــه بــأن بعــض التجــار ال يســمحون حلامــل البطاقــة بإجــراء 
معامــالت مجــزأه حيــث يقــوم باســتخدام البطاقــة للدفــع جزئيــاً مقابــل البضائــع واخلدمــات ودفــع 

الرصيد املتبقي بعمله قانونية من نوع آخر.
١٤- إذا قــام حامــل البطاقــة بإســتخدام بطاقتــه يف مطعــم، أو فنــدق، أو لغــرض تأجيــر ســيارة، أو لغــرض 
مشــتريات مشــابهة، يجــوز للتاجــر أن يقــوم بالتفويــض املســبق مببلــغ املعاملــة اخلــاص مببلــغ الشــراء زائــد 
نســبة تصــل إلــى ٢٠٪ أو أكثــر لضمــان وجــود مــا يكفــي مــن األمــوال املتوفــرة لتغطيــة أي مصاريــف 

عرضية يتم تكبدها.
١٥- أي مبلــغ مفــوض بــه مســبقاً يضــع ((حجــزاً)) علــى األمــوال املتوفــرة إلــى أن يقــوم التاجــر بإرســال مبلــغ 
ــغ الدفعــة  ــم اســتالم املبل ــى البنــك، وعندمــا يت ــة اخلاصــة مبشــتريات حامــل البطاقــة إل الدفعــة النهائي
النهائيــة، يتــم إزالــة احلجــز، يجــوز أن يســتغرق األمــر مــدة تصــل إلــى (٧) أيــام أو أكثــر لتتــم إزالــة 
احلجــز، وخــالل فتــرة احلجــز، ال يكــون بإســتطاعة حامــل البطاقــة الوصــول إلــى املبلــغ املفــوض بــه 

مسبقاً.
١٦- إذا اســتخدم حامــل البطاقــة رقــم البطاقــة دون تقــدمي البطاقــة (كمــا يف حالــة الطلبيــة عبــر البريــد أو 
الشــراء عبــر اإلنترنــت أو الهاتــف)، يكــون األثــر القانونــي ذاتــه كمــا لــو ان حامــل البطاقــة اســتخدم 

البطاقة نفسها.
١٧- يتعهــد حامــل البطاقــة بعــدم اســتخدام البطاقــة لشــراء البضائــع أو اخلدمــات التــي تكــون منافيــة ملبــادئ 
غيــر  النشــاطات  مــن  وغيرهــا  والكحــول،  اإلباحيــة،  واملــواد  املقامــرة،  (مثــل  اإلســالمية  الشــريعة 
ــة دون إشــعار  ــاء البطاق ــك إلغ ــن حــق البن ــون م ــم، يك ــذا احلك ــة به ــل البطاق املشــروعة)، إذا أخــل حام

مسبق ودون أي مسؤولية على البنك.
١٨- ال يســمح حلامــل البطاقــة جتــاوز املبلــغ املتوفــر يف حســاب بطاقتــه، مــن خــالل معاملــة منفــردة أو 
سلســلة مــن املعامــالت وعلــى الرغــم مــن ذلــك إذا جتــاوزت إحــدى املعامــالت رصيــد األمــوال املتوفــرة يف 
ــة وأي رســوم  حســاب البطاقــة، يظــل حامــل البطاقــة ملزمــاً بالكامــل جتــاه البنــك بســداد قيمــة املعامل

مطبقة.
١٩- يتعهــد حامــل البطاقــة بــأال يســتعمل البطاقــة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر أليــة اعمــال غيــر قانونيــة 

أو غسيل األموال أو متويل اإلرهاب
٢٠- ليــس مــن حــق حامــل البطاقــة أن يوقــف الدفــع علــى أي معاملــة شــراء أو دفــع متــت مباشــرتها 
بإســتخدام البطاقــة اخلاصــة بــه، وال يجــوز حلامــل البطاقــة أن يجــري تفويضــا مســبقاً بدفعــات منتظمــة 
مــن حســاب بطاقتــه، وإذا قــام حامــل البطاقــة بتفويــض إحــدى املعامــالت ثــم تخلــف عــن القيــام بشــراء 
تلــك الســلعة كمــا كان مخططــاً لــه، فــإن املوافقــة قــد تــؤدي إلــى حجــز ذلــك املبلــغ مــن املــال ملــده تصــل 

إلى خمسة عشر (١٥) يوماً.
٢١- ميكــن أن تــؤدي جميــع املعامــالت املتعلقــة بتأجيــر الســيارات إلــي حجــز األمــوال ملــدة تصــل إلــى خمســة 

عشر (١٥) يوماً.
٢٢- يجــوز إســتخدام البطاقــة للشــراء عبــر اإلنترنــت ويتعــني علــى حامــل البطاقــة أن يتذكــر دائمــاً أن 
محاولــة اســتخدام البطاقــة علــى املواقــع اإللكترونيــة التــي تتطلــب التحقــق مــن العنــوان قــد يــؤدي إلــى 
رفــض املعاملــة ألنــه ألغــراض أمنيــة قــد يرغــب البائــع عبــر اإلنترنــت يف ربــط البطاقــة بإســم وعنــوان 

حامل البطاقة ، األمر الذي لن يكون بوسعه القيام به.
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استمارة طلب بطاقة إقتصادي

املستخدمون املفوضون:
١- أن يكــون حامــل البطاقــة مســؤوالً عــن جميــع املعامــالت املفــوض بهــا التــي تتــم مباشــرتها وعــن الرســوم 
املتكبــدة بإســتخدام بطاقتــه، ويتعامــل البنــك معــأي إســتخدام للبطاقــة أو الدخــول إلــى رقــم البطاقــة علــى 
أنــه قــد مت مبعرفــة حامــل البطاقــة كمــا لــو أن حامــل البطاقــة قــد فــَوض بذلــك االســتخدام، ويكــون حامــل 
البطاقــة ملزمــاً بجميــع املعامــالت والرســوم املتكبــدة مــن قبــل أولئــك األشــخاص، ويكــون حامــل البطاقــة 

مسؤوالً بالكامل عن استخدام بطاقته (بطاقاته) وفقاً ألحكام وشروط هذه االتفاقية.

حامل البطاقة الثانوية:
١- البطاقات اإلضافية غير مسموح بها يف منتج هذه البطاقة.

فقدان أو سرقة البطاقة وحسابات البطاقات غير املستخدمة:
ــب فيمــا  ــي أو مري ١- إذا فقــدت البطاقــة أو ســرقت أو إشــتبه حامــل البطاقــة بحصــول أي نشــاط احتيال
يتعلــق بالبطاقــة، يجــب علــى حامــل البطاقــة أن يقــوم علــى الفــور بإبــالغ ذلــك إلــى البنــك أو فروعــه أو 
أي مــن مكاتــب الفيــزا القريبــة منــه التــي تعــرض شــعار الفيــزا، ويقــوم البنــك بإجــراء إيقــاف مؤقــت دون 
أي مســؤولية مــن جانبــه عــن ذلــك التصــرف إلــى أن يحصــل البنــك علــى تأكيــد خطــي بالفقــدان أو 

السرقة من حامل البطاقة أو من شركة الفيزا الدولية أو مكاتبها.
ــد  ــك للتأكي ــاً للمســاءلة بشــأن أي معامــالت تســبق اســتالم البن ــة مســؤوالً وخاضع ــل البطاق ٢- يظــل حام

اخلطي املشار إليه يف البند أعاله.
ــأة ملــن  ــك، كاإلعــالن عــن مكاف ــا البن ــي يدفعه ــى البطاقــات املفقــودة الت ــد أي رســوم تفــرض عل ــم قي ٣- يت
يجدهــا، علــى حســاب حامــل البطاقــة، ويتــم اتخــاذ القــرار بشــأن اإلعــالن عــن مكافــأة مــن عدمــه فقــط 

من قبل البنك بعد تقييم خطورة املسألة.
٤- إذا طلــب حامــل البطاقــة بــدل فاقــد عــن البطاقــة املســروقة، يجــوز للبنــك، وفقــاً لتقديــره اخلــاص، 

إصدار بدل فاقد، ويتم قيد رسوم إصدار بدل الفاقد ذلك على حساب البطاقة.
٥- يف حــال مت اســترجاع البطاقــة املفقــودة أو املســروقة ، يتعــني علــى حامــل البطاقــة أن يتلفهــا أو يعيدهــا 

إلى البنك دون استخدامها بأي طريقة كانت، وإبالغ البنك خطياً بأنه قد استرجع البطاقة.
٦- حتــول حســابات البطاقــات التــي لــم تســتخدم لفتــرة عــام كامــل ألي وضعيــة يحــدده البنــك شــريطة أن 
ــك يف  ــم تنجــح محــاوالت البن ــة. ويف حــال ل ــة لإلتصــال بحامــل البطاق ــك كل الســبل املعقول يتخــذ البن
ــاً لتعليمــات مصــرف قطــر  ــك بالتصــرف يف حســاب البطاقــة وفق االتصــال بحامــل البطاقــة يقــوم البن

املركزي.
:(PIN) رقم التعريف الشخصي

١- يقوم البنك بإصدار التعريف الشخصي حلامل البطاقة من أجل التحقق من صحة املعاملة.
٢- يتعــني علــى حامــل البطاقــة عــدم إفشــاء رقــم التعريــف الشــخصي ألي طــرف آخــر، ويكــون حامــل البطاقــة 
مســؤوالً بالكامــل عــن أي معاملــة يتــم التحقــق مــن صحتهــا باســتخدام رقــم تعريفــه الشــخصي، ووفقــاً 

لذلك تعتبر أي معاملة متعلقة برقم التعريف الشخصي على أنها قد متت مبعرفة حامل البطاقة
تعبئة البطاقة:

١- ميكــن إضافــة رصيــد إلــى حســاب حامــل البطاقــة، ’تعبئــة الرصيــد‘، إلعــادة تعبئــة الرصيــد كما هو مشــار 
إليه يف الئحة الرسوم.
النزاعات حول املعامالت:

١- يتعــني افتــراض صحــة القيــود الــواردة يف كشــف البطاقــة إال إذا اعتــرض حامــل البطاقــة علــى القيــود 
خالل فترة ٣٠ يوماً من تاريخ كشف البطاقة وأثبت عدم صحتها.

٢- إذا اعتــرض حامــل البطاقــة علــى أحــد القيــود، يباشــر البنــك حتقيقــاً باألمــر ويبلــغ حامــل البطاقــة 
بالنتيجة، ويتعني على حامل البطاقة حتمل رسم التحقيق املعني.

٣- ال يكــون البنــك ملزمــاً بإجــراء حتقيــق يف أي معاملــة ال يتــم إبــالغ البنــك بهــا مــن قبــل حامــل البطاقــة 
خالل الفترة الزمنية املذكورة يف البند أعاله.

٤- إذا كان مــن حــق حامــل البطاقــة إســترجاع املــال ألي ســبب مــن الدائــن مــن  مقابــل البضائــع أو اخلدمــات 
التــي حصــل عليهــا عــن طريــق الدفــع بالبطاقــة، يوافــق حامــل البطاقــة علــى قبــول قيــد االمــوال 
املســترجعة يف اجلانــب الدائــن مــن حســاب بطاقتــه، ويوافــق حامــل البطاقــة علــى شــروط وسياســة 

التاجر اخلاصة بإرجاع االموال.
٥- يف حــال وجــود أخطــاء أو أســئلة حــول املعامــالت اإللكترونيــة حلامــل البطاقــة، يتعــني علــى حامــل البطاقــة 
االتصــال مبركــز مكاملــات خدمــة العمــالء علــى الرقــم ٤٤٢٣٧٠٠٠ أو كتبة رســالة إلى مصــرف الريان على 

العنوان ص.ب. ٢٨٨٨٨، الدوحة، قطر.
٦- إذا كان حامــل البطاقــة يعتقــد بوجــود خطــأ يف الكشــف أو اإليصــال اخلــاص بــه أو إذا كان يحتــاج ملزيــد 
ــى  ــة يتعــني عل مــن املعلومــات حــول إحــدى املعامــالت املدرجــة يف الكشــف أو اإليصــال. يف هــذه احلال

حامل البطاقة تزويد مركز املكاملات بجميع التفاصيل املتعلقة باملعاملة املعنية.
املشتريات بالعمالت األجنبية:

١- إذا قــام حامــل البطاقــة بالشــراء بعملــة غيــر العملــة التــي صــدرت بهــا بطاقتــه، يتــم بواســطة فيــزا حتويــل 
املبلــغ املقتطــع مــن أموالــه إلــى عملــة البطاقــة، ويكــون ســعر الصــرف بــني عملــة املعاملــة وعملــة الفاتــورة 
املســتخدمة ملعاجلــة املعامــالت الدوليــة هــو الســعر الــذي تختــاره فيــزا مــن نطــاق األســعار املتوفــرة يف 
أســواق العمــالت باجلملــة يف تاريــخ املعاجلــة املركزيــة املطبــق، والــذي قــد يختلــف الســعرالذي حتصــل 
عليــه فيــزا نفســها أو الســعر املفــروض مــن قبــل احلكومــة الــذي يكــون ســارياً يف تاريــخ املعاجلــة املركزيــة 

املطبق.
٢- سيقوم املصرف بفرض تعرفة على املعامالت التي تتم بالعمالت األخرى غير الريال القطري.

اإليصاالت
١- يتعني على حامل البطاقة التأكد من حصوله على ايصال عند اجراء اي معاملة باستخدام بطاقته.

٢- يوافق حامل البطاقة ويتعهد باالحتفاظ والتحقق ومقارنة معامالته وايصاالته.

رصيد حساب البطاقة / الكشوف الدورية:
١- يكــون حامــل البطاقــة مســؤال عــن متابعــة الرصيــد املتوفــر يف حســاب بطاقتــة، حيــث انــه ال يكــون بوســع 
الباعــة عمومــاً حتديــد رصيــده املتوفــر. فمــن املهــم حلامــل البطاقــة ان يعــرف رصيــده املتوفــر قبــل اجــراء 

اي معاملة.
٢- ميكــن حلامــل البطاقــة الوصــول إلــى رصيــده املتــاح عــن طريــق الوصــول إلــى حســاب البطاقــة عــن طريــق 
االتصــال مبركــز خدمــة العمــالء ، يف أي وقــت ، أربــع وعشــرون (٢٤) ســاعة يف اليــوم ، ســبعة (٧) أيــام يف 

األسبوع مجاًنا.
٣- ســيتمكن حامــل البطاقــة مــن االســتعالم عــن حركــة حســاب بطاقتــه. ولكــن لــن يتلقــى حامــل البطاقــة 

كشوًفا ورقية تلقائًيا. سيتم فرض رسوم لطلب كشف حساب.
٤- يف حال طلب حامل البطاقة كشــفاً ولم يســتلمه خالل ٣٠ يوماً، يتعني عليه مراجعه البنك وطلب نســخة 
مــن كشــف البطاقــة، وســيتم توفيــر هــذه النســخة دون أي رســوم إضافيــة ويكــون حلامــل البطاقــة احلــق 

يف طلب كشف حساب يرسل على بريده اإللكتروني بدون رسوم.
ــواردة يف كشــف  ــع املعامــالت ال ــق مــن جمي ــة التحق ــل البطاق ــي حام ــد اســتالمه للكشــف، يجــب عل ٥- عن
البطاقــة، ويف حــال وجــود أي اختــالف، يتعــني علــى حامــل البطاقــة إبــالغ البنــك بذلــك خــالل ٣٠ يوماً من 

تاريخ الكشف.
٦- إذا لــم يتعــرف حامــل البطاقــة علــى إحــدى املعامــالت ويرغــب يف احلصــول علــى نســخة مــن ســجل 
املعامــالت يقــوم البنــك بتزويــده بنســخة مــن ذلــك الســجل وفقــاً لقواعــد وأنظمــة شــركة الفيــزا الدوليــة، 

ويتحمل حامل البطاقة الرسوم املتعلقة بتوفير تلك النسخ.
٧- جميــع اإلشــعارات التــي يرســلها البنــك علــى عنــوان حامــل البطاقــة األخيــر املبلــغ خطيــاً للبنــك تعتبــر 

صحيحة وملزمة.
٨- يجب على حامل البطاقة أن يبلغ البنك خطياَ وعلى وجه السرعة بأي تغييرات يف عنوانه.

جدول رسوم البطاقة:
١- يتحمل حامل البطاقة جميع األتعاب والرسوم التي يفرضها البنك مبوجب االتفاقية.

٢- يجــوز ســحب جميــع مبالــغ األتعــاب مــن حســاب البطاقــة ويتــم فرضهــا طاملــا كان هنــاك رصيــد متبــٍق يف 
حساب البطاقة.

٣- يف أي وقــت يصبــح فيــه رصيــد حســاب البطاقــة أقــل مــن مبلــغ األتعــاب املفروضــة، يتــم اســتخدام رصيــد 
حساب البطاقة لتسوية مبلغ األتعاب ولن تقبل أي عمليات نتيجة للنقص يف رصيد البطاقة.

٤- ألغــراض هــذا احلكــم، يقــوم البنــك بعــرض جميــع األتعــاب والرســوم التــي ينبغــي فرضهــا مــن قبــل البنــك 
على البطاقة يف مكان (أماكن) واضحة يف مكتب البنك الرئيسي وفروعه.

تاريخ انتهاء الصالحية
١- ثمــة تاريــخ النتهــاء صالحيــة البطاقــة، وتاريــخ انتهــاء الصالحيــة مطلــوب فقــط للتأكــد مــن أنــه ميكــن 
ــاء  ــخ إنته ــون و/أو يشــترطون تقــدمي حامــل البطاقــة لتاري ــن يطلب ــدى التجــار الذي اســتخدام البطاقــة ل

الصالحية أثناء إجراء املعاملة.
٢- ال يكــون باســتطاعة حامــل البطاقــة أن يســتخدم بطاقنــه بعــد تاريــخ انتهــاء الصالحيــه، ولكــن يكــون 
ــه إلــى بطاقــة جديــدة مصــدرة، يجــب علــى حامــل البطاقــة مراجعــة  باســتطاعته حتويــل رصيــد بطاقت
البنــك خــالل ســتني (٦٠) يومــاً مــن تاريــخ انتهــاء الصالحيةعلــى رقــم هاتــف خدمــة العمــالء املبــني يف 

هذه االتفاقية.
السرية:

١- يجــوز للبنــك إفشــاء معلومــات للغيــر حــول البطاقــة أو املعلومــات التــي تتــم باســتخدام البطاقــة يف 
احلاالت التي تشمل على سبيل الذكر ال احلصر:

- حيث يكون ذلك ضرورياً إلمتام املعاملة.
- من أجل التحقق من وجود وحالة البطاقة بالنسبة للغير، التاجر على سبيل املثال.

- مــن أجــل االلتــزام بشــروط جهــة حكوميــة، أو أمــر صــادر عــن محكمــة، أو غيــر ذلــك مــن شــروط اإلبــالغ 
القانونية.

- إذا منح حامل البطاقة تصريحه اخلطي للبنك.
- ملوظفــي البنــك،أو مدققــي حســاباته، أو شــركاته املرتبطــة، أو مقدمــي اخلدمــة، أو محاميــه عنــد 

احلاجة.
مسؤولية البنك:

١- ال يكــون البنــك مســؤوالً جتــاه حامــل البطاقــة مــا لــم تكــن املســؤولية املعنيــة ناجتــٍة عــن إهمــال فــادح أو 
ســوء تصــرف متعمــد مــن فعــل أو تقصيــر مــن جانــب البنــك، وال يكــون البنــك مســؤوالً عــن أي ضــرر أو 

خسارة حتصل حلامل البطاقة نتيجة للوقائع التالية:
- إذا لــم يكــن لــدى حامــل البطاقــة، بســبب خطــأ غيــر عائــد للبنــك، مــا يكفــي مــن األمــوال يف حســاب 

بطاقته إلمتام املعاملة.
- إذا كان ثمــة حجــز أو كانــت األمــوال خاضعــة إلجــراء قانونــي أو غيــر ذلــك مــن املوانــع التــي حتــد مــن 

استخدامها.
- إذا رفض أحد التجار قبول البطاقة.

- إذا لم يعمل جهاز إلكتروني حيث يقوم حامل البطاقة بإجراء معاملة بشكل صحيح.
- إذا مت حجب الدخول إلى البطاقة بعد أن أبلغ حامل البطاقة بفقدان أو سرقة البطاقة.

- إذا كان لدى البنك سبباً لالعتقاد بأن املعاملة املطلوبة غير مفوض بها.
- إذا حالــت ظــروف خارجــة عــن ســيطرة البنــك (مثــل احلريــق، أو الفيضــان، أو تعطــل الكمبيوتــرأو 

االتصاالت) دون إمتام املعاملة.
- يف كافة األحوال والظروف فإن مسؤولية البنك مبوجب هذه اإلتفاقية لن تتجاوز قيمة املعاملة ذات 

العالقة.

مسؤولية حامل البطاقة عن املعامالت غير املفوض بها:
١- إذا تخلــف حامــل البطاقــة عــن إبــالغ البنــك عــن فقــدان أو ســرقة البطاقــة بالطريقــة والوقــت احملدديــن 
يف هــذه االتفاقيــة يكــون حامــل البطاقــة مســؤوالً عــن أي معامــالت غيــر مفــوض بهــا علــى حســاب 

البطاقة.
التعديل وإلغاء البطاقة:

١- يجــوز للبنــك تعديــل أو تغييــر أحــكام وشــروط هــذه االتفاقيــة يف أي وقــت، وســيتم وضــع أي تغييــرات أو 
تعديــالت علــى املوقــع اإللكترونــي ملصــرف الريــان، ولكــن إذا مت إجــراء التغييــر ألغــراض أمنيــة، ميكــن 

للبنك تطبيق ذلك التغيير دون توجيه إشعار مسبق إلى حامل البطاقة.

٢- يكــون مــن حــق البنــك إلغــاء، أو ســحب، أو تعليــق، بشــكل كلــي أو جزئــي، أو تقييــد اســتخدام البطاقــة يف 
أي وقت دون توجيه أي إشعار و/أو تبليغ إلى حامل البطاقة.

٣- يجــوز حلامــل البطاقــة أن يطلــب كتابــة إلغــاء  البطاقــة يف أي وقــت، ويتــم إبــراء ذمــة حامــل البطاقــة مــن 
جميع املسؤوليات املتعلقة بحساب البطاقة بعد:

- تسليم البطاقة.
- مــدة ٤٥ يومــاً مــن تاريــخ إلغــاء جميــع البطاقــات والتأكيــد علــى أنــه لــم يعــد ثمــة معامــالت أو ديــون 

مستحقة.
- مبوجب هذه االتفاقية قبل اإلنهاء املذكور.

الشروط العامة واألحكام األخرى:
١- ال يجــوز حلامــل البطاقــة التنــازل عــن بطاقتــه والتزاماتــه مبوجــب هــذه االتفاقيــة، ويجــوز للبنــك حتويــل 
حقوقــه مبوجــب هــذه االتفاقيــة، ويكــون اســتخدام البطاقــة خاضعــاً جلميــع القواعــد واألعــراف املعمــول 
بهــا ألي غرفــة مقاصــة أو أي جهــة أخــرى مشــتركة يف املعاملــة، وال يتخلــى البنــك عــن حقوقــه عبــر تأخيــر 
أو عــدم ممارســتها يف أي وقــت، وإذا مت إعتبــار أي حكــم مــن أحــكام هــذة االتفاقيــة باطــًال أو غيــر قابــل 
للتنفيــذ مبوجــب أي قاعــدة أو قانــون أو نظــام ألي جهــة حكوميــة، فــإن صالحيــة وقابليــة تنفيــذ أي مــن 

األحكام األخرى يف هذه االتفاقية لن يتأثر بذلك.
٢- تخضــع هــذه األحــكام والشــروط لقوانــني دولــة قطــر وأنظمــة الفيــزا إال إلــى هــذا احلــد الــذي تتعــارض 
فيــه مــع مبــادئ وقواعــد الشــريعة اإلســالمية، كمــا حتددهــا هيئــة الرقابــة الشــرعية اخلاصــة بالبنــك ويف 
ــي  ــادئ الشــريعة اإلســالمية هــي الت حــال وجــود أي تعــارض بــني القوانــني واألنظمــة املذكــورة، فــإن مب
تســود. ويخضــع الطرفــان مبوجبــه لالختصــاص احلصــري للمحاكــم القطريــة يف أي إجــراءات أو نزاعــات 

تنشأ عن أو فيما يتصل بهذه االتفاقية.
٣- صــدرت هــذه االتفاقيــة باللغــة العربيــة واللغــة اإلجنليزيــة ويف حــال وجــود تناقــض بــني النســختني فــإن 

النسخة العربية هي التي تسود.
الضمانات واملسؤوليات وبراءات الذمة:

١- يتفهــم حامــل البطاقــة، ويتعهــد، ويقبــل بانــه ممنــوع عليــه منعــاً باتــاً اســتخدام البطاقــة لســداد ثمــن مــواد 
غيــر مشــروعة وكذلــك حتميــل ملفــات غيــر مشــروعة مــن اإلنترنــت أو أي بضائــع وخدمــات أخــرى تنتهــك 
حقــوق امللكيــة الفكريــة ألي طــرف ثالــث و/أو غــرض غيــر مشــروع أو نشــاط إجرامــي مــن أي طبيعــة كان 
مبــا يف ذلــك نشــاطات غســيل األمــوال لتمويــل اإلرهــاب كمــا هــي معروفــة يف القانــون الــذي يحكــم هــذه 
االتفاقيــة، ويقــر حامــل البطاقــة بــأن شــركة الفيــزا حــول العالــم ســتقوم باإلبــالغ عــن أي نشــاط مشــبوه 

يف احلساب للسلطات املعنية املسؤولة عن تطبيق القانون.
٢- يحتفــظ البنــك، وبنــاء علــى تقديــره اخلــاص، يحــق تطبيــق إجــراءات املنــع والكشــف وتعليــق احلســابات أو 
رفــض تنفيــذ املعامــالت إذا كان لديهــا أســباباً معقولــة لالشــتباه بــأن حســاب أحــد حاملــي البطاقــات يتــم، 

أو ميكن أن يتم، استخدامه ألغراض غير مشروعة.
٣- يوافــق حامــل البطاقــة  علــى أن البنــك ال يكــون بــأي شــكل مــن األشــكال ويف ظــل أي ظــرف مــن الظــروف 
مســؤوالً عــن أي أضــرار أو خســائر،  مبــا يف ذلــك علــى ســبيل الذكــر ال احلصــر األضــرار املباشــرة أو 
غيــر املباشــرة، أو الناجتــة أو اخلاصــة أو املعارضــة أو العقابيــة التــي تعتبــر أو يزعــم بإنهــا ناجتــة عــن أو 
بســبب أي فعــل متعلــق باالتفاقيــة أو ناشــئ عنهــا، مــا لــم يكــن ذلــك ناجتــاً بشــكل مباشــر عــن اإلهمــال 

الفادح أو اإلغفال املتعمد من جانب البنك.
٤- يوافــق حامــل البطاقــة علــى إخــالء طــرف، وتعويــض، وحفــظ البنــك مــن ضــرر و/أو مســؤولية يف مواجهــة 
أي مطالبــة يتــم تقدميهــا بحــق البنــك مــن قبــل أي طــرف ثالــث وتكــون ناجتــة عــن اســتخدام حامــل 

البطاقة لبطاقة أجر مسبقة الدفع الصادرة عن البنك.
تقنية دون ملس

١- تقنيــة دون ملــس تعنــي املعامــالت التــي تتــم عــن طريــق متريــر البطاقــة فقــط علــى أجهــزة نقــاط البيــع 
POS والتي قد الحتتاج إلى رقم سري إلجناز املعاملة.

٢- ميكــن إجــراء املعامــالت عبــر تقنيــة دون ملــس يف حــدود املبالــغ املوضحــة يف (٣) أدنــاه ، وذلــك بتمريــر 
البطاقة يف نقطة البيع دون ملس واليتطلب ذلك استخدام كلمة املرور اخلاصة بالبطاقة.

٣- ســتكون حــدود املعاملــة الواحــدة عبــر تقنيــة دون ملــس بحــد يومــي والتــي تنظمهــا إرشــادات مصــرف قطــر 
املركزي وفيزا العاملية. 

٤- ســتكون حــدود املعاملــة الواحــدة عبــر تقنيــة دون ملــس خــارج دولــة قطــر بحــد يومــي والتــي تنظمهــا 
إرشادات مصرف قطر املركزي وفيزا العاملية. 

٥- يحتفــظ مصــرف الريــان بــدون أي إخطــار مســبق باحلــق يف تعديــل أو تغييــر حــدود معامــالت دون ملــس 
املشار إليها يف البندين أعاله يف أي وقت.

٦- يحــق لصاحــب البطاقــة أن يســتخدم البطاقــة ٣ مــرات متتاليــة بــدون طلب الرقم الســري بإســتخدام تقنية 
دون ملــس وذلــك ادخــال الرقــم الســري ، وســيتم ارســال رســالة نصيــة لصاحــب البطاقــة تعلمــه بضــرورة 

إدخال الرقم السري إلكمال العملية
٧- برجاء إبالغ مصرف الريان يف حالة ضياع أو إساءة استخدام البطاقة.



Authorised Users:

1. The Cardholder is responsible for all authorised Transactions initiated and fees 
incurred byuse 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 authorised such use and the Cardholder will be liable for all Transactions and 
fees incurred by those persons. The Cardholder is wholly responsible for the use of 
the Card(s) according to the terms and conditions of this Agreement.

Secondary Cardholder:

1. Supplementary Cards are not allowed for this Card product.

Loss, theft and Inactive Card Accounts:

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 VISA International or its offices.

2. The Cardholder shall remain liable and accountable for any Transactions prior to the 
Bank receiving the written confirmation indicated above.

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. 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. If the Cardholder requests a replacement for a lost or stolen Card, the Bank may, at 
its absolute discretion issue a replacement. The issuance fee for such replacement 
will be debited to the Card Account.

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.

6. Card Accounts that are inactive for a period of one year shall be subject to a transfer 
to an applicable status as may decide by the Bank. Provided that the Bank shall have 
made all reasonable efforts to contact the Cardholder. If the Bank’s efforts have been 
successful to contact the Customer, the Bank shall handle the Card Account in the 
manner described by Qatar Central Bank.

Personal Identification Number (PIN):

1. The Bank will issue a PIN to the Cardholder to authenticate Transactions.

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.

Loading the card:

1. Additional funds may be added to the cardholder card called ‘value loading’. 
However, they will be subject to a reload fee as indicated in schedule of fees.

Disputes on Transactions:

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.

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

3. The Bank is not liable to investigate any Transaction not reported to the Bank by the 
Cardholder within the time frame mentioned above.

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 his/her Card for such 
refunds and agrees to the refund terms and refund policy of that Merchant.

5. In case of errors or questions about the Cardholder’s electronic Transactions, the 
Cardholder must call the Customer Service Call Centre at 44237000 or write to 
Masraf Al Rayan, PO Box 28888, Doha, Qatar.

6. If the Cardholder thinks that his/her statement or receipt is wrong or if he/she needs 
more information about a Transaction listed on the statement or receipt, the 
Cardholder shall provide the Call Centre with all particulars relating to the 
Transaction in question.

Purchase Made In Foreign Currencies:

1. If the Cardholder makes a purchase in a currency other than the currency in which 
his/her Card was issued, the amount deducted from his/her funds will be converted 
by Visa into an amount in the currency of his/her Card. The exchange rate between 
the Transaction currency and the billing currency used for processing international 
Transactions is a rate selected by Visa from the range of rates available in wholesale 
currency markets for the applicable central processing date, which may vary from 
the rate Visa itself receives or the government mandated rate in effect for the 
applicable central processing date.

2. The Bank will also apply mark up margin for transactions other than in Qatari Riyals.

Receipts:

1. The Cardholder shall make sure that he/she gets a receipt at the time he/she makes 
a Transaction using his/her Card.

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

Definitions:
QAR means the lawful Currency of Qatar.

ATM means an Automated Teller Machine.

Card means the MAR Eqtisadi 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 
authorised to use the Card as provided for in this Agreement.

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.

Merchant means any person, 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.

Transaction 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: The Definitions & Preamble together with the terms and conditions indicated 
herein below constitute a “Contract” between the Bank and the Cardholder. By 
accepting and using the Card, the Cardholder agrees to be bound by these terms and 
conditions in this Agreement.

Card Usage:

1. The Cardholder should sign on the signature panel on the reverse of the Card 
immediately upon receipt of the Card.

2. Any Transaction supported by electronic log or the imprint of the Card is presumed 
as a genuine Transaction unless proven otherwise, irrespective of the signature being 
present or not on the Transaction slip.

3. Cardholder can reload additional funds to their Eqtisadi Card.

4. The expiration date of the Card is identified on the front of the Card.

5. The Card is a Eqtisadi card. The Card is not connected in any way to any other 
Account. The Card is not a credit card. The Card is not for resale. The Card will 
remain the property of the Bank and must be surrendered upon demand. The Card 
is non-transferable and it may be cancelled, repossessed or revoked at any time 
without prior notice.

6. The Bank’s business days are Sunday through Thursday, excluding official holidays.

7. The Cardholder should write down his/her Card number and the customer service 
phone number provided in this Agreement on a separate piece of paper in case the 
Cardholder Card is lost, stolen or destroyed.

8. The Cardholder should read this Agreement carefully and keep it for future 
reference.

9. The Bank is not responsible for any act of negligence or denial of service by any 
Merchant or for damages arising as a result of malfunction of any ATMs, POS 
terminals or other electronic devices.The Bank shall not Guarantee and shall not be 
responsible for the quality of the item, goods or the services provided by the 
Merchant.

10. The safety and safekeeping of the Card and its related PIN is the sole responsibility 
of the Cardholder. Any Transaction performed on the ATM or where a PIN entry is 
necessary shall be deemed to be performed by the Cardholder himself/herself, if the 
Card is not reported lost, irrespective of the person performing the Transaction.

11. The maximum value of the Card is restricted to QAR 10,000 or to a maximum as 
displayed at the Bank’s branch.

12. 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 
value available on his/her Card Account.

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

14. If the Cardholder uses his/her Card at a restaurant, a hotel, for a car rental purchase, 
or for similar purchases, the Merchant may pre-authorise the Transaction amount for 
the purchase amount plus up to 20% or more to ensure there are sufficient funds 
available to cover anyincidental expenses incurred.

15. Any pre-authorisation amount will place a hold on the available funds until the 
merchant sends the Bank the final payment amount of the Cardholder’s purchase. 
Once the final payment amount is received, the pre-authorisation amount on hold 
will be removed. It may take up to seven (7) days or more for the hold to be 
removed. During the hold period, the Cardholder will not have access to the 
pre-authorised amount.

16. 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.

17. 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 illegal 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.

18. The Cardholder is not allowed to exceed the available amount 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.

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

20. 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 
pre-authorised regular payments from his/her Card Account. If the Cardholder 
authorises 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 fifteen (15) days.

21. All Transactions relating to car rentals may result in a hold for that amount of funds 
for up to fifteen (15) days.

22. 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 since, for security purposes, a web Merchant may want to 
associate the Card with the Cardholder’s name and address, which it will not be 
able to do.

Card Account Balance/Periodic Statements:

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.

2. The Cardholder can access his/her available balance by accessing the Card Account 
by calling Customer Service Call Centre, anytime, twenty-four (24) hours a day, 
seven (7) days a week for free.

3. The Cardholder will be able to enquire about his/her Card’s Account movement. But 
the Cardholder will not automatically receive paper statements. A fee will be 
charged for requesting a statement.

4. In case the Cardholder requests a statement and does not receive the statement 
within 30 days he/she should contact the Bank and request a copy of the Card 
Statement. This statement would be provided without additional fee. The Cardholder 
shall have the right to request a statement to be sent to his/her e-mail address free of 
any charge.

5. Upon receiving a statement the Cardholder must verify all the Transactions billed on 
the Card statement, and in case of discrepancy, the Cardholder shall notify the Bank 
within 30 days of the statement date.

6. If the Cardholder does not recognise 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 Cardholder will bear the 
charges relating to providing such copies.

7. All notices sent by the Bank to the Cardholder’s address last notified in writing to the 
Bank shall be considered valid and binding.

8. The Cardholder must promptly notify the Bank in writing of any changes in his/her 
address.

Card Fee Schedule:

1. All fees and charges levied by the Bank under this Agreement shall be borne by the 
Cardholder.

2. All fee amounts may be withdrawn from the Card Account and will be assessed as 
long as there is a remaining balance on the Card Account.

3. In case the balance on the Card Account is less than the assessed fee, the entire 
balance will be applied towards the fee and any outstanding transactions will not be 
approved due to lack of funds on the Card Account.

4. For the purpose of this provision, the Bank shall display all fees and charges to be 
levied by the Bank on the Card in a conspicuous place(s) in the Bank’s head office 
and branches.

Expiration Date:

1. The Card has an expiration date. The expiration date is simply 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.

2. The Cardholder will not be able to use his/her Card after the expiration date, but will 
be able to transfer the balance on his/her Card to a newly issued Card. The 
Cardholder must contact the Bank within sixty (60) days of such expiration date at 
the Customer Service telephone number in this Agreement.

Confidentiality:

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:

 – Where it is necessary for completing Transactions.
 – In order to verify the existence and condition of the Card for a third party, such as 

Merchant.
 – In order to comply with government agency, court order, or other legal reporting 

requirements.
 – If the Cardholder gives Bank his/her written permission.
 – To the Bank’s employees, auditors, affiliates, service providers, or attorneys as 

needed.

The Bank’s Liability:

1. The Bank shall not be liable to the Cardholder 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 to the Cardholder from 
the following instances:

 – If through no fault of the Bank’s, the Cardholder does not have enough funds 
available on his/her Card to complete the Transaction.

 – If there is a hold or the funds are subject to legal process or other encumbrance 
restricting their use.

 – If a Merchant refuses to accept the Card.
 – If an electronic terminal where the Cardholder is making a transaction does not 

operate properly and the Cardholder knew about the problem when they initiated 
the Transaction.

 – If access to the Card has been blocked after the Cardholder has reported the Card 
has either been lost or stolen.

 – If the Bank has reason to believe the requested Transaction is unauthorised.
 – If circumstances beyond the Bank’s control (such as fire, flood, or computer or 

communication failure) prevent the completion of the Transaction.
 – 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.

The Cardholder’s Liability for Unauthorised Transactions:

1. If the Cardholder fails to notify the Bank about the stolen or lost Card in the manner 
andtime indicated in this Agreement, the Cardholder shall be liable for any 
unauthorised transaction on Card Account. The Cardholder acknowledges and 
undertakes that any loss sustained by him/her shall be at the cost and expense of the 
Cardholder.

Amendment and Card Cancellation:

1. The Bank may amend or change the terms and conditions of this Agreement at any 
time. The changes will be posted on Masraf Al Rayan’s website. However, if the 
change is made for security purposes, the Bank can implement such change without 
prior notice to the Cardholder.

2. 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.

3. The Cardholder may request the cancellation of the Card any time in writing. The 
Cardholder will be released of all liability pertaining to the Card Account, after:

 – Surrendering the Card
 – A period of 45 days from the cancellation of all Cards and confirmation that there 

are no Transactions or dues outstanding
 – The Cardholder’s termination of this Agreement will not affect any of the Bank’s 

rights or obligations arising under this Agreement prior to the said termination.

General Conditions and Other Terms:

1. The Cardholder’s Card and his/her obligations under this Agreement may not be 
assigned. The Bank may transfer its rights under this Agreement. 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 invalid or 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.

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.

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.

Warranties, Liabilities and Disclaimers:
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 to finance terrorism as defined by governing law of this 
Agreement. The Cardholder acknowledges that worldwide Visa will report any 
suspicious account activity to the relevant law enforcement authority.

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 a Cardholder is being or may be 
used for illegal purposes.

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.

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 Bank Visa Eqtisadi card.

Contactless Technology:
1. Contactless Technology means transaction conducted by taping the Card at the POS 

terminal which can be processed without PIN.
2. Contactless Transaction(s) within the prescribed limits as mentioned in sub-Clause 

(10.3) herein below are authorized just by tapping the card to Contactless POS 
Terminal and DOES not require PIN Card Authentication.

3. Contactless Transactions will be subject to single transaction limit and daily limit 
which are regulated by QCB and Payment Associations International guidelines.

4. Contactless Transactions outside the State of Qatar will be subject to single 
transaction limit and daily limit which are regulated by QCB and Payment 
Associations International guidelines.

5. The Bank reserves the right to amend and/or change the above mentioned limits 
anytime for Contactless Transactions at its own discretion without prior notification.

6. Customers are allowed to perform 3 consecutive Contactless Transactions. Every 4th 
consecutive Contactless Transactions will require a pin, and the Cardholder will 
receive an SMS informing him to use the PIN to complete the transaction.

7. In case of card lost or misuse kindly report immediately to the Bank.

EQTISADI CARD APPLICATION FORM

التعريفات:
ريال قطري: يعني العملة املشروعة لدولة قطر

ATM تعني ماكينة الصرف اآللي
البطاقة تعني بطاقة إقتصادي الصادرة حلامل البطاقة من مصرف الريان.

حساب البطاقة يعني السجالت التي يحتفظ بها البنك الحتساب قيمة املطالبات املرتبطة بالبطاقة.
حامــل البطاقــة يعنــي الشــخص أو األشــخاص، الذيــن قــد تســلموا البطاقــة وهــم مفوضــون باســتخدام 

البطاقة كما هو منصوص عليه يف هذه االتفاقية.
البنك يعني مصرف الريان

كشــف البطاقــة يعنــي كشــف حســاب البطاقــة الــذي يرســله البنــك حلامــل البطاقــة والــذي يبــني جميــع 
املعامالت املفصلة التي أجراها حامل البطاقة.

التاجر يعني أي شخص، أو مؤسسة، أو شركة، أو كيان قانوني يقبل البطاقة.
PIN يعنــي رقــم التعريــف الشــخصي الــذي يصــدره البنــك احلامــل البطاقــة لتمكينــه مــن اســتخدام البطاقــة 

يف ماكينة الصراف اآللي أو نقطة البيع.
POS تعني نقطة البيع حيث ميكن شراء البضائع أو اخلدمات باستخدام البطاقة.

املعاملــة تعنــي شــراء البضائــع و/أو اخلدمــات و/أو الســحوبات النقديــة باســتخدام البطاقــة و/أو البطاقــة 
ورقم التعريف الشخصي.

مقدمة: تشــكل التعريفات واملقدمة إلى جانب األحكام والشــروط املبينة فيما يلي ”عقداً“ بني البنك وحامل 
بهــذه األحــكام  البطاقــة. وبقبــول البطاقــة واســتخدامها، يوافــق حامــل البطاقــة علــى أن يكــون ملزمــاً 

والشروط الواردة يف هذه االتفاقية.

استخدام البطاقة:
١- يتعــني علــى حامــل البطاقــة التوقيــع يف احليــز املخصــص للتوقيــع علــى اجلهــة اخللفيــة للبطاقــة مباشــرة 

بعد استالم البطاقة.
٢- تعتبــر أي معاملــة مدعمــة بدخــول إلكترونــي أو ببصمــة البطاقــة معاملــة أصليــة مالــم يتــم إثبــات العكــس، 

بصرف النظر عن وجود التوقيع أو عدمه على فسيمة املعاملة.
ــة عبــر  ــادة رصيــد بطاقتهــم مــن خــالل تطبيــق اخلدمــات املصرفي ــي بطاقــة إقتصــادي زي ٣- ميكــن حلامل

اجلوال، وأجهزة اإليداع النقدي والفروع.
٤- تاريخ انتهاء صالحية البطاقة مبني على اجلهة األمامية للبطاقة.

٥- البطاقــة هــي بطاقــة إقتصــادي، والبطاقــة غيــر مرتبطــة بــأي شــكل مــن األشــكال بــأي حســاب آخــر. كمــا 
ــة  ــع، ونبقــى البطاقــة ملكي ــة ائتمــان، والبطاقــة ليســت مخصصــة إلعــادة البي أن البطاقــة ليســت بطاق
ــل ويجــوز إلغاؤهــا، أو  ــة للتحوي ــر قابل ــب، والبطاقــة غي ــد الطل ــه عن خاصــة بالبنــك ويجــب تســليمها إلي

استعادتها، أونقضها يف أي وقت دون إشعار مسبق.
٦- أيام عمل البنك هي من يوم األحدإلى يوم اخلميس بإستثناء العطالت الرسمية.

٧- يتعــني علــى حامــل البطاقــة أن يــدون رقــم بطاقتــه ورقــم هاتــف خدمــة العمــالء املبــني يف هــذه االتفاقيــة 
على ورقة منفصلة الستخدامها لالتصال يف حال فقدان البطاقة، أو سرقتها، أو تلفها.

٨- يتعني على حامل البطاقة أن يقرأ هذه االتفاقية بعناية واالحتفاظ بها للرجوع إليها يف املستقبل.
٩- ال يكــون البنــك مســؤوالً عــن أي تصــرف أو إهمــال أو رفــض اخلدمــة مــن قبــل أي تاجــر أو عــن األضــرار 
الناجتــة عــن تعطــل أي جهــاز صــراف آلــي أو جهــاز خــاص بنقطــة بيــع أو غيــر ذلــك مــن األجهــزة 
اإللكترونيــة، كمــا ال يضمــن البنــك وال يكــون مســؤوال عــن جــودة الســلعة أو البضاعــة أو اخلدمــة املقدمــة 

من التاجر.
١٠- تكــون ســالمة وحفــظ البطاقــة ورقــم التعريــف الشــخصي املرتبــط بهــا مــن مســؤولية حامــل البطاقــة 
منفــرداً، وأي معاملــة يتــم إجراؤهــا يف جهــاز الصــراف اآللــي أو حيــث يكــون إدخــال رقــم التعريــف 
الشــخصي ضروريــاً يتــم إعتبارهــا علــى أنهــا متــت مبعرفــة حامــل البطاقــة نفســه، إذا لــم يتــم اإلبــالغ عــن 

فقدان البطاقة، بصرف النظر عن هوية الشخص الذي يجري املعاملة.
١١- احلــد األقصــى لقيمــة البطاقــة محصــور مببلــغ ١٠,٠٠٠ ريــال قطــري أو إلــى احلــد الــذي يحــدده فــرع 

البنك.
ــع أو اخلدمــات يف أي مــكان  ــه لشــراء أو اســتئجار البضائ ــة أن يســتخدم بطاقت ١٢- يجــوز حلامــل البطاق

تكون فيه بطاقة فيزا مقبولة طاملا أن حامل البطاقة ال يتجاوز املبلغ املتوفر يف حساب بطاقته.
١٣- يتعــني علــى حامــل البطاقــة أن يكــون علــى درايــه بــأن بعــض التجــار ال يســمحون حلامــل البطاقــة بإجــراء 
معامــالت مجــزأه حيــث يقــوم باســتخدام البطاقــة للدفــع جزئيــاً مقابــل البضائــع واخلدمــات ودفــع 

الرصيد املتبقي بعمله قانونية من نوع آخر.
١٤- إذا قــام حامــل البطاقــة بإســتخدام بطاقتــه يف مطعــم، أو فنــدق، أو لغــرض تأجيــر ســيارة، أو لغــرض 
مشــتريات مشــابهة، يجــوز للتاجــر أن يقــوم بالتفويــض املســبق مببلــغ املعاملــة اخلــاص مببلــغ الشــراء زائــد 
نســبة تصــل إلــى ٢٠٪ أو أكثــر لضمــان وجــود مــا يكفــي مــن األمــوال املتوفــرة لتغطيــة أي مصاريــف 

عرضية يتم تكبدها.
١٥- أي مبلــغ مفــوض بــه مســبقاً يضــع ((حجــزاً)) علــى األمــوال املتوفــرة إلــى أن يقــوم التاجــر بإرســال مبلــغ 
ــغ الدفعــة  ــم اســتالم املبل ــى البنــك، وعندمــا يت ــة اخلاصــة مبشــتريات حامــل البطاقــة إل الدفعــة النهائي
النهائيــة، يتــم إزالــة احلجــز، يجــوز أن يســتغرق األمــر مــدة تصــل إلــى (٧) أيــام أو أكثــر لتتــم إزالــة 
احلجــز، وخــالل فتــرة احلجــز، ال يكــون بإســتطاعة حامــل البطاقــة الوصــول إلــى املبلــغ املفــوض بــه 

مسبقاً.
١٦- إذا اســتخدم حامــل البطاقــة رقــم البطاقــة دون تقــدمي البطاقــة (كمــا يف حالــة الطلبيــة عبــر البريــد أو 
الشــراء عبــر اإلنترنــت أو الهاتــف)، يكــون األثــر القانونــي ذاتــه كمــا لــو ان حامــل البطاقــة اســتخدم 

البطاقة نفسها.
١٧- يتعهــد حامــل البطاقــة بعــدم اســتخدام البطاقــة لشــراء البضائــع أو اخلدمــات التــي تكــون منافيــة ملبــادئ 
غيــر  النشــاطات  مــن  وغيرهــا  والكحــول،  اإلباحيــة،  واملــواد  املقامــرة،  (مثــل  اإلســالمية  الشــريعة 
ــة دون إشــعار  ــاء البطاق ــك إلغ ــن حــق البن ــون م ــم، يك ــذا احلك ــة به ــل البطاق املشــروعة)، إذا أخــل حام

مسبق ودون أي مسؤولية على البنك.
١٨- ال يســمح حلامــل البطاقــة جتــاوز املبلــغ املتوفــر يف حســاب بطاقتــه، مــن خــالل معاملــة منفــردة أو 
سلســلة مــن املعامــالت وعلــى الرغــم مــن ذلــك إذا جتــاوزت إحــدى املعامــالت رصيــد األمــوال املتوفــرة يف 
ــة وأي رســوم  حســاب البطاقــة، يظــل حامــل البطاقــة ملزمــاً بالكامــل جتــاه البنــك بســداد قيمــة املعامل

مطبقة.
١٩- يتعهــد حامــل البطاقــة بــأال يســتعمل البطاقــة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر أليــة اعمــال غيــر قانونيــة 

أو غسيل األموال أو متويل اإلرهاب
٢٠- ليــس مــن حــق حامــل البطاقــة أن يوقــف الدفــع علــى أي معاملــة شــراء أو دفــع متــت مباشــرتها 
بإســتخدام البطاقــة اخلاصــة بــه، وال يجــوز حلامــل البطاقــة أن يجــري تفويضــا مســبقاً بدفعــات منتظمــة 
مــن حســاب بطاقتــه، وإذا قــام حامــل البطاقــة بتفويــض إحــدى املعامــالت ثــم تخلــف عــن القيــام بشــراء 
تلــك الســلعة كمــا كان مخططــاً لــه، فــإن املوافقــة قــد تــؤدي إلــى حجــز ذلــك املبلــغ مــن املــال ملــده تصــل 

إلى خمسة عشر (١٥) يوماً.
٢١- ميكــن أن تــؤدي جميــع املعامــالت املتعلقــة بتأجيــر الســيارات إلــي حجــز األمــوال ملــدة تصــل إلــى خمســة 

عشر (١٥) يوماً.
٢٢- يجــوز إســتخدام البطاقــة للشــراء عبــر اإلنترنــت ويتعــني علــى حامــل البطاقــة أن يتذكــر دائمــاً أن 
محاولــة اســتخدام البطاقــة علــى املواقــع اإللكترونيــة التــي تتطلــب التحقــق مــن العنــوان قــد يــؤدي إلــى 
رفــض املعاملــة ألنــه ألغــراض أمنيــة قــد يرغــب البائــع عبــر اإلنترنــت يف ربــط البطاقــة بإســم وعنــوان 

حامل البطاقة ، األمر الذي لن يكون بوسعه القيام به.
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استمارة طلب بطاقة إقتصادي

املستخدمون املفوضون:
١- أن يكــون حامــل البطاقــة مســؤوالً عــن جميــع املعامــالت املفــوض بهــا التــي تتــم مباشــرتها وعــن الرســوم 
املتكبــدة بإســتخدام بطاقتــه، ويتعامــل البنــك معــأي إســتخدام للبطاقــة أو الدخــول إلــى رقــم البطاقــة علــى 
أنــه قــد مت مبعرفــة حامــل البطاقــة كمــا لــو أن حامــل البطاقــة قــد فــَوض بذلــك االســتخدام، ويكــون حامــل 
البطاقــة ملزمــاً بجميــع املعامــالت والرســوم املتكبــدة مــن قبــل أولئــك األشــخاص، ويكــون حامــل البطاقــة 

مسؤوالً بالكامل عن استخدام بطاقته (بطاقاته) وفقاً ألحكام وشروط هذه االتفاقية.

حامل البطاقة الثانوية:
١- البطاقات اإلضافية غير مسموح بها يف منتج هذه البطاقة.

فقدان أو سرقة البطاقة وحسابات البطاقات غير املستخدمة:
ــب فيمــا  ــي أو مري ١- إذا فقــدت البطاقــة أو ســرقت أو إشــتبه حامــل البطاقــة بحصــول أي نشــاط احتيال
يتعلــق بالبطاقــة، يجــب علــى حامــل البطاقــة أن يقــوم علــى الفــور بإبــالغ ذلــك إلــى البنــك أو فروعــه أو 
أي مــن مكاتــب الفيــزا القريبــة منــه التــي تعــرض شــعار الفيــزا، ويقــوم البنــك بإجــراء إيقــاف مؤقــت دون 
أي مســؤولية مــن جانبــه عــن ذلــك التصــرف إلــى أن يحصــل البنــك علــى تأكيــد خطــي بالفقــدان أو 

السرقة من حامل البطاقة أو من شركة الفيزا الدولية أو مكاتبها.
ــد  ــك للتأكي ــاً للمســاءلة بشــأن أي معامــالت تســبق اســتالم البن ــة مســؤوالً وخاضع ــل البطاق ٢- يظــل حام

اخلطي املشار إليه يف البند أعاله.
ــأة ملــن  ــك، كاإلعــالن عــن مكاف ــا البن ــي يدفعه ــى البطاقــات املفقــودة الت ــد أي رســوم تفــرض عل ــم قي ٣- يت
يجدهــا، علــى حســاب حامــل البطاقــة، ويتــم اتخــاذ القــرار بشــأن اإلعــالن عــن مكافــأة مــن عدمــه فقــط 

من قبل البنك بعد تقييم خطورة املسألة.
٤- إذا طلــب حامــل البطاقــة بــدل فاقــد عــن البطاقــة املســروقة، يجــوز للبنــك، وفقــاً لتقديــره اخلــاص، 

إصدار بدل فاقد، ويتم قيد رسوم إصدار بدل الفاقد ذلك على حساب البطاقة.
٥- يف حــال مت اســترجاع البطاقــة املفقــودة أو املســروقة ، يتعــني علــى حامــل البطاقــة أن يتلفهــا أو يعيدهــا 

إلى البنك دون استخدامها بأي طريقة كانت، وإبالغ البنك خطياً بأنه قد استرجع البطاقة.
٦- حتــول حســابات البطاقــات التــي لــم تســتخدم لفتــرة عــام كامــل ألي وضعيــة يحــدده البنــك شــريطة أن 
ــك يف  ــم تنجــح محــاوالت البن ــة. ويف حــال ل ــة لإلتصــال بحامــل البطاق ــك كل الســبل املعقول يتخــذ البن
ــاً لتعليمــات مصــرف قطــر  ــك بالتصــرف يف حســاب البطاقــة وفق االتصــال بحامــل البطاقــة يقــوم البن

املركزي.
:(PIN) رقم التعريف الشخصي

١- يقوم البنك بإصدار التعريف الشخصي حلامل البطاقة من أجل التحقق من صحة املعاملة.
٢- يتعــني علــى حامــل البطاقــة عــدم إفشــاء رقــم التعريــف الشــخصي ألي طــرف آخــر، ويكــون حامــل البطاقــة 
مســؤوالً بالكامــل عــن أي معاملــة يتــم التحقــق مــن صحتهــا باســتخدام رقــم تعريفــه الشــخصي، ووفقــاً 

لذلك تعتبر أي معاملة متعلقة برقم التعريف الشخصي على أنها قد متت مبعرفة حامل البطاقة
تعبئة البطاقة:

١- ميكــن إضافــة رصيــد إلــى حســاب حامــل البطاقــة، ’تعبئــة الرصيــد‘، إلعــادة تعبئــة الرصيــد كما هو مشــار 
إليه يف الئحة الرسوم.
النزاعات حول املعامالت:

١- يتعــني افتــراض صحــة القيــود الــواردة يف كشــف البطاقــة إال إذا اعتــرض حامــل البطاقــة علــى القيــود 
خالل فترة ٣٠ يوماً من تاريخ كشف البطاقة وأثبت عدم صحتها.

٢- إذا اعتــرض حامــل البطاقــة علــى أحــد القيــود، يباشــر البنــك حتقيقــاً باألمــر ويبلــغ حامــل البطاقــة 
بالنتيجة، ويتعني على حامل البطاقة حتمل رسم التحقيق املعني.

٣- ال يكــون البنــك ملزمــاً بإجــراء حتقيــق يف أي معاملــة ال يتــم إبــالغ البنــك بهــا مــن قبــل حامــل البطاقــة 
خالل الفترة الزمنية املذكورة يف البند أعاله.

٤- إذا كان مــن حــق حامــل البطاقــة إســترجاع املــال ألي ســبب مــن الدائــن مــن  مقابــل البضائــع أو اخلدمــات 
التــي حصــل عليهــا عــن طريــق الدفــع بالبطاقــة، يوافــق حامــل البطاقــة علــى قبــول قيــد االمــوال 
املســترجعة يف اجلانــب الدائــن مــن حســاب بطاقتــه، ويوافــق حامــل البطاقــة علــى شــروط وسياســة 

التاجر اخلاصة بإرجاع االموال.
٥- يف حــال وجــود أخطــاء أو أســئلة حــول املعامــالت اإللكترونيــة حلامــل البطاقــة، يتعــني علــى حامــل البطاقــة 
االتصــال مبركــز مكاملــات خدمــة العمــالء علــى الرقــم ٤٤٢٣٧٠٠٠ أو كتبة رســالة إلى مصــرف الريان على 

العنوان ص.ب. ٢٨٨٨٨، الدوحة، قطر.
٦- إذا كان حامــل البطاقــة يعتقــد بوجــود خطــأ يف الكشــف أو اإليصــال اخلــاص بــه أو إذا كان يحتــاج ملزيــد 
ــى  ــة يتعــني عل مــن املعلومــات حــول إحــدى املعامــالت املدرجــة يف الكشــف أو اإليصــال. يف هــذه احلال

حامل البطاقة تزويد مركز املكاملات بجميع التفاصيل املتعلقة باملعاملة املعنية.
املشتريات بالعمالت األجنبية:

١- إذا قــام حامــل البطاقــة بالشــراء بعملــة غيــر العملــة التــي صــدرت بهــا بطاقتــه، يتــم بواســطة فيــزا حتويــل 
املبلــغ املقتطــع مــن أموالــه إلــى عملــة البطاقــة، ويكــون ســعر الصــرف بــني عملــة املعاملــة وعملــة الفاتــورة 
املســتخدمة ملعاجلــة املعامــالت الدوليــة هــو الســعر الــذي تختــاره فيــزا مــن نطــاق األســعار املتوفــرة يف 
أســواق العمــالت باجلملــة يف تاريــخ املعاجلــة املركزيــة املطبــق، والــذي قــد يختلــف الســعرالذي حتصــل 
عليــه فيــزا نفســها أو الســعر املفــروض مــن قبــل احلكومــة الــذي يكــون ســارياً يف تاريــخ املعاجلــة املركزيــة 

املطبق.
٢- سيقوم املصرف بفرض تعرفة على املعامالت التي تتم بالعمالت األخرى غير الريال القطري.

اإليصاالت
١- يتعني على حامل البطاقة التأكد من حصوله على ايصال عند اجراء اي معاملة باستخدام بطاقته.

٢- يوافق حامل البطاقة ويتعهد باالحتفاظ والتحقق ومقارنة معامالته وايصاالته.

رصيد حساب البطاقة / الكشوف الدورية:
١- يكــون حامــل البطاقــة مســؤال عــن متابعــة الرصيــد املتوفــر يف حســاب بطاقتــة، حيــث انــه ال يكــون بوســع 
الباعــة عمومــاً حتديــد رصيــده املتوفــر. فمــن املهــم حلامــل البطاقــة ان يعــرف رصيــده املتوفــر قبــل اجــراء 

اي معاملة.
٢- ميكــن حلامــل البطاقــة الوصــول إلــى رصيــده املتــاح عــن طريــق الوصــول إلــى حســاب البطاقــة عــن طريــق 
االتصــال مبركــز خدمــة العمــالء ، يف أي وقــت ، أربــع وعشــرون (٢٤) ســاعة يف اليــوم ، ســبعة (٧) أيــام يف 

األسبوع مجاًنا.
٣- ســيتمكن حامــل البطاقــة مــن االســتعالم عــن حركــة حســاب بطاقتــه. ولكــن لــن يتلقــى حامــل البطاقــة 

كشوًفا ورقية تلقائًيا. سيتم فرض رسوم لطلب كشف حساب.
٤- يف حال طلب حامل البطاقة كشــفاً ولم يســتلمه خالل ٣٠ يوماً، يتعني عليه مراجعه البنك وطلب نســخة 
مــن كشــف البطاقــة، وســيتم توفيــر هــذه النســخة دون أي رســوم إضافيــة ويكــون حلامــل البطاقــة احلــق 

يف طلب كشف حساب يرسل على بريده اإللكتروني بدون رسوم.
ــواردة يف كشــف  ــع املعامــالت ال ــق مــن جمي ــة التحق ــل البطاق ــي حام ــد اســتالمه للكشــف، يجــب عل ٥- عن
البطاقــة، ويف حــال وجــود أي اختــالف، يتعــني علــى حامــل البطاقــة إبــالغ البنــك بذلــك خــالل ٣٠ يوماً من 

تاريخ الكشف.
٦- إذا لــم يتعــرف حامــل البطاقــة علــى إحــدى املعامــالت ويرغــب يف احلصــول علــى نســخة مــن ســجل 
املعامــالت يقــوم البنــك بتزويــده بنســخة مــن ذلــك الســجل وفقــاً لقواعــد وأنظمــة شــركة الفيــزا الدوليــة، 

ويتحمل حامل البطاقة الرسوم املتعلقة بتوفير تلك النسخ.
٧- جميــع اإلشــعارات التــي يرســلها البنــك علــى عنــوان حامــل البطاقــة األخيــر املبلــغ خطيــاً للبنــك تعتبــر 

صحيحة وملزمة.
٨- يجب على حامل البطاقة أن يبلغ البنك خطياَ وعلى وجه السرعة بأي تغييرات يف عنوانه.

جدول رسوم البطاقة:
١- يتحمل حامل البطاقة جميع األتعاب والرسوم التي يفرضها البنك مبوجب االتفاقية.

٢- يجــوز ســحب جميــع مبالــغ األتعــاب مــن حســاب البطاقــة ويتــم فرضهــا طاملــا كان هنــاك رصيــد متبــٍق يف 
حساب البطاقة.

٣- يف أي وقــت يصبــح فيــه رصيــد حســاب البطاقــة أقــل مــن مبلــغ األتعــاب املفروضــة، يتــم اســتخدام رصيــد 
حساب البطاقة لتسوية مبلغ األتعاب ولن تقبل أي عمليات نتيجة للنقص يف رصيد البطاقة.

٤- ألغــراض هــذا احلكــم، يقــوم البنــك بعــرض جميــع األتعــاب والرســوم التــي ينبغــي فرضهــا مــن قبــل البنــك 
على البطاقة يف مكان (أماكن) واضحة يف مكتب البنك الرئيسي وفروعه.

تاريخ انتهاء الصالحية
١- ثمــة تاريــخ النتهــاء صالحيــة البطاقــة، وتاريــخ انتهــاء الصالحيــة مطلــوب فقــط للتأكــد مــن أنــه ميكــن 
ــاء  ــخ إنته ــون و/أو يشــترطون تقــدمي حامــل البطاقــة لتاري ــن يطلب ــدى التجــار الذي اســتخدام البطاقــة ل

الصالحية أثناء إجراء املعاملة.
٢- ال يكــون باســتطاعة حامــل البطاقــة أن يســتخدم بطاقنــه بعــد تاريــخ انتهــاء الصالحيــه، ولكــن يكــون 
ــه إلــى بطاقــة جديــدة مصــدرة، يجــب علــى حامــل البطاقــة مراجعــة  باســتطاعته حتويــل رصيــد بطاقت
البنــك خــالل ســتني (٦٠) يومــاً مــن تاريــخ انتهــاء الصالحيةعلــى رقــم هاتــف خدمــة العمــالء املبــني يف 

هذه االتفاقية.
السرية:

١- يجــوز للبنــك إفشــاء معلومــات للغيــر حــول البطاقــة أو املعلومــات التــي تتــم باســتخدام البطاقــة يف 
احلاالت التي تشمل على سبيل الذكر ال احلصر:

- حيث يكون ذلك ضرورياً إلمتام املعاملة.
- من أجل التحقق من وجود وحالة البطاقة بالنسبة للغير، التاجر على سبيل املثال.

- مــن أجــل االلتــزام بشــروط جهــة حكوميــة، أو أمــر صــادر عــن محكمــة، أو غيــر ذلــك مــن شــروط اإلبــالغ 
القانونية.

- إذا منح حامل البطاقة تصريحه اخلطي للبنك.
- ملوظفــي البنــك،أو مدققــي حســاباته، أو شــركاته املرتبطــة، أو مقدمــي اخلدمــة، أو محاميــه عنــد 

احلاجة.
مسؤولية البنك:

١- ال يكــون البنــك مســؤوالً جتــاه حامــل البطاقــة مــا لــم تكــن املســؤولية املعنيــة ناجتــٍة عــن إهمــال فــادح أو 
ســوء تصــرف متعمــد مــن فعــل أو تقصيــر مــن جانــب البنــك، وال يكــون البنــك مســؤوالً عــن أي ضــرر أو 

خسارة حتصل حلامل البطاقة نتيجة للوقائع التالية:
- إذا لــم يكــن لــدى حامــل البطاقــة، بســبب خطــأ غيــر عائــد للبنــك، مــا يكفــي مــن األمــوال يف حســاب 

بطاقته إلمتام املعاملة.
- إذا كان ثمــة حجــز أو كانــت األمــوال خاضعــة إلجــراء قانونــي أو غيــر ذلــك مــن املوانــع التــي حتــد مــن 

استخدامها.
- إذا رفض أحد التجار قبول البطاقة.

- إذا لم يعمل جهاز إلكتروني حيث يقوم حامل البطاقة بإجراء معاملة بشكل صحيح.
- إذا مت حجب الدخول إلى البطاقة بعد أن أبلغ حامل البطاقة بفقدان أو سرقة البطاقة.

- إذا كان لدى البنك سبباً لالعتقاد بأن املعاملة املطلوبة غير مفوض بها.
- إذا حالــت ظــروف خارجــة عــن ســيطرة البنــك (مثــل احلريــق، أو الفيضــان، أو تعطــل الكمبيوتــرأو 

االتصاالت) دون إمتام املعاملة.
- يف كافة األحوال والظروف فإن مسؤولية البنك مبوجب هذه اإلتفاقية لن تتجاوز قيمة املعاملة ذات 

العالقة.

مسؤولية حامل البطاقة عن املعامالت غير املفوض بها:
١- إذا تخلــف حامــل البطاقــة عــن إبــالغ البنــك عــن فقــدان أو ســرقة البطاقــة بالطريقــة والوقــت احملدديــن 
يف هــذه االتفاقيــة يكــون حامــل البطاقــة مســؤوالً عــن أي معامــالت غيــر مفــوض بهــا علــى حســاب 

البطاقة.
التعديل وإلغاء البطاقة:

١- يجــوز للبنــك تعديــل أو تغييــر أحــكام وشــروط هــذه االتفاقيــة يف أي وقــت، وســيتم وضــع أي تغييــرات أو 
تعديــالت علــى املوقــع اإللكترونــي ملصــرف الريــان، ولكــن إذا مت إجــراء التغييــر ألغــراض أمنيــة، ميكــن 

للبنك تطبيق ذلك التغيير دون توجيه إشعار مسبق إلى حامل البطاقة.

٢- يكــون مــن حــق البنــك إلغــاء، أو ســحب، أو تعليــق، بشــكل كلــي أو جزئــي، أو تقييــد اســتخدام البطاقــة يف 
أي وقت دون توجيه أي إشعار و/أو تبليغ إلى حامل البطاقة.

٣- يجــوز حلامــل البطاقــة أن يطلــب كتابــة إلغــاء  البطاقــة يف أي وقــت، ويتــم إبــراء ذمــة حامــل البطاقــة مــن 
جميع املسؤوليات املتعلقة بحساب البطاقة بعد:

- تسليم البطاقة.
- مــدة ٤٥ يومــاً مــن تاريــخ إلغــاء جميــع البطاقــات والتأكيــد علــى أنــه لــم يعــد ثمــة معامــالت أو ديــون 

مستحقة.
- مبوجب هذه االتفاقية قبل اإلنهاء املذكور.

الشروط العامة واألحكام األخرى:
١- ال يجــوز حلامــل البطاقــة التنــازل عــن بطاقتــه والتزاماتــه مبوجــب هــذه االتفاقيــة، ويجــوز للبنــك حتويــل 
حقوقــه مبوجــب هــذه االتفاقيــة، ويكــون اســتخدام البطاقــة خاضعــاً جلميــع القواعــد واألعــراف املعمــول 
بهــا ألي غرفــة مقاصــة أو أي جهــة أخــرى مشــتركة يف املعاملــة، وال يتخلــى البنــك عــن حقوقــه عبــر تأخيــر 
أو عــدم ممارســتها يف أي وقــت، وإذا مت إعتبــار أي حكــم مــن أحــكام هــذة االتفاقيــة باطــًال أو غيــر قابــل 
للتنفيــذ مبوجــب أي قاعــدة أو قانــون أو نظــام ألي جهــة حكوميــة، فــإن صالحيــة وقابليــة تنفيــذ أي مــن 

األحكام األخرى يف هذه االتفاقية لن يتأثر بذلك.
٢- تخضــع هــذه األحــكام والشــروط لقوانــني دولــة قطــر وأنظمــة الفيــزا إال إلــى هــذا احلــد الــذي تتعــارض 
فيــه مــع مبــادئ وقواعــد الشــريعة اإلســالمية، كمــا حتددهــا هيئــة الرقابــة الشــرعية اخلاصــة بالبنــك ويف 
ــي  ــادئ الشــريعة اإلســالمية هــي الت حــال وجــود أي تعــارض بــني القوانــني واألنظمــة املذكــورة، فــإن مب
تســود. ويخضــع الطرفــان مبوجبــه لالختصــاص احلصــري للمحاكــم القطريــة يف أي إجــراءات أو نزاعــات 

تنشأ عن أو فيما يتصل بهذه االتفاقية.
٣- صــدرت هــذه االتفاقيــة باللغــة العربيــة واللغــة اإلجنليزيــة ويف حــال وجــود تناقــض بــني النســختني فــإن 

النسخة العربية هي التي تسود.
الضمانات واملسؤوليات وبراءات الذمة:

١- يتفهــم حامــل البطاقــة، ويتعهــد، ويقبــل بانــه ممنــوع عليــه منعــاً باتــاً اســتخدام البطاقــة لســداد ثمــن مــواد 
غيــر مشــروعة وكذلــك حتميــل ملفــات غيــر مشــروعة مــن اإلنترنــت أو أي بضائــع وخدمــات أخــرى تنتهــك 
حقــوق امللكيــة الفكريــة ألي طــرف ثالــث و/أو غــرض غيــر مشــروع أو نشــاط إجرامــي مــن أي طبيعــة كان 
مبــا يف ذلــك نشــاطات غســيل األمــوال لتمويــل اإلرهــاب كمــا هــي معروفــة يف القانــون الــذي يحكــم هــذه 
االتفاقيــة، ويقــر حامــل البطاقــة بــأن شــركة الفيــزا حــول العالــم ســتقوم باإلبــالغ عــن أي نشــاط مشــبوه 

يف احلساب للسلطات املعنية املسؤولة عن تطبيق القانون.
٢- يحتفــظ البنــك، وبنــاء علــى تقديــره اخلــاص، يحــق تطبيــق إجــراءات املنــع والكشــف وتعليــق احلســابات أو 
رفــض تنفيــذ املعامــالت إذا كان لديهــا أســباباً معقولــة لالشــتباه بــأن حســاب أحــد حاملــي البطاقــات يتــم، 

أو ميكن أن يتم، استخدامه ألغراض غير مشروعة.
٣- يوافــق حامــل البطاقــة  علــى أن البنــك ال يكــون بــأي شــكل مــن األشــكال ويف ظــل أي ظــرف مــن الظــروف 
مســؤوالً عــن أي أضــرار أو خســائر،  مبــا يف ذلــك علــى ســبيل الذكــر ال احلصــر األضــرار املباشــرة أو 
غيــر املباشــرة، أو الناجتــة أو اخلاصــة أو املعارضــة أو العقابيــة التــي تعتبــر أو يزعــم بإنهــا ناجتــة عــن أو 
بســبب أي فعــل متعلــق باالتفاقيــة أو ناشــئ عنهــا، مــا لــم يكــن ذلــك ناجتــاً بشــكل مباشــر عــن اإلهمــال 

الفادح أو اإلغفال املتعمد من جانب البنك.
٤- يوافــق حامــل البطاقــة علــى إخــالء طــرف، وتعويــض، وحفــظ البنــك مــن ضــرر و/أو مســؤولية يف مواجهــة 
أي مطالبــة يتــم تقدميهــا بحــق البنــك مــن قبــل أي طــرف ثالــث وتكــون ناجتــة عــن اســتخدام حامــل 

البطاقة لبطاقة أجر مسبقة الدفع الصادرة عن البنك.
تقنية دون ملس

١- تقنيــة دون ملــس تعنــي املعامــالت التــي تتــم عــن طريــق متريــر البطاقــة فقــط علــى أجهــزة نقــاط البيــع 
POS والتي قد الحتتاج إلى رقم سري إلجناز املعاملة.

٢- ميكــن إجــراء املعامــالت عبــر تقنيــة دون ملــس يف حــدود املبالــغ املوضحــة يف (٣) أدنــاه ، وذلــك بتمريــر 
البطاقة يف نقطة البيع دون ملس واليتطلب ذلك استخدام كلمة املرور اخلاصة بالبطاقة.

٣- ســتكون حــدود املعاملــة الواحــدة عبــر تقنيــة دون ملــس بحــد يومــي والتــي تنظمهــا إرشــادات مصــرف قطــر 
املركزي وفيزا العاملية. 

٤- ســتكون حــدود املعاملــة الواحــدة عبــر تقنيــة دون ملــس خــارج دولــة قطــر بحــد يومــي والتــي تنظمهــا 
إرشادات مصرف قطر املركزي وفيزا العاملية. 

٥- يحتفــظ مصــرف الريــان بــدون أي إخطــار مســبق باحلــق يف تعديــل أو تغييــر حــدود معامــالت دون ملــس 
املشار إليها يف البندين أعاله يف أي وقت.

٦- يحــق لصاحــب البطاقــة أن يســتخدم البطاقــة ٣ مــرات متتاليــة بــدون طلب الرقم الســري بإســتخدام تقنية 
دون ملــس وذلــك ادخــال الرقــم الســري ، وســيتم ارســال رســالة نصيــة لصاحــب البطاقــة تعلمــه بضــرورة 

إدخال الرقم السري إلكمال العملية
٧- برجاء إبالغ مصرف الريان يف حالة ضياع أو إساءة استخدام البطاقة.



Authorised Users:

1. The Cardholder is responsible for all authorised Transactions initiated and fees 
incurred byuse 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 authorised such use and the Cardholder will be liable for all Transactions and 
fees incurred by those persons. The Cardholder is wholly responsible for the use of 
the Card(s) according to the terms and conditions of this Agreement.

Secondary Cardholder:

1. Supplementary Cards are not allowed for this Card product.

Loss, theft and Inactive Card Accounts:

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 VISA International or its offices.

2. The Cardholder shall remain liable and accountable for any Transactions prior to the 
Bank receiving the written confirmation indicated above.

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. 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. If the Cardholder requests a replacement for a lost or stolen Card, the Bank may, at 
its absolute discretion issue a replacement. The issuance fee for such replacement 
will be debited to the Card Account.

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.

6. Card Accounts that are inactive for a period of one year shall be subject to a transfer 
to an applicable status as may decide by the Bank. Provided that the Bank shall have 
made all reasonable efforts to contact the Cardholder. If the Bank’s efforts have been 
successful to contact the Customer, the Bank shall handle the Card Account in the 
manner described by Qatar Central Bank.

Personal Identification Number (PIN):

1. The Bank will issue a PIN to the Cardholder to authenticate Transactions.

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.

Loading the card:

1. Additional funds may be added to the cardholder card called ‘value loading’. 
However, they will be subject to a reload fee as indicated in schedule of fees.

Disputes on Transactions:

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.

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

3. The Bank is not liable to investigate any Transaction not reported to the Bank by the 
Cardholder within the time frame mentioned above.

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 his/her Card for such 
refunds and agrees to the refund terms and refund policy of that Merchant.

5. In case of errors or questions about the Cardholder’s electronic Transactions, the 
Cardholder must call the Customer Service Call Centre at 44237000 or write to 
Masraf Al Rayan, PO Box 28888, Doha, Qatar.

6. If the Cardholder thinks that his/her statement or receipt is wrong or if he/she needs 
more information about a Transaction listed on the statement or receipt, the 
Cardholder shall provide the Call Centre with all particulars relating to the 
Transaction in question.

Purchase Made In Foreign Currencies:

1. If the Cardholder makes a purchase in a currency other than the currency in which 
his/her Card was issued, the amount deducted from his/her funds will be converted 
by Visa into an amount in the currency of his/her Card. The exchange rate between 
the Transaction currency and the billing currency used for processing international 
Transactions is a rate selected by Visa from the range of rates available in wholesale 
currency markets for the applicable central processing date, which may vary from 
the rate Visa itself receives or the government mandated rate in effect for the 
applicable central processing date.

2. The Bank will also apply mark up margin for transactions other than in Qatari Riyals.

Receipts:

1. The Cardholder shall make sure that he/she gets a receipt at the time he/she makes 
a Transaction using his/her Card.

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

Definitions:
QAR means the lawful Currency of Qatar.

ATM means an Automated Teller Machine.

Card means the MAR Eqtisadi 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 
authorised to use the Card as provided for in this Agreement.

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.

Merchant means any person, 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.

Transaction 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: The Definitions & Preamble together with the terms and conditions indicated 
herein below constitute a “Contract” between the Bank and the Cardholder. By 
accepting and using the Card, the Cardholder agrees to be bound by these terms and 
conditions in this Agreement.

Card Usage:

1. The Cardholder should sign on the signature panel on the reverse of the Card 
immediately upon receipt of the Card.

2. Any Transaction supported by electronic log or the imprint of the Card is presumed 
as a genuine Transaction unless proven otherwise, irrespective of the signature being 
present or not on the Transaction slip.

3. Cardholder can reload additional funds to their Eqtisadi Card.

4. The expiration date of the Card is identified on the front of the Card.

5. The Card is a Eqtisadi card. The Card is not connected in any way to any other 
Account. The Card is not a credit card. The Card is not for resale. The Card will 
remain the property of the Bank and must be surrendered upon demand. The Card 
is non-transferable and it may be cancelled, repossessed or revoked at any time 
without prior notice.

6. The Bank’s business days are Sunday through Thursday, excluding official holidays.

7. The Cardholder should write down his/her Card number and the customer service 
phone number provided in this Agreement on a separate piece of paper in case the 
Cardholder Card is lost, stolen or destroyed.

8. The Cardholder should read this Agreement carefully and keep it for future 
reference.

9. The Bank is not responsible for any act of negligence or denial of service by any 
Merchant or for damages arising as a result of malfunction of any ATMs, POS 
terminals or other electronic devices.The Bank shall not Guarantee and shall not be 
responsible for the quality of the item, goods or the services provided by the 
Merchant.

10. The safety and safekeeping of the Card and its related PIN is the sole responsibility 
of the Cardholder. Any Transaction performed on the ATM or where a PIN entry is 
necessary shall be deemed to be performed by the Cardholder himself/herself, if the 
Card is not reported lost, irrespective of the person performing the Transaction.

11. The maximum value of the Card is restricted to QAR 10,000 or to a maximum as 
displayed at the Bank’s branch.

12. 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 
value available on his/her Card Account.

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

14. If the Cardholder uses his/her Card at a restaurant, a hotel, for a car rental purchase, 
or for similar purchases, the Merchant may pre-authorise the Transaction amount for 
the purchase amount plus up to 20% or more to ensure there are sufficient funds 
available to cover anyincidental expenses incurred.

15. Any pre-authorisation amount will place a hold on the available funds until the 
merchant sends the Bank the final payment amount of the Cardholder’s purchase. 
Once the final payment amount is received, the pre-authorisation amount on hold 
will be removed. It may take up to seven (7) days or more for the hold to be 
removed. During the hold period, the Cardholder will not have access to the 
pre-authorised amount.

16. 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.

17. 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 illegal 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.

18. The Cardholder is not allowed to exceed the available amount 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.

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

20. 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 
pre-authorised regular payments from his/her Card Account. If the Cardholder 
authorises 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 fifteen (15) days.

21. All Transactions relating to car rentals may result in a hold for that amount of funds 
for up to fifteen (15) days.

22. 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 since, for security purposes, a web Merchant may want to 
associate the Card with the Cardholder’s name and address, which it will not be 
able to do.

Card Account Balance/Periodic Statements:

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.

2. The Cardholder can access his/her available balance by accessing the Card Account 
by calling Customer Service Call Centre, anytime, twenty-four (24) hours a day, 
seven (7) days a week for free.

3. The Cardholder will be able to enquire about his/her Card’s Account movement. But 
the Cardholder will not automatically receive paper statements. A fee will be 
charged for requesting a statement.

4. In case the Cardholder requests a statement and does not receive the statement 
within 30 days he/she should contact the Bank and request a copy of the Card 
Statement. This statement would be provided without additional fee. The Cardholder 
shall have the right to request a statement to be sent to his/her e-mail address free of 
any charge.

5. Upon receiving a statement the Cardholder must verify all the Transactions billed on 
the Card statement, and in case of discrepancy, the Cardholder shall notify the Bank 
within 30 days of the statement date.

6. If the Cardholder does not recognise 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 Cardholder will bear the 
charges relating to providing such copies.

7. All notices sent by the Bank to the Cardholder’s address last notified in writing to the 
Bank shall be considered valid and binding.

8. The Cardholder must promptly notify the Bank in writing of any changes in his/her 
address.

Card Fee Schedule:

1. All fees and charges levied by the Bank under this Agreement shall be borne by the 
Cardholder.

2. All fee amounts may be withdrawn from the Card Account and will be assessed as 
long as there is a remaining balance on the Card Account.

3. In case the balance on the Card Account is less than the assessed fee, the entire 
balance will be applied towards the fee and any outstanding transactions will not be 
approved due to lack of funds on the Card Account.

4. For the purpose of this provision, the Bank shall display all fees and charges to be 
levied by the Bank on the Card in a conspicuous place(s) in the Bank’s head office 
and branches.

Expiration Date:

1. The Card has an expiration date. The expiration date is simply 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.

2. The Cardholder will not be able to use his/her Card after the expiration date, but will 
be able to transfer the balance on his/her Card to a newly issued Card. The 
Cardholder must contact the Bank within sixty (60) days of such expiration date at 
the Customer Service telephone number in this Agreement.

Confidentiality:

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:

 – Where it is necessary for completing Transactions.
 – In order to verify the existence and condition of the Card for a third party, such as 

Merchant.
 – In order to comply with government agency, court order, or other legal reporting 

requirements.
 – If the Cardholder gives Bank his/her written permission.
 – To the Bank’s employees, auditors, affiliates, service providers, or attorneys as 

needed.

The Bank’s Liability:

1. The Bank shall not be liable to the Cardholder 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 to the Cardholder from 
the following instances:

 – If through no fault of the Bank’s, the Cardholder does not have enough funds 
available on his/her Card to complete the Transaction.

 – If there is a hold or the funds are subject to legal process or other encumbrance 
restricting their use.

 – If a Merchant refuses to accept the Card.
 – If an electronic terminal where the Cardholder is making a transaction does not 

operate properly and the Cardholder knew about the problem when they initiated 
the Transaction.

 – If access to the Card has been blocked after the Cardholder has reported the Card 
has either been lost or stolen.

 – If the Bank has reason to believe the requested Transaction is unauthorised.
 – If circumstances beyond the Bank’s control (such as fire, flood, or computer or 

communication failure) prevent the completion of the Transaction.
 – 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.

The Cardholder’s Liability for Unauthorised Transactions:

1. If the Cardholder fails to notify the Bank about the stolen or lost Card in the manner 
andtime indicated in this Agreement, the Cardholder shall be liable for any 
unauthorised transaction on Card Account. The Cardholder acknowledges and 
undertakes that any loss sustained by him/her shall be at the cost and expense of the 
Cardholder.

Amendment and Card Cancellation:

1. The Bank may amend or change the terms and conditions of this Agreement at any 
time. The changes will be posted on Masraf Al Rayan’s website. However, if the 
change is made for security purposes, the Bank can implement such change without 
prior notice to the Cardholder.

2. 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.

3. The Cardholder may request the cancellation of the Card any time in writing. The 
Cardholder will be released of all liability pertaining to the Card Account, after:

 – Surrendering the Card
 – A period of 45 days from the cancellation of all Cards and confirmation that there 

are no Transactions or dues outstanding
 – The Cardholder’s termination of this Agreement will not affect any of the Bank’s 

rights or obligations arising under this Agreement prior to the said termination.

General Conditions and Other Terms:

1. The Cardholder’s Card and his/her obligations under this Agreement may not be 
assigned. The Bank may transfer its rights under this Agreement. 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 invalid or 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.

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.

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.

Warranties, Liabilities and Disclaimers:
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 to finance terrorism as defined by governing law of this 
Agreement. The Cardholder acknowledges that worldwide Visa will report any 
suspicious account activity to the relevant law enforcement authority.

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 a Cardholder is being or may be 
used for illegal purposes.

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.

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 Bank Visa Eqtisadi card.

Contactless Technology:
1. Contactless Technology means transaction conducted by taping the Card at the POS 

terminal which can be processed without PIN.
2. Contactless Transaction(s) within the prescribed limits as mentioned in sub-Clause 

(10.3) herein below are authorized just by tapping the card to Contactless POS 
Terminal and DOES not require PIN Card Authentication.

3. Contactless Transactions will be subject to single transaction limit and daily limit 
which are regulated by QCB and Payment Associations International guidelines.

4. Contactless Transactions outside the State of Qatar will be subject to single 
transaction limit and daily limit which are regulated by QCB and Payment 
Associations International guidelines.

5. The Bank reserves the right to amend and/or change the above mentioned limits 
anytime for Contactless Transactions at its own discretion without prior notification.

6. Customers are allowed to perform 3 consecutive Contactless Transactions. Every 4th 
consecutive Contactless Transactions will require a pin, and the Cardholder will 
receive an SMS informing him to use the PIN to complete the transaction.

7. In case of card lost or misuse kindly report immediately to the Bank.

EQTISADI CARD APPLICATION FORM
استمارة طلب بطاقة إقتصادي

التعريفات:
ريال قطري: يعني العملة املشروعة لدولة قطر

ATM تعني ماكينة الصرف اآللي
البطاقة تعني بطاقة إقتصادي الصادرة حلامل البطاقة من مصرف الريان.

حساب البطاقة يعني السجالت التي يحتفظ بها البنك الحتساب قيمة املطالبات املرتبطة بالبطاقة.
حامــل البطاقــة يعنــي الشــخص أو األشــخاص، الذيــن قــد تســلموا البطاقــة وهــم مفوضــون باســتخدام 

البطاقة كما هو منصوص عليه يف هذه االتفاقية.
البنك يعني مصرف الريان

كشــف البطاقــة يعنــي كشــف حســاب البطاقــة الــذي يرســله البنــك حلامــل البطاقــة والــذي يبــني جميــع 
املعامالت املفصلة التي أجراها حامل البطاقة.

التاجر يعني أي شخص، أو مؤسسة، أو شركة، أو كيان قانوني يقبل البطاقة.
PIN يعنــي رقــم التعريــف الشــخصي الــذي يصــدره البنــك احلامــل البطاقــة لتمكينــه مــن اســتخدام البطاقــة 

يف ماكينة الصراف اآللي أو نقطة البيع.
POS تعني نقطة البيع حيث ميكن شراء البضائع أو اخلدمات باستخدام البطاقة.

املعاملــة تعنــي شــراء البضائــع و/أو اخلدمــات و/أو الســحوبات النقديــة باســتخدام البطاقــة و/أو البطاقــة 
ورقم التعريف الشخصي.

مقدمة: تشــكل التعريفات واملقدمة إلى جانب األحكام والشــروط املبينة فيما يلي ”عقداً“ بني البنك وحامل 
بهــذه األحــكام  البطاقــة. وبقبــول البطاقــة واســتخدامها، يوافــق حامــل البطاقــة علــى أن يكــون ملزمــاً 

والشروط الواردة يف هذه االتفاقية.

استخدام البطاقة:
١- يتعــني علــى حامــل البطاقــة التوقيــع يف احليــز املخصــص للتوقيــع علــى اجلهــة اخللفيــة للبطاقــة مباشــرة 

بعد استالم البطاقة.
٢- تعتبــر أي معاملــة مدعمــة بدخــول إلكترونــي أو ببصمــة البطاقــة معاملــة أصليــة مالــم يتــم إثبــات العكــس، 

بصرف النظر عن وجود التوقيع أو عدمه على فسيمة املعاملة.
ــة عبــر  ــادة رصيــد بطاقتهــم مــن خــالل تطبيــق اخلدمــات املصرفي ــي بطاقــة إقتصــادي زي ٣- ميكــن حلامل

اجلوال، وأجهزة اإليداع النقدي والفروع.
٤- تاريخ انتهاء صالحية البطاقة مبني على اجلهة األمامية للبطاقة.

٥- البطاقــة هــي بطاقــة إقتصــادي، والبطاقــة غيــر مرتبطــة بــأي شــكل مــن األشــكال بــأي حســاب آخــر. كمــا 
ــة  ــع، ونبقــى البطاقــة ملكي ــة ائتمــان، والبطاقــة ليســت مخصصــة إلعــادة البي أن البطاقــة ليســت بطاق
ــل ويجــوز إلغاؤهــا، أو  ــة للتحوي ــر قابل ــب، والبطاقــة غي ــد الطل ــه عن خاصــة بالبنــك ويجــب تســليمها إلي

استعادتها، أونقضها يف أي وقت دون إشعار مسبق.
٦- أيام عمل البنك هي من يوم األحدإلى يوم اخلميس بإستثناء العطالت الرسمية.

٧- يتعــني علــى حامــل البطاقــة أن يــدون رقــم بطاقتــه ورقــم هاتــف خدمــة العمــالء املبــني يف هــذه االتفاقيــة 
على ورقة منفصلة الستخدامها لالتصال يف حال فقدان البطاقة، أو سرقتها، أو تلفها.

٨- يتعني على حامل البطاقة أن يقرأ هذه االتفاقية بعناية واالحتفاظ بها للرجوع إليها يف املستقبل.
٩- ال يكــون البنــك مســؤوالً عــن أي تصــرف أو إهمــال أو رفــض اخلدمــة مــن قبــل أي تاجــر أو عــن األضــرار 
الناجتــة عــن تعطــل أي جهــاز صــراف آلــي أو جهــاز خــاص بنقطــة بيــع أو غيــر ذلــك مــن األجهــزة 
اإللكترونيــة، كمــا ال يضمــن البنــك وال يكــون مســؤوال عــن جــودة الســلعة أو البضاعــة أو اخلدمــة املقدمــة 

من التاجر.
١٠- تكــون ســالمة وحفــظ البطاقــة ورقــم التعريــف الشــخصي املرتبــط بهــا مــن مســؤولية حامــل البطاقــة 
منفــرداً، وأي معاملــة يتــم إجراؤهــا يف جهــاز الصــراف اآللــي أو حيــث يكــون إدخــال رقــم التعريــف 
الشــخصي ضروريــاً يتــم إعتبارهــا علــى أنهــا متــت مبعرفــة حامــل البطاقــة نفســه، إذا لــم يتــم اإلبــالغ عــن 

فقدان البطاقة، بصرف النظر عن هوية الشخص الذي يجري املعاملة.
١١- احلــد األقصــى لقيمــة البطاقــة محصــور مببلــغ ١٠,٠٠٠ ريــال قطــري أو إلــى احلــد الــذي يحــدده فــرع 

البنك.
ــع أو اخلدمــات يف أي مــكان  ــه لشــراء أو اســتئجار البضائ ــة أن يســتخدم بطاقت ١٢- يجــوز حلامــل البطاق

تكون فيه بطاقة فيزا مقبولة طاملا أن حامل البطاقة ال يتجاوز املبلغ املتوفر يف حساب بطاقته.
١٣- يتعــني علــى حامــل البطاقــة أن يكــون علــى درايــه بــأن بعــض التجــار ال يســمحون حلامــل البطاقــة بإجــراء 
معامــالت مجــزأه حيــث يقــوم باســتخدام البطاقــة للدفــع جزئيــاً مقابــل البضائــع واخلدمــات ودفــع 

الرصيد املتبقي بعمله قانونية من نوع آخر.
١٤- إذا قــام حامــل البطاقــة بإســتخدام بطاقتــه يف مطعــم، أو فنــدق، أو لغــرض تأجيــر ســيارة، أو لغــرض 
مشــتريات مشــابهة، يجــوز للتاجــر أن يقــوم بالتفويــض املســبق مببلــغ املعاملــة اخلــاص مببلــغ الشــراء زائــد 
نســبة تصــل إلــى ٢٠٪ أو أكثــر لضمــان وجــود مــا يكفــي مــن األمــوال املتوفــرة لتغطيــة أي مصاريــف 

عرضية يتم تكبدها.
١٥- أي مبلــغ مفــوض بــه مســبقاً يضــع ((حجــزاً)) علــى األمــوال املتوفــرة إلــى أن يقــوم التاجــر بإرســال مبلــغ 
ــغ الدفعــة  ــم اســتالم املبل ــى البنــك، وعندمــا يت ــة اخلاصــة مبشــتريات حامــل البطاقــة إل الدفعــة النهائي
النهائيــة، يتــم إزالــة احلجــز، يجــوز أن يســتغرق األمــر مــدة تصــل إلــى (٧) أيــام أو أكثــر لتتــم إزالــة 
احلجــز، وخــالل فتــرة احلجــز، ال يكــون بإســتطاعة حامــل البطاقــة الوصــول إلــى املبلــغ املفــوض بــه 

مسبقاً.
١٦- إذا اســتخدم حامــل البطاقــة رقــم البطاقــة دون تقــدمي البطاقــة (كمــا يف حالــة الطلبيــة عبــر البريــد أو 
الشــراء عبــر اإلنترنــت أو الهاتــف)، يكــون األثــر القانونــي ذاتــه كمــا لــو ان حامــل البطاقــة اســتخدم 

البطاقة نفسها.
١٧- يتعهــد حامــل البطاقــة بعــدم اســتخدام البطاقــة لشــراء البضائــع أو اخلدمــات التــي تكــون منافيــة ملبــادئ 
غيــر  النشــاطات  مــن  وغيرهــا  والكحــول،  اإلباحيــة،  واملــواد  املقامــرة،  (مثــل  اإلســالمية  الشــريعة 
ــة دون إشــعار  ــاء البطاق ــك إلغ ــن حــق البن ــون م ــم، يك ــذا احلك ــة به ــل البطاق املشــروعة)، إذا أخــل حام

مسبق ودون أي مسؤولية على البنك.
١٨- ال يســمح حلامــل البطاقــة جتــاوز املبلــغ املتوفــر يف حســاب بطاقتــه، مــن خــالل معاملــة منفــردة أو 
سلســلة مــن املعامــالت وعلــى الرغــم مــن ذلــك إذا جتــاوزت إحــدى املعامــالت رصيــد األمــوال املتوفــرة يف 
ــة وأي رســوم  حســاب البطاقــة، يظــل حامــل البطاقــة ملزمــاً بالكامــل جتــاه البنــك بســداد قيمــة املعامل

مطبقة.
١٩- يتعهــد حامــل البطاقــة بــأال يســتعمل البطاقــة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر أليــة اعمــال غيــر قانونيــة 

أو غسيل األموال أو متويل اإلرهاب
٢٠- ليــس مــن حــق حامــل البطاقــة أن يوقــف الدفــع علــى أي معاملــة شــراء أو دفــع متــت مباشــرتها 
بإســتخدام البطاقــة اخلاصــة بــه، وال يجــوز حلامــل البطاقــة أن يجــري تفويضــا مســبقاً بدفعــات منتظمــة 
مــن حســاب بطاقتــه، وإذا قــام حامــل البطاقــة بتفويــض إحــدى املعامــالت ثــم تخلــف عــن القيــام بشــراء 
تلــك الســلعة كمــا كان مخططــاً لــه، فــإن املوافقــة قــد تــؤدي إلــى حجــز ذلــك املبلــغ مــن املــال ملــده تصــل 

إلى خمسة عشر (١٥) يوماً.
٢١- ميكــن أن تــؤدي جميــع املعامــالت املتعلقــة بتأجيــر الســيارات إلــي حجــز األمــوال ملــدة تصــل إلــى خمســة 

عشر (١٥) يوماً.
٢٢- يجــوز إســتخدام البطاقــة للشــراء عبــر اإلنترنــت ويتعــني علــى حامــل البطاقــة أن يتذكــر دائمــاً أن 
محاولــة اســتخدام البطاقــة علــى املواقــع اإللكترونيــة التــي تتطلــب التحقــق مــن العنــوان قــد يــؤدي إلــى 
رفــض املعاملــة ألنــه ألغــراض أمنيــة قــد يرغــب البائــع عبــر اإلنترنــت يف ربــط البطاقــة بإســم وعنــوان 

حامل البطاقة ، األمر الذي لن يكون بوسعه القيام به.
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املستخدمون املفوضون:
١- أن يكــون حامــل البطاقــة مســؤوالً عــن جميــع املعامــالت املفــوض بهــا التــي تتــم مباشــرتها وعــن الرســوم 
املتكبــدة بإســتخدام بطاقتــه، ويتعامــل البنــك معــأي إســتخدام للبطاقــة أو الدخــول إلــى رقــم البطاقــة علــى 
أنــه قــد مت مبعرفــة حامــل البطاقــة كمــا لــو أن حامــل البطاقــة قــد فــَوض بذلــك االســتخدام، ويكــون حامــل 
البطاقــة ملزمــاً بجميــع املعامــالت والرســوم املتكبــدة مــن قبــل أولئــك األشــخاص، ويكــون حامــل البطاقــة 

مسؤوالً بالكامل عن استخدام بطاقته (بطاقاته) وفقاً ألحكام وشروط هذه االتفاقية.

حامل البطاقة الثانوية:
١- البطاقات اإلضافية غير مسموح بها يف منتج هذه البطاقة.

فقدان أو سرقة البطاقة وحسابات البطاقات غير املستخدمة:
ــب فيمــا  ــي أو مري ١- إذا فقــدت البطاقــة أو ســرقت أو إشــتبه حامــل البطاقــة بحصــول أي نشــاط احتيال
يتعلــق بالبطاقــة، يجــب علــى حامــل البطاقــة أن يقــوم علــى الفــور بإبــالغ ذلــك إلــى البنــك أو فروعــه أو 
أي مــن مكاتــب الفيــزا القريبــة منــه التــي تعــرض شــعار الفيــزا، ويقــوم البنــك بإجــراء إيقــاف مؤقــت دون 
أي مســؤولية مــن جانبــه عــن ذلــك التصــرف إلــى أن يحصــل البنــك علــى تأكيــد خطــي بالفقــدان أو 

السرقة من حامل البطاقة أو من شركة الفيزا الدولية أو مكاتبها.
ــد  ــك للتأكي ــاً للمســاءلة بشــأن أي معامــالت تســبق اســتالم البن ــة مســؤوالً وخاضع ــل البطاق ٢- يظــل حام

اخلطي املشار إليه يف البند أعاله.
ــأة ملــن  ــك، كاإلعــالن عــن مكاف ــا البن ــي يدفعه ــى البطاقــات املفقــودة الت ــد أي رســوم تفــرض عل ــم قي ٣- يت
يجدهــا، علــى حســاب حامــل البطاقــة، ويتــم اتخــاذ القــرار بشــأن اإلعــالن عــن مكافــأة مــن عدمــه فقــط 

من قبل البنك بعد تقييم خطورة املسألة.
٤- إذا طلــب حامــل البطاقــة بــدل فاقــد عــن البطاقــة املســروقة، يجــوز للبنــك، وفقــاً لتقديــره اخلــاص، 

إصدار بدل فاقد، ويتم قيد رسوم إصدار بدل الفاقد ذلك على حساب البطاقة.
٥- يف حــال مت اســترجاع البطاقــة املفقــودة أو املســروقة ، يتعــني علــى حامــل البطاقــة أن يتلفهــا أو يعيدهــا 

إلى البنك دون استخدامها بأي طريقة كانت، وإبالغ البنك خطياً بأنه قد استرجع البطاقة.
٦- حتــول حســابات البطاقــات التــي لــم تســتخدم لفتــرة عــام كامــل ألي وضعيــة يحــدده البنــك شــريطة أن 
ــك يف  ــم تنجــح محــاوالت البن ــة. ويف حــال ل ــة لإلتصــال بحامــل البطاق ــك كل الســبل املعقول يتخــذ البن
ــاً لتعليمــات مصــرف قطــر  ــك بالتصــرف يف حســاب البطاقــة وفق االتصــال بحامــل البطاقــة يقــوم البن

املركزي.
:(PIN) رقم التعريف الشخصي

١- يقوم البنك بإصدار التعريف الشخصي حلامل البطاقة من أجل التحقق من صحة املعاملة.
٢- يتعــني علــى حامــل البطاقــة عــدم إفشــاء رقــم التعريــف الشــخصي ألي طــرف آخــر، ويكــون حامــل البطاقــة 
مســؤوالً بالكامــل عــن أي معاملــة يتــم التحقــق مــن صحتهــا باســتخدام رقــم تعريفــه الشــخصي، ووفقــاً 

لذلك تعتبر أي معاملة متعلقة برقم التعريف الشخصي على أنها قد متت مبعرفة حامل البطاقة
تعبئة البطاقة:

١- ميكــن إضافــة رصيــد إلــى حســاب حامــل البطاقــة، ’تعبئــة الرصيــد‘، إلعــادة تعبئــة الرصيــد كما هو مشــار 
إليه يف الئحة الرسوم.
النزاعات حول املعامالت:

١- يتعــني افتــراض صحــة القيــود الــواردة يف كشــف البطاقــة إال إذا اعتــرض حامــل البطاقــة علــى القيــود 
خالل فترة ٣٠ يوماً من تاريخ كشف البطاقة وأثبت عدم صحتها.

٢- إذا اعتــرض حامــل البطاقــة علــى أحــد القيــود، يباشــر البنــك حتقيقــاً باألمــر ويبلــغ حامــل البطاقــة 
بالنتيجة، ويتعني على حامل البطاقة حتمل رسم التحقيق املعني.

٣- ال يكــون البنــك ملزمــاً بإجــراء حتقيــق يف أي معاملــة ال يتــم إبــالغ البنــك بهــا مــن قبــل حامــل البطاقــة 
خالل الفترة الزمنية املذكورة يف البند أعاله.

٤- إذا كان مــن حــق حامــل البطاقــة إســترجاع املــال ألي ســبب مــن الدائــن مــن  مقابــل البضائــع أو اخلدمــات 
التــي حصــل عليهــا عــن طريــق الدفــع بالبطاقــة، يوافــق حامــل البطاقــة علــى قبــول قيــد االمــوال 
املســترجعة يف اجلانــب الدائــن مــن حســاب بطاقتــه، ويوافــق حامــل البطاقــة علــى شــروط وسياســة 

التاجر اخلاصة بإرجاع االموال.
٥- يف حــال وجــود أخطــاء أو أســئلة حــول املعامــالت اإللكترونيــة حلامــل البطاقــة، يتعــني علــى حامــل البطاقــة 
االتصــال مبركــز مكاملــات خدمــة العمــالء علــى الرقــم ٤٤٢٣٧٠٠٠ أو كتبة رســالة إلى مصــرف الريان على 

العنوان ص.ب. ٢٨٨٨٨، الدوحة، قطر.
٦- إذا كان حامــل البطاقــة يعتقــد بوجــود خطــأ يف الكشــف أو اإليصــال اخلــاص بــه أو إذا كان يحتــاج ملزيــد 
ــى  ــة يتعــني عل مــن املعلومــات حــول إحــدى املعامــالت املدرجــة يف الكشــف أو اإليصــال. يف هــذه احلال

حامل البطاقة تزويد مركز املكاملات بجميع التفاصيل املتعلقة باملعاملة املعنية.
املشتريات بالعمالت األجنبية:

١- إذا قــام حامــل البطاقــة بالشــراء بعملــة غيــر العملــة التــي صــدرت بهــا بطاقتــه، يتــم بواســطة فيــزا حتويــل 
املبلــغ املقتطــع مــن أموالــه إلــى عملــة البطاقــة، ويكــون ســعر الصــرف بــني عملــة املعاملــة وعملــة الفاتــورة 
املســتخدمة ملعاجلــة املعامــالت الدوليــة هــو الســعر الــذي تختــاره فيــزا مــن نطــاق األســعار املتوفــرة يف 
أســواق العمــالت باجلملــة يف تاريــخ املعاجلــة املركزيــة املطبــق، والــذي قــد يختلــف الســعرالذي حتصــل 
عليــه فيــزا نفســها أو الســعر املفــروض مــن قبــل احلكومــة الــذي يكــون ســارياً يف تاريــخ املعاجلــة املركزيــة 

املطبق.
٢- سيقوم املصرف بفرض تعرفة على املعامالت التي تتم بالعمالت األخرى غير الريال القطري.

اإليصاالت
١- يتعني على حامل البطاقة التأكد من حصوله على ايصال عند اجراء اي معاملة باستخدام بطاقته.

٢- يوافق حامل البطاقة ويتعهد باالحتفاظ والتحقق ومقارنة معامالته وايصاالته.

رصيد حساب البطاقة / الكشوف الدورية:
١- يكــون حامــل البطاقــة مســؤال عــن متابعــة الرصيــد املتوفــر يف حســاب بطاقتــة، حيــث انــه ال يكــون بوســع 
الباعــة عمومــاً حتديــد رصيــده املتوفــر. فمــن املهــم حلامــل البطاقــة ان يعــرف رصيــده املتوفــر قبــل اجــراء 

اي معاملة.
٢- ميكــن حلامــل البطاقــة الوصــول إلــى رصيــده املتــاح عــن طريــق الوصــول إلــى حســاب البطاقــة عــن طريــق 
االتصــال مبركــز خدمــة العمــالء ، يف أي وقــت ، أربــع وعشــرون (٢٤) ســاعة يف اليــوم ، ســبعة (٧) أيــام يف 

األسبوع مجاًنا.
٣- ســيتمكن حامــل البطاقــة مــن االســتعالم عــن حركــة حســاب بطاقتــه. ولكــن لــن يتلقــى حامــل البطاقــة 

كشوًفا ورقية تلقائًيا. سيتم فرض رسوم لطلب كشف حساب.
٤- يف حال طلب حامل البطاقة كشــفاً ولم يســتلمه خالل ٣٠ يوماً، يتعني عليه مراجعه البنك وطلب نســخة 
مــن كشــف البطاقــة، وســيتم توفيــر هــذه النســخة دون أي رســوم إضافيــة ويكــون حلامــل البطاقــة احلــق 

يف طلب كشف حساب يرسل على بريده اإللكتروني بدون رسوم.
ــواردة يف كشــف  ــع املعامــالت ال ــق مــن جمي ــة التحق ــل البطاق ــي حام ــد اســتالمه للكشــف، يجــب عل ٥- عن
البطاقــة، ويف حــال وجــود أي اختــالف، يتعــني علــى حامــل البطاقــة إبــالغ البنــك بذلــك خــالل ٣٠ يوماً من 

تاريخ الكشف.
٦- إذا لــم يتعــرف حامــل البطاقــة علــى إحــدى املعامــالت ويرغــب يف احلصــول علــى نســخة مــن ســجل 
املعامــالت يقــوم البنــك بتزويــده بنســخة مــن ذلــك الســجل وفقــاً لقواعــد وأنظمــة شــركة الفيــزا الدوليــة، 

ويتحمل حامل البطاقة الرسوم املتعلقة بتوفير تلك النسخ.
٧- جميــع اإلشــعارات التــي يرســلها البنــك علــى عنــوان حامــل البطاقــة األخيــر املبلــغ خطيــاً للبنــك تعتبــر 

صحيحة وملزمة.
٨- يجب على حامل البطاقة أن يبلغ البنك خطياَ وعلى وجه السرعة بأي تغييرات يف عنوانه.

جدول رسوم البطاقة:
١- يتحمل حامل البطاقة جميع األتعاب والرسوم التي يفرضها البنك مبوجب االتفاقية.

٢- يجــوز ســحب جميــع مبالــغ األتعــاب مــن حســاب البطاقــة ويتــم فرضهــا طاملــا كان هنــاك رصيــد متبــٍق يف 
حساب البطاقة.

٣- يف أي وقــت يصبــح فيــه رصيــد حســاب البطاقــة أقــل مــن مبلــغ األتعــاب املفروضــة، يتــم اســتخدام رصيــد 
حساب البطاقة لتسوية مبلغ األتعاب ولن تقبل أي عمليات نتيجة للنقص يف رصيد البطاقة.

٤- ألغــراض هــذا احلكــم، يقــوم البنــك بعــرض جميــع األتعــاب والرســوم التــي ينبغــي فرضهــا مــن قبــل البنــك 
على البطاقة يف مكان (أماكن) واضحة يف مكتب البنك الرئيسي وفروعه.

تاريخ انتهاء الصالحية
١- ثمــة تاريــخ النتهــاء صالحيــة البطاقــة، وتاريــخ انتهــاء الصالحيــة مطلــوب فقــط للتأكــد مــن أنــه ميكــن 
ــاء  ــخ إنته ــون و/أو يشــترطون تقــدمي حامــل البطاقــة لتاري ــن يطلب ــدى التجــار الذي اســتخدام البطاقــة ل

الصالحية أثناء إجراء املعاملة.
٢- ال يكــون باســتطاعة حامــل البطاقــة أن يســتخدم بطاقنــه بعــد تاريــخ انتهــاء الصالحيــه، ولكــن يكــون 
ــه إلــى بطاقــة جديــدة مصــدرة، يجــب علــى حامــل البطاقــة مراجعــة  باســتطاعته حتويــل رصيــد بطاقت
البنــك خــالل ســتني (٦٠) يومــاً مــن تاريــخ انتهــاء الصالحيةعلــى رقــم هاتــف خدمــة العمــالء املبــني يف 

هذه االتفاقية.
السرية:

١- يجــوز للبنــك إفشــاء معلومــات للغيــر حــول البطاقــة أو املعلومــات التــي تتــم باســتخدام البطاقــة يف 
احلاالت التي تشمل على سبيل الذكر ال احلصر:

- حيث يكون ذلك ضرورياً إلمتام املعاملة.
- من أجل التحقق من وجود وحالة البطاقة بالنسبة للغير، التاجر على سبيل املثال.

- مــن أجــل االلتــزام بشــروط جهــة حكوميــة، أو أمــر صــادر عــن محكمــة، أو غيــر ذلــك مــن شــروط اإلبــالغ 
القانونية.

- إذا منح حامل البطاقة تصريحه اخلطي للبنك.
- ملوظفــي البنــك،أو مدققــي حســاباته، أو شــركاته املرتبطــة، أو مقدمــي اخلدمــة، أو محاميــه عنــد 

احلاجة.
مسؤولية البنك:

١- ال يكــون البنــك مســؤوالً جتــاه حامــل البطاقــة مــا لــم تكــن املســؤولية املعنيــة ناجتــٍة عــن إهمــال فــادح أو 
ســوء تصــرف متعمــد مــن فعــل أو تقصيــر مــن جانــب البنــك، وال يكــون البنــك مســؤوالً عــن أي ضــرر أو 

خسارة حتصل حلامل البطاقة نتيجة للوقائع التالية:
- إذا لــم يكــن لــدى حامــل البطاقــة، بســبب خطــأ غيــر عائــد للبنــك، مــا يكفــي مــن األمــوال يف حســاب 

بطاقته إلمتام املعاملة.
- إذا كان ثمــة حجــز أو كانــت األمــوال خاضعــة إلجــراء قانونــي أو غيــر ذلــك مــن املوانــع التــي حتــد مــن 

استخدامها.
- إذا رفض أحد التجار قبول البطاقة.

- إذا لم يعمل جهاز إلكتروني حيث يقوم حامل البطاقة بإجراء معاملة بشكل صحيح.
- إذا مت حجب الدخول إلى البطاقة بعد أن أبلغ حامل البطاقة بفقدان أو سرقة البطاقة.

- إذا كان لدى البنك سبباً لالعتقاد بأن املعاملة املطلوبة غير مفوض بها.
- إذا حالــت ظــروف خارجــة عــن ســيطرة البنــك (مثــل احلريــق، أو الفيضــان، أو تعطــل الكمبيوتــرأو 

االتصاالت) دون إمتام املعاملة.
- يف كافة األحوال والظروف فإن مسؤولية البنك مبوجب هذه اإلتفاقية لن تتجاوز قيمة املعاملة ذات 

العالقة.

الشـروط واألحكـــام لبطاقة إقتصادي (يتبع)
مسؤولية حامل البطاقة عن املعامالت غير املفوض بها:

١- إذا تخلــف حامــل البطاقــة عــن إبــالغ البنــك عــن فقــدان أو ســرقة البطاقــة بالطريقــة والوقــت احملدديــن 
يف هــذه االتفاقيــة يكــون حامــل البطاقــة مســؤوالً عــن أي معامــالت غيــر مفــوض بهــا علــى حســاب 

البطاقة.
التعديل وإلغاء البطاقة:

١- يجــوز للبنــك تعديــل أو تغييــر أحــكام وشــروط هــذه االتفاقيــة يف أي وقــت، وســيتم وضــع أي تغييــرات أو 
تعديــالت علــى املوقــع اإللكترونــي ملصــرف الريــان، ولكــن إذا مت إجــراء التغييــر ألغــراض أمنيــة، ميكــن 

للبنك تطبيق ذلك التغيير دون توجيه إشعار مسبق إلى حامل البطاقة.

٢- يكــون مــن حــق البنــك إلغــاء، أو ســحب، أو تعليــق، بشــكل كلــي أو جزئــي، أو تقييــد اســتخدام البطاقــة يف 
أي وقت دون توجيه أي إشعار و/أو تبليغ إلى حامل البطاقة.

٣- يجــوز حلامــل البطاقــة أن يطلــب كتابــة إلغــاء  البطاقــة يف أي وقــت، ويتــم إبــراء ذمــة حامــل البطاقــة مــن 
جميع املسؤوليات املتعلقة بحساب البطاقة بعد:

- تسليم البطاقة.
- مــدة ٤٥ يومــاً مــن تاريــخ إلغــاء جميــع البطاقــات والتأكيــد علــى أنــه لــم يعــد ثمــة معامــالت أو ديــون 

مستحقة.
- مبوجب هذه االتفاقية قبل اإلنهاء املذكور.

الشروط العامة واألحكام األخرى:
١- ال يجــوز حلامــل البطاقــة التنــازل عــن بطاقتــه والتزاماتــه مبوجــب هــذه االتفاقيــة، ويجــوز للبنــك حتويــل 
حقوقــه مبوجــب هــذه االتفاقيــة، ويكــون اســتخدام البطاقــة خاضعــاً جلميــع القواعــد واألعــراف املعمــول 
بهــا ألي غرفــة مقاصــة أو أي جهــة أخــرى مشــتركة يف املعاملــة، وال يتخلــى البنــك عــن حقوقــه عبــر تأخيــر 
أو عــدم ممارســتها يف أي وقــت، وإذا مت إعتبــار أي حكــم مــن أحــكام هــذة االتفاقيــة باطــًال أو غيــر قابــل 
للتنفيــذ مبوجــب أي قاعــدة أو قانــون أو نظــام ألي جهــة حكوميــة، فــإن صالحيــة وقابليــة تنفيــذ أي مــن 

األحكام األخرى يف هذه االتفاقية لن يتأثر بذلك.
٢- تخضــع هــذه األحــكام والشــروط لقوانــني دولــة قطــر وأنظمــة الفيــزا إال إلــى هــذا احلــد الــذي تتعــارض 
فيــه مــع مبــادئ وقواعــد الشــريعة اإلســالمية، كمــا حتددهــا هيئــة الرقابــة الشــرعية اخلاصــة بالبنــك ويف 
ــي  ــادئ الشــريعة اإلســالمية هــي الت حــال وجــود أي تعــارض بــني القوانــني واألنظمــة املذكــورة، فــإن مب
تســود. ويخضــع الطرفــان مبوجبــه لالختصــاص احلصــري للمحاكــم القطريــة يف أي إجــراءات أو نزاعــات 

تنشأ عن أو فيما يتصل بهذه االتفاقية.
٣- صــدرت هــذه االتفاقيــة باللغــة العربيــة واللغــة اإلجنليزيــة ويف حــال وجــود تناقــض بــني النســختني فــإن 

النسخة العربية هي التي تسود.
الضمانات واملسؤوليات وبراءات الذمة:

١- يتفهــم حامــل البطاقــة، ويتعهــد، ويقبــل بانــه ممنــوع عليــه منعــاً باتــاً اســتخدام البطاقــة لســداد ثمــن مــواد 
غيــر مشــروعة وكذلــك حتميــل ملفــات غيــر مشــروعة مــن اإلنترنــت أو أي بضائــع وخدمــات أخــرى تنتهــك 
حقــوق امللكيــة الفكريــة ألي طــرف ثالــث و/أو غــرض غيــر مشــروع أو نشــاط إجرامــي مــن أي طبيعــة كان 
مبــا يف ذلــك نشــاطات غســيل األمــوال لتمويــل اإلرهــاب كمــا هــي معروفــة يف القانــون الــذي يحكــم هــذه 
االتفاقيــة، ويقــر حامــل البطاقــة بــأن شــركة الفيــزا حــول العالــم ســتقوم باإلبــالغ عــن أي نشــاط مشــبوه 

يف احلساب للسلطات املعنية املسؤولة عن تطبيق القانون.
٢- يحتفــظ البنــك، وبنــاء علــى تقديــره اخلــاص، يحــق تطبيــق إجــراءات املنــع والكشــف وتعليــق احلســابات أو 
رفــض تنفيــذ املعامــالت إذا كان لديهــا أســباباً معقولــة لالشــتباه بــأن حســاب أحــد حاملــي البطاقــات يتــم، 

أو ميكن أن يتم، استخدامه ألغراض غير مشروعة.
٣- يوافــق حامــل البطاقــة  علــى أن البنــك ال يكــون بــأي شــكل مــن األشــكال ويف ظــل أي ظــرف مــن الظــروف 
مســؤوالً عــن أي أضــرار أو خســائر،  مبــا يف ذلــك علــى ســبيل الذكــر ال احلصــر األضــرار املباشــرة أو 
غيــر املباشــرة، أو الناجتــة أو اخلاصــة أو املعارضــة أو العقابيــة التــي تعتبــر أو يزعــم بإنهــا ناجتــة عــن أو 
بســبب أي فعــل متعلــق باالتفاقيــة أو ناشــئ عنهــا، مــا لــم يكــن ذلــك ناجتــاً بشــكل مباشــر عــن اإلهمــال 

الفادح أو اإلغفال املتعمد من جانب البنك.
٤- يوافــق حامــل البطاقــة علــى إخــالء طــرف، وتعويــض، وحفــظ البنــك مــن ضــرر و/أو مســؤولية يف مواجهــة 
أي مطالبــة يتــم تقدميهــا بحــق البنــك مــن قبــل أي طــرف ثالــث وتكــون ناجتــة عــن اســتخدام حامــل 

البطاقة لبطاقة أجر مسبقة الدفع الصادرة عن البنك.
تقنية دون ملس

١- تقنيــة دون ملــس تعنــي املعامــالت التــي تتــم عــن طريــق متريــر البطاقــة فقــط علــى أجهــزة نقــاط البيــع 
POS والتي قد الحتتاج إلى رقم سري إلجناز املعاملة.

٢- ميكــن إجــراء املعامــالت عبــر تقنيــة دون ملــس يف حــدود املبالــغ املوضحــة يف (٣) أدنــاه ، وذلــك بتمريــر 
البطاقة يف نقطة البيع دون ملس واليتطلب ذلك استخدام كلمة املرور اخلاصة بالبطاقة.

٣- ســتكون حــدود املعاملــة الواحــدة عبــر تقنيــة دون ملــس بحــد يومــي والتــي تنظمهــا إرشــادات مصــرف قطــر 
املركزي وفيزا العاملية. 

٤- ســتكون حــدود املعاملــة الواحــدة عبــر تقنيــة دون ملــس خــارج دولــة قطــر بحــد يومــي والتــي تنظمهــا 
إرشادات مصرف قطر املركزي وفيزا العاملية. 

٥- يحتفــظ مصــرف الريــان بــدون أي إخطــار مســبق باحلــق يف تعديــل أو تغييــر حــدود معامــالت دون ملــس 
املشار إليها يف البندين أعاله يف أي وقت.

٦- يحــق لصاحــب البطاقــة أن يســتخدم البطاقــة ٣ مــرات متتاليــة بــدون طلب الرقم الســري بإســتخدام تقنية 
دون ملــس وذلــك ادخــال الرقــم الســري ، وســيتم ارســال رســالة نصيــة لصاحــب البطاقــة تعلمــه بضــرورة 

إدخال الرقم السري إلكمال العملية
٧- برجاء إبالغ مصرف الريان يف حالة ضياع أو إساءة استخدام البطاقة.



A Bank Representative Comment -- تعليق ممثل البنك

Face to face:

If No, then select (a), (b), (c) or (d):

 a. Customer introduced via Masraf Al Rayan subsidiary

 b. Customer has not been met face to face at all

 c. Customer not met face to face but introduced via Eligible Introducer

 d. Non Qatar resident customer and not met face-to-face (high risk)

ACKNOWLEDGEMENT AND UNDERTAKING إقــــرار وتـعــهـد

EQTISADI CARD APPLICATION FORM

استمارة طلب بطاقة إقتصادي

Signature::اإلسـم التوقيع:

Masraf Al Rayan (Q.P.S.C.) – Grand Hamad Street, P.O. Box 28888, Doha, Qatar, Tel: +974 44253333, Fax: +974 44235819, www.alrayan.com; CR No: 32010, Capital: QR 7,500,000,000 (paid in full)
مصرف الريان (ش.م.ع.ق) شارع حمد الكبير ، ص.ب ٢٨٨٨٨، الدوحة، قطر، تليفون: ٤٤٢٥٣٣٣٣ ٩٧٤+ ، فاكس: ٤٤٢٣٥٨١٩ ٩٧٤+، www.alrayan.com ، س.ت: ٣٢٠١٠، رأس املال: ٧٫٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ (مدفوع بالكامل)

In this Application, unless the context otherwise requires, reference to singular shall 
include the plural and vice versa, and reference to any gender shall include all 
genders, and reference to person shall include a sole proprietor, partnership, firm, 
company, corporation or other legal person.

I confirm that all the information given above is true, correct and complete. I 
acknowledge that the card/service provided may only be used subject to the terms 
and conditions of the appropriate service agreement, and acknowledge further that I 
have read and understood Eqtisadi Card Terms and Conditions attached to this 
Application and which can also be found in www.alrayan.com , and I agree to accept 
and be bound by these Terms and Conditions.

I undertake to periodically review the terms and conditions found on 
www.alrayan.com website and any amendments made thereto. I will request the 
bank to provide me with a hard copy of the Terms and Conditions in case I wish to 
read the same.  

I undertake not to use my personal account for commercial purposes.

I undertake that I will not use my account in any way violates the applicable Laws.

يف هذا الطلب – ما لم يقتض السياق – اإلشارة التي ترد بصيغة املفرد تشمل اجلمع والعكس صحيح.
واإلشارة إلى أحد اجلنسني تشمل اجلنس اآلخر والكلمات التي تشير إلى شخص تشمل املالك الفرد أو 

الشراكة أو املؤسسة أو الشركة أو الهيئة أو أي شخص معنوي آخر.
أؤكد أن كل البيانات املقدمة أعاله صحيحة ودقيقة وكاملة، وأقر أن البطاقة / اخلدمة املقدمة سوف 

تستخدم فقط وفقاً للشروط واألحكام الواردة يف اتفاقية اخلدمة املعنية، وأقر أيضاً بأنني قرأت وفهمت 
هذه الشروط واألحكام وأقر بها وأقبلها وألتزم بها.  

بالتوقيع على هذا الطلب أؤكد أنني قد قرأت وفهمت هذه الشروط واألحكام اخلاصة ببطاقة اقتصادي 
املرفقة مع هذا الطلب، والتي ميكن ايضا احلصول عليها موقع www.alrayan.com وأنني قد وافقت 

عليها وألتزم بها. وأقر بانه يتوجب علي مراجعة هذه الشروط واألحكام بصورة دورية على موقع 
www.alrayan.com  ملعرفة أية تعديالت قد تطرأ عليها. وسوف أطلب من املصرف أن يزودني 

بنسخة ورقية من الشروط واألحكام إذا رغبت يف االطالع عليها يف تلك الصورة.
أتعهد بعدم استخدام حسابي الشخصي لألغراض التجارية.

كما أتعهد بعدم استخدام حسابي بأي صورة تشكل مخالفة للقوانني ذات الصلة.

Fee (QAR) Eqtisadi Card
 (Reloadable)*

Issuance Fee 20

Reload Fee 10

Card Replacement Fee 50

Cash Withdrawal Fee 10
 (Visa network use only)

Card Cancellation Fee 50

Statement Request Fee 15

Schedule of Charges الئحـة الرسـوم

بطاقة اقتصاديالرسـوم
(قابلة إلعادة تعبئة الرصيد)*

The Bank will apply 2% mark up margin for transaction other than in Qatari Riyals

* Masraf Al Rayan may change the fee schedule displayed and for this purpose Masraf 
Al Rayan shall display all charges and fees to be levied on the Card in conspicuous place(s) 
in the head office and branches.

٢٠ رسوم اإلصدار (بالريال القطري) 
١٠ رسوم إعادة تعبئة الرصيد (بالريال القطري) 
٥٠ رسوم استبدال البطاقة (بالريال القطري) 

 ١٠ رسوم السحب النقدي (بالريال القطري) 
شبكة الصراف التي حتمل شعار فيزا  

٥٠ رسوم إلغاء البطاقة (بالريال القطري) 
١٥ رسوم طلب كشف حساب (بالريال القطري) 

سيقوم املصرف بفرض تعرفة بنسبة ٢٪ على املعامالت التي تتم بالعمالت األخرى غير الريال القطري
*قد يتم تغيير جدول الرسوم من قبل مصرف الريان ، وعليه سيقوم املصرف بعرض كافة الرسوم

والتكاليف التي تخضع لها البطاقة بشكل واضح يف املكتب الرئيسي وفروعه

Yes No ال نعم  هل متت مقابلة العميل وجهاً لوجه؟ 
يف حال عدم مقابلة العميل وجهاً لوجه ، حدد (أ) أو (ب) أو (ج) أو (د)

أ- مت التعريف عبر شركة تابعة ملصرف الريان 
ب- لم تتم مقابلة العميل على اإلطالق

ج- مت التعرف على العميل عبر جهة أو شخص معتمد
د- غير مقيم يف قطر ولم تتم مقابلته وجهاً لوجه
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