
Cardmember Agreement
CENTURION

Last updated July 2020                                                                                                                                                  
THE PARTIES TO THE AGREEMENT

The parties to the Agreement are American Express Saudi Arabia and the Cardmember whose name appears on the Card.

1. DEFINITIONS

Defined Term Meaning

Account 

Charge Card 

Charity Organizations 

Collection Fee

Credit Limit 

Current Balance 

Any account maintained by American Express Saudi Arabia in relation to Your Card

Annual Fee A fixed annual fee charged against issuance and renewal of Cards

Authenticated Communication Any instructions received by You through recorded, verifiable, and retrievable medium paper, electronic or verbal verifiable
and retrievable medium paper electronic or verbal

Card Your Centurion Charge Card from American Express (Metal or Plastic)

Cardmember You

Cardmember’s (Your) Tawarruq

Transactions Agreement

The agreement entered into by You at the time of Account opening nominating Your Tawarruq Transactions Agent to e�ect

Tawarruq Transactions in respect of Your Centurion Charge Card Account

Cardmember’s (Your) Tawarruq
Transactions Agent

Cash Withdrawals

The agent nominated by You in the Cardmember’s Tawarruq Transaction Nomination Agreement to e�ect Tawarruq Transactions in
respect of the Current Balance on your Centurion Charge Card Account that is not paid in full by the Payment Due Date

Any cash withdrawal made using the Card availed by means of presenting the Card at any American Express branch or o�ce
or partner institutions together with evidence of Your identity and after signing the necessary transaction record, a�ecting
transactions at exchange houses, and using the Card to withdraw cash at any American Express authorized automatic teller
machine(ATM)

An Interest-Free, Sharia compliant Card that requires You to pay the Current Balances as shown on each Statement.

Charity licensed and registered in Saudi Arabia selected by Us and/or the Sharia Board

A fixed fee levied for Charge Cards if Your Account is overdue for three (3) months or more

The maximum amount You can owe us on the Account

The total closing balance on Your monthly Statement of Your Account

Murabaha Margin

KYC 

Our Commodities
Transactions Agents

Payment Due Date

PIN

Replacement Card 

Sharia Board 

SMS 

Profit margin charged when settling the unpaid portion of the Current Balance of Your Centurion Card Account through the
sales proceeds of a Murabaha transaction

Know Your Customer

The agent nominated by US from time to time to e�ect the sale and purchase of commodities on a murabaha basis on
the portfolio of all Tawarruq [Credit Cardmembers and] Charge Cardmembers

Our Sharia supervisory board, responsible for providing Sharia opinion on, and certifying,
the American Express Card products

The date shown on Your monthly Statement for Your Account which mentions the date by which the Current Balance needs
to be paid

The Personal Identification Number given to You to use with the Card

Card specially issued in case of loss, theft, damage and non-receipt by You

Service Establishments Retail and other outlets that accept the Card in payment for goods and services

Short message service

Saudi Arabian Monetary Authority

Statement 

SAMA 

Somebody other than You in whose name a Card is issued under Your AccountSupplementary Cardmember 

A transaction in which a Cardmember’s Tawarruq Transactions Agent purchases commodities from Us on a murabaha basisTawarruq Transaction 

Any payment made for goods or services or Cash Withdrawals obtained by using the CardTransaction 

Value Added Tax or (VAT) is an indirect tax imposed on all goods and services that are bought and sold by businesses,
with a few exceptions

Value Added Tax “VAT” 

Any Transaction made by someone who used the Card without Your permissionUnauthorized Transaction 

American Express Saudi ArabiaWe, Us, Our 

The Account holder, the debtor under this AgreementYou, Your 

A monthly record of all Your Transactions on Your Account including but not limited to purchases of goods and services, Cash
Withdrawals, fees and charges, refunds and other debits and credits as per this Agreement. The Statement will also include
Your Current Balance and Payment Due Date

Fatwa Reference No. for Charge Cards on Tawarruq Model: AMX-359-01-01-08-15
Fatwa Reference No. for Centurion Cards: AMX-359-01-01-08-15-04
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b.  After conversion of the Transaction amount to Your Account’s billing currency, 
We will charge You a foreign exchange conversion fee on the converted amount 
at the rate specified in Annex “A” of this Agreement. The conversion will be 
made on the date of debiting Your Transaction to Your Account and this may 
not be the same date on which You performed the Transaction at the Service 
Establishment.. Amounts converted by independent third parties are billed as 
converted by them

6. FEES AND CHARGES
6.1 General

All Our fees and charges are detailed in Annex “A” of this Agreement. Other than the 
fees and charges listed in Annex “A”, and those published on our Website as set out in 
the following paragraph, We will not charge You any additional fees.

If We increase any of Our fees and charges We will give You at least 30 calendar days’ 
notice by publishing an updated list of fees and charges on Our website and by 
sending You an email to the email address you disclosed to Us. If We decrease any of 
Our fees and charges We may not give You any notice. An updated list of fees and 
charges shall be maintained on Our website.

Cash Withdrawal fees will be debited to Your Account at the time of posting of Your 
Cash Withdrawal Transaction(s)

We may charge You a fee to cover Our investigation costs for any disputed Transaction 
as specified in Annex “A”. However, if Our investigations show that the disputed 
Transaction was not performed by You, We will refund this fee.

•  You shall pay the total amount of all dues, including fees and charges 
described as the Current Balance specified in the Statement, such charges to 
be due and payable not later than the Due Date specified on the Statement

•  Where the Current Balance on Your Centurion Charge Card is not paid in full by 
the Payment Due Date, You agree to the purchase of commodities owned by 
Us, through Your Tawarruq Transactions Agent, appointed through the 
accompanying Tawarruq Transactions Agent Nomination Agreement

•  Your Tawarruq Transactions Agent shall purchase the commodities on Your 
behalf at a price approximately equal to Your unpaid Current Balance with the 
addition of a profit margin or the Murabaha Margin

•  The commodities You purchase from Us shall be sold by Your Tawarruq Tranasactions 
Agent to a third party

•  You agree to repay the amount owed to Us in one instalment, before the next 
Payment Due Date

• We will maintain records of each Tawarruq Transaction for audit purposes to 
ensure compliance wih the procedures approved by Our Sharia Board

•  We will effect Tawarruq Transactions in respect of the unpaid amount of Your 
Current Balance on Your Account as of the Payment Due Date for each 
subsequent month unless Your Account is sooner suspended or terminated by 
You or by Us

•  A Murabaha Margin will be charged to Your Account at the rate specified in 
Annex “A” for the portion of the Current Balance on YourAccount that is not 
paid by the Payment Due Date and in respect of which a Tawarruq Transaction 
is effected as set out in this clause 6.1.

•  We may charge You a Collection Fee at the rate specified in Annex “A” if 
YourCard is overdue for (3) months or more.

7. CREDIT LIMIT

a.  Our Centurion Cards have no pre-set spending limit. The purchasing power 
adjusts with Your use of the Card. No preset spending limit does not mean 
unlimited spending. Your purchases are approved based on a variety of factors 
including Your current spending patterns, Your payment history, Your credit 
record, and Your financial resources known to us. These factors are solely 
determined at Our discretion. Paying Your bills on time, paying in full each 
month and maintaining a good payment history on all Your credit facilities that 
are reported to the credit bureau is the best way to increase the spending 
power of Your Card. We may, at Our sole discretion, reduce or cancel the credit 
limit on Your Card. If You know that You will be making a purchase on the Card 
that is significantly larger than Your normal purchases, You can always call the 
number on the back of Your Card so that a Customer Service representative 
can verify whether You are able to make such a purchase.

b.    Cash Withdrawal limits will be determined at Our discretion and may vary from 
0% of Your Credit Limit to a maximum of 30% of Your Credit Limit, with the 
maximum limit per withdrawal being as set out in Annex “B”. We may change 
Your Cash Withdrawal limits without any prior notice to You. The amount of 
each Cash Withdrawal may be further subject to the applicable daily 
withdrawal limit of the respective ATM utilized and the Card type.

8. STATEMENTS & PAYMENTS

a.  We will send You monthly Statements for Your Account by email or post. Each 
Statement will show the Current Balance and Your Payment Due Date. You are 
required to pay in full, the Current Balance, every month, by the Payment Due 
Date.

b.  Your payment of Your dues to Us must be in the billing currency of the Card 
Account

i.   If payment is made in any other currency, we may convert the currency and 
apply a foreign exchange conversion fee in accordance with clauses  5(a) and 
5(b), respectively

ii.  Payments shall only be regarded as having been received by Us and such 
amounts shall become available to You for further Transactions only after the 
amounts have been posted by Us into the Card Account

iii. Any cheque deposited as payment shall be accepted as paid against3 amounts 
due once the cheque has been cleared, the proceeds have been paid to Us by 
the paying bank and posted into the Card Account

2. ACCEPTANCE

If You sign or use the Card, You will be bound by the terms and conditions in this 
Agreement

You further declare and undertake that You are the ultimate owner for any Cards that 
may be issued to You pursuant to this Agreement.

3. USING THE CARD

Please note the following:
a.  Sign on the back of the Card in ink as soon as You receive it and ensure the 

samefor any Supplementary Cardmember

b. Keep Your PIN a secret and separate from Your CardStay within Your Credit 
Limit

c.  Stay within Your Credit LimitDo not use the Card if it is damaged or cancelled

d.  Use Your Card only within the expiry date printed on it

e.  Do not use the Card if it is damaged or cancelled Do not allow any other person 
to use Your Card(s) and ensure the same for any Supplementary 
Cardmember(s)

f.   Note that the Card is Our property and You must return it when asked by Us Do
     not use Your Card to fund the working capital needs of Your business

g.  Note that a Service Establishment or other person acting on Our behalf can 
also retain the Card Note that Your Supplementary Cardmember will also be 
liable along with You for all Transactions, fees and charges incurred on their 
Cards

h.  Do not allow any other person to use Your Card and ensure the same for any
     Supplementary Cardmember

i.   Do not use Your Card at a Service Establishment if You are a significant owner 
of that Service Establishment

j.  Do not use Your Card to fund the working capital needs of Your business

k.  Note that You will be liable for all Transactions, fees and charges incurred on 
Your Card and on any Cards issued under Your Account to Supplementary 
Cardmember

l.  Note that Your Supplementary Cardmember(s) will also be liable along with 
You for all Transactions, fees and charges incurred on their Cards

m. Note that You have to pay Us all amounts debited to Your Account even if a sale
      or Cash Withdrawal voucher is not signed by You or by Your Supplementary
     Cardmember

n.  Note that We will not be liable for any loss or damage (direct or indirect) 
suffered by You or Your Supplementary Cardmember(s) due to a decline of a 
charge at a Service Establishment

o.    Note that non-compliance with the provisions of this Agreement may result in:
          • Cancellation / suspension of Your Card / Supplementary Cardmembers’
             Cards without prior notice from Us
          • Decrease in Your Credit Limits without prior notice from Us
          • Negative impact on Your credit bureau record and Your ability to obtain new
             credit facilities
          • Litigation in the event of non-payment of Your dues
          • Increased financial burden on You due to fees and charges
          • Financial losses to You due to Unauthorized Transactions where You failed
             to report loss / theft of Your Card promptly

p.  You undertake to act in good faith at all times in relation to all dealings with the 
Card and with Us and not use the Card for any illegal or immoral purpose. 
Certain purchases of goods or services, such as alcohol, dealing in pork and 
pork related products, gambling, pornography or other illegal activities, are 
prohibited under the principles of Sharia. You shall ensure that the Card is not

 utilized for Transactions which are contrary, offensive or repugnant to Sharia.

q.  We shall be entitled to, at any time We in Our absolute discretion consider that 
Your usage of the Card is inappropriate or of significant risk to You or Us, 
including but not limited to when You violate clause 3(p), without giving any 
reason or notice, without liability to Us and whether or not Your Credit Limit 
has been reached, withdraw and restrict Your right to use the Card and refuse 
to authorize any Transaction

4. THE ACCOUNT

a.  We will debit to Your Account all Transactions made by You and Your
     Supplementary Cardmember

b.  When We authorize Your Transaction at a Service Establishment We assume 
the Transaction will take place and We will reduce the amount of credit 
available to You

c. We may refuse to approve any Transaction including Cash Withdrawals without
 giving any notice or reason to You

d. If We become aware of suspicious, fraudulent Transactions attempted on Your
     Card, We may block Your Card to safeguard Your interest as well as Ours

5. FOREIGN CHARGES

a.  All Transactions (including Cash Withdrawals) that are performed in a 
currency    which is not the billing currency of Your Account will be converted 
into the Account’s billing currency using prevailing interbank rates selected 
from usual industry sources on the business day prior to the date of 
processing the Transaction
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d. You have the right to cancel the agreement, without incurring any charges, 
within 10 days of receiving the Centurion Card unless You have activated the 
Card.

11.  RENEWING THE CARD

a.    You authorize Us to renew Your Cards before they expire
b.   Unless this Agreement has ended, We may, from time to time, send You renewal
       or Replacement Cards

12. DEATH OR BANKRUPTCY

For contracts signed before October 1, 2018:
a.   In the unfortunate event of Your death, We shall have the right to ask Your legal
       heirs to pay amounts due on Your Account immediately

b.   In case of Your bankruptcy, all amounts due on Your Account shall become
       payable immediately

c.    If You lose or give up Your residency status in the Kingdom of Saudi Arabia or
       leave the Kingdom of Saudi Arabia permanently, We have the right to cancel Your 
       Card and close Your Account
For contracts signed before October 1, 2018:

a.   In the unfortunate event of Your death, We shall have the right to ask Your legal
       heirs to pay amounts due on Your Account immediately

i.     Any deliberate attempt on Your part to injure Yourself or attempt to commit 
       suicide, whether mentally sane or insane at that time.

ii.    Natural disasters.

iii.   Decision of courts or competent judicial authorities under the applicable laws 
in the Kingdom of Saudi Arabia.

iv.   Drinking alcohol, taking drugs or illegal medicines.

v.    Participating in or training for any dangerous sports or competition, such as the 
       horse racing or car races.

vi.  Nature of Your work.

vii.  Anything that results or is caused or contributed by nuclear weapons or nuclear 
radiations or radioactive pollution from any nuclear fuel or wastes arising from 
the  combustion of nuclear fuel, war, invasion or foreign aggression acts or 
aggression acts or semi war acts, and ravage or terrorist acts committed by a 
person or persons working individually or on behalf or relation to any terrorist 
organization.

b.    In case of Your bankruptcy, all amounts due on Your Account shall become payable 
       immediately

c.    If You lose or give up Your residency status in the Kingdom of Saudi Arabia or
       leave the Kingdom of Saudi Arabia permanently, We have the right to cancel Your 
       Card and close Your Account

13. PROTECTING THE CARD AND PIN

a.    Please take proper care of the Card. Ensure that it is safe and stop anyone else
       from using it. Keep Your PIN a secret. You must not keep a note of Your PIN on
       the Card or anything You usually keep with the Card. Do not write down Your PIN

b.    If You lose Your Card, or if it is damaged, stolen or someone else finds out the
       PIN, You must tell us immediately by calling Tel: Toll Free 800 122 5225 or
       966 11 407 1999. If You do this, You will not be responsible for losses arising from 
       someone else using the Card. However, You will be responsible for all
       Transactions(including Cash Withdrawals) made using the Card by anyone who       
       obtained possession of Your Card with Your permission or the permission of Your 
       Supplementary Cardmember. Should You subsequently recover Your lost / stolen 
       Card, please do not use it. Destroy the recovered Card by cutting it in half

c.    You indemnify Us fully against any liability (civil or criminal), loss, cost, expenses 
       or damages that may arise due to loss or misuse of the Card, in the event that (a) 
       it is lost and such loss is not reported to Us or (b) it is lost and misused before We 
       are informed. Your maximum liability in this case will be the available Credit Limit 
       or the total value of Unauthorized Transactions whichever is lower. If You have a 
        credit balance in Your Account then the ‘available Credit Limit’ will include both the 
       Credit Limit and the credit balance in Your Account d. If You notify us immediately 
       upon discovery of any fraudulent Transactions on Your Card performed at Internet 
        based Service Establishments that display the “Online Fraud Guarantee” sign        
       and You have complied with this Agreement, You will not be held liable for any
       Transactions. Immediately means as soon as You are aware but not later than 30 
       days from the receipt of Your monthly Statement

e.    If You have complied with this Agreement, a Replacement Card may be issued
       to You solely at Our discretion at the applicable fee

f.     You must notify us immediately if You change Your address or employment

14. LIABILITY AND REFUNDS

a.    We are not liable if a Service Establishment does not accept the Card. If a
       Service Establishment gives You a refund, We will credit Your Account only if We
       receive the refund from the Service Establishment

b.    We will only repay the amounts wrongly charged to Your Account

c.    You agree to cooperate with Us in any investigation We may wish to make. You
       must do Your best to obtain the cooperation of Supplementary Cardmember in
       such investigations

iv. Where payment is received in any currency other than the Account billing 
currency, such payment shall be credited to the Card Account only after the 
relevant funds have been received for value by Us, converted to the billing 
currency and posted into the Card Account.

c.    We will credit Your Account only when We receive Your payment - not when You 
send it. We will apply Your payments in the following order, or any other order 
of priority as We consider appropriate:

v.    We will first repay any fees and charges posted to Your previous Statements for 
       Your Account

vi.   We will then repay any Cash Withdrawal Transactions posted to Your previous 
       Statements of Your Account

vii.  We will then repay any debit non-Cash Withdrawal Transactions posted to
        Your previous Statements for Your Account

viii. We will then repay any fees and charges posted to Your current Statement
       for Your Account

ix.   We will then repay any debit Cash Withdrawal Transactions posted to
       Your current Statement for Your Account and

x.    We will lastly repay any debit non-Cash Withdrawal Transactions posted
       to Your current Statement for Your Account

d.    Cheques and demand drafts sent to Us for payment of Your dues must be 
drawn on and be payable in Saudi Arabia. Cheques must be payable to 
“American Express Saudi Arabia” and crossed “Account Payee”. You must issue 
separate cheques for separate Card Accounts maintained by You with Us

e.    You will be responsible for any direct debit instructions issued on Your Account.
        Any disputes must be resolved directly between You and Your bank

f. You should inform Your service providers directly of any change in Your 
Cardnumber or change in expiry date of Your Card for any subscription 
services that You may have signed up for using the Card. You should inform 
such service providers of any change of Card number or expiry date even if the 
Card number or expiry date was changed by Us. In such situations We will not 
be liable for any disputes between You and the service provider

g.    If Your payment or refunds processed by merchants results in a credit balance 
greater than US$ 50,000, We will refund to You the balance in excess of US$ 
50,000 within 60 days

h.   You understand and agree that the monthly Statement of account will be sent 
via e-mail to the email address provided by You. If no email address is provided, 
a printed Statement will be sent to either Your personal or business address

i. If you are the sole proprietor of a Service Establishment )according to our 
records), you hereby authorize us to stop payments made payable to you or to 
your Service Establishment should your Account become overdue for any 
amount

j.    If any sums shall become overdue from You to Us at any time under the Card 
Account, the whole outstanding balance on Your Card Account shall become 
immediately due and payable

k.   We shall credit Your Account with the amount of any Transaction refund only 
upon receipt of such refund from the applicable Service Establishment

9. QUERIES

a.   If You have any questions about Transactions appearing on Your Statement, 
please contact Us immediately but no later than one month from Your 
Statement date. The address to write to is American Express Saudi Arabia, P.O.

b. Box 6624, Riyadh 11452, Saudi Arabia. Our Telephone numbers are Toll Free 
800 122 5225 or 966 11 407 1999

c.    We are not responsible for goods or services purchased by You using the Card. 
Once You have used Your Card to purchase goods or services, We cannot cancel 
that charge unless We have the consent of the Service Establishment or the 
seller of the goods and services. In all such cases, You must pay us the Current 
Balance shown on Your monthly Statement. Any dispute between You and the 
Service Establishment should be settled directly between You and the Service 
Establishment

d. Please note that it may not be possible for Us to resolve any questions You may 
have about Transactions on Your Statement that are more than 90 days old

e. When You dispute a charge, We will, at Our discretion, raise an inquiry on Your 
behalf with the Service Establishment and obtain the relevant supporting 
documentation for the disputed charge

10. ENDING THIS AGREEMENT

a. You may end this Agreement at any time by returning all Your Cards to Us with 
an authenticated communication asking Us to end this Agreement. We can 
only end this Agreement when We receive all Cards cut in half and You have 
paid off all the amounts that You owe to Us. You can cancel a Card issued to a 
Supplementary Cardmember, by informing Us by an authenticated 
communication. You will continue to be liable for all Transactions performed by

       the Supplementary Cardmember until We receive the Card cut in half

b. We can end this Agreement at any time by giving immediate notice. 
Alternatively, We can stop You from using the Card. If We end this Agreement, 
You must pay all money You owe us on the Account including Transactions and 
Cash Withdrawals that have been authorized but not yet debited to Your 
Account

c.    Unless clause 13(b) applies, You will still be responsible for all Transactions or 
Unauthorized Transactions that take place in relation to Your Account
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v.   Carry out credit checks whilst any money is owed by You on Your Account 
(including contacting Your bank, financial institution or approved referee) and 
disclose information about You and Your Account to collection agencies and 
lawyers for the purpose of collecting debts on Your Account

vi.  Carry out further credit checks and analyse information about You and Transac-
tions on Your Account, to assist in managing Your Account, authorizing 
Transactions on it and to prevent fraud

vii.  Monitor and/or record Your telephone calls to Us, or Ours to You, either 
Ourselves or by reputable organizations selected by Us, to ensure consistent 
servicing levels (including sta� training) and Account operation

viii. Undertake all of the above within and outside Saudi Arabia

ix. Undertake all of the above in respect of any Supplementary Cardmember on 
Your Account. Where You have approved the issue of a Card to a Supplementa-
ry Cardmember, You confirm that You have obtained the consent of the 
Supplementary Cardmember to disclose his or her information to the 
American Express group of companies worldwide  and process it for the above 
purposes

g.  If You believe that any information We hold about You is incorrect or 
incomplete, You should write without delay to American Express Saudi Arabia, 
P.O. Box 6624, Riyadh 11452, Saudi Arabia. Any information, which is found to 
be incorrect or incomplete, will be corrected promptly

17. INFORMATION

a. You must provide full and accurate information/data when completing any 
forms required by Us or when providing any information over the phone or by 
email, including but not limited to KYC documents or any Transactions 
completed or contemplated hereunder, and shall not provide any misleading, 
wrong or incomplete information. You confirm that You will review any 
information You provide in such forms to confirm the accuracy thereof and You 
also confirm that Your signature on a form, a voice recording of a phone call 
with You or an email from your email account maintained in Our records 
constitutes Your approval to the contents thereof. Should any such information 
change, You shall promptly notify Us by an authenticated communication. We 
may request certain information from You from time to time in connection with 
our duties regarding statutory requirements, the prevention of money 
laundering, terrorist financing and the provision of financial and other services

 to any persons or entities which may be subject to sanctions. You shall 
promptly provide full and accurate responses to our queries

b.  You must promptly notify Us by an authenticated communication of any 
changes to Your personal information such as Your employment and/or office 
and/or residential address, telephone and mobile numbers, and email 
addresses. In case You fail to notify Us of any changes to this information, You 
shall remain liable for any adverse consequences. For example, where We are 
unable to confirm Transactions that appear suspicious due to Your failing to 
update Your contact information, You shall remain liable for any misuse that 
takes place as a consequence of this inability. For the avoidance of doubt, You 
shall not use contact information that does not belong to you, such as 
relatives’ mailing addresses

c.  You must not disclose Your personal or financial information relating to this 
Agreement, any Accounts or any Cards to anyone other than Us under any 
circumstances

d.  When requested by Us, You must provide information, records or certificates 
related to Your employment, income residency status, solvency or defaults on 
other credit obligations, that We deem necessary. You also authorize Us to 
verify the information furnished by whatever means or from whichever source 
We deem necessary. If the data is not provided or if incorrect data is provided, 
We, at Our discretion, may refuse renewal of the Card or cancel the Account 
and demand payment of all dues outstanding on the Account

e.  We reserve the right to disclose Your information to any court of competent 
jurisdiction, quasi-judicial authorities, law enforcement agencies and any 
other wing of government f. Any notice given by Us hereunder will be deemed 
to have been received by You within seven days of posting to Your address last 
notified in writing to Us

g.  The application form completed by You and all supporting documents 
provided by You shall constitute integral parts of this Agreement and You agree 
that We have the right to keep all these documents h. For information on our 
credit advisory services please visit www.americanexpress.com.sa/creditadvisory

i.  You will be held liable in the event it turns out that the information provided by 
you are false or misleading

18. GENERAL

a. In addition to any general right to set-off or other right conferred by law or 
under any other agreement, We may, without notice, combine or consolidate 
the outstanding balance on Your Account with any other Account)s) which You 
maintain with Us, Our affiliated companies and set-off or transfer any money 
outstanding to the credit of such other Account)s), in or towards the 
satisfaction of Your liability to Us under this Agreement

b.  You acknowledge that We are not responsible for any of the services provided 
by third parties

c.  We may accept/act on verbal instructions or instructions by fax or email from 
You and/or Your nominated user using Our 24 X 7 Customer Service center 
with respect to the operations and / or termination of Your Account. We will not 
be liable for any loss or damage suffered by You in the event that We )in Our 
absolute discretion) acted in good faith on such instructions 

d.    We are not responsible for:

i.     Non-acceptance of the Card or the way the Card is accepted or declined

ii.    Failure to carry out Our obligations under this Agreement arising from a
       systems failure, data processing failure, industrial dispute or other event
       outside Our reasonable control,

iii.   Indirect, special or consequential damages

15. CHANGE OF AGREEMENT

a.  This Agreement may be amended by Us in Our discretion or pursuant to the 
direction of the Sharia Board by giving You 30 days’ prior notice. The up to date  
version of this Agreement will be displayed over Our webpage and shall contain 
any such amendment(s), and shall therefore be deemed valid, entering into full 
effect, automatically after the notice period, replacing and superseding the 
previous provision(s). The use or possession of the Card(s) after the notice 
period shall be deemed as Your formal and absolute approval to such 
amendments to the Agreement

b.  If You do not accept such amendments, You may terminate this Agreement  
without incurring additional fees related to revised Agreement withinfourteen 
(14) days after the receipt of the notice by cutting the Card in half and advising 
Us by an authenticated communication. You will continue to be liable for 
amounts that You owe us until We receive Your full payment

c.  We may assign Our rights, benefits or obligations under this Agreement at any 
 time. You may not assign Your rights, benefits or obligations under this 

Agreement

16. PRIVACY AND APPLICABLE LAW

a.  You agree to comply with all applicable and prevailing exchange control  
 regulations

b.  The Agreement is subject to the laws of the Kingdom of Saudi Arabia, and the 
 jurisdiction of the Committee for the Settlement of Financial Disputes and 

Violations at the Saudi Arabian Monetary Authority (SAMA)

c.  We may pursue collection from You in any other jurisdiction in which You may 
be domiciled

d.  We provide credit information relating to You to The Saudi Credit Bureau 
(“SIMAH”) on a periodic basis. The information provided reflects the status as 
of the most recent Statement and includes information whether Your Account 
is up to date or overdue. If Your Account is overdue as at the date of such 
reporting and is subsequently regularized, the status of Your Account will only 
be updated at the time of the next monthly reporting. All changes in Your 
status are updated within a maximum of 30 business days. To avoid any 
adverse credit history with SIMAH, You should ensure that You make timely 
payments on Your Account. You hereby agree to provide Us with any 
information that We require including but not limited to Know Your Customer 
forms, information and supporting documentation for establishing and/or 
administering Your Accounts and facilities with Us and update Your personal 
information if there are any changes and as may be requested by Us. You also 
authorize Us to obtain and collect information as deemed necessary in regard 
to You, Your accounts and facilities with other lenders through SIMAH and 
electronically through ALELM Information Security Company (“Elm”) and to 
disclose Your information to SIMAH, Elm, to Our authorized collection agencies 
or to any other agency approved by SAMA. All capitalized terms in this 
document will have the same meaning as defined in the Cardmember 
Agreement. We may not maintain original copies of all vouchers and other 
papers signed by You in connection with the use of the Card. It is Our policy to 
place the same on microfilm. Accordingly, You hereby agree that such 
microfilm and/or copies thereof will be acceptable to You as evidence in any 
court of law to prove the Transactionsundertaken by You and that You will not 
object to the use thereof as evidence. Moreover, You agree that such microfilm 
or copy thereof may be used in any procedure for verification of Your signature.

e. We will:
i.  Disclose information about You, Your Account and Transactions on Your 

Account which may include details of goods and/or services purchased to 
companies within the American Express group of companies worldwide

ii.  including other organizations who issue the Card), to any other party whose 
name or logo appears on the Card issued to You, to any party authorized by 
You, to Our processors and suppliers and to organizations who accept the Card 
in payment for goods and/or services purchased by You and obtain such 
information from those parties, in order to administer and service Your 
Account, process and collect charges on it and manage any benefits or 
insurance program in which You are enrolled. Where You purchase goods 
and/or services on behalf of a third party, You confirm that You have obtained 
the consent of the third party to the disclosure of his or her information to the 
American Express group of companies worldwide for these purposes

iii. Use information about You and information about how You use Your Account 
(unless You ask us not to) to develop lists for use within the American Express 
group of companies worldwide (including other organizations who issue the 
Card) and other select companies in order that We or these companies may 
develop or make o�ers to You (by mail or telephone) of products and services 
in which You may be interested. The information used to develop these lists 
may be obtained from the application, from information on where You use and 
what Transactions are on Your Card, from surveys and research (which may 
involve contacting You by mail or telephone) and from information obtained 
from other external sources such as merchants or marketing organizations

iv. Exchange information about You and Your Account with credit reference 
agencies which may be shared with other organizations in assessing 
applications from You and members of Your household for credit or other 
facilities and for preventing fraud and tracking debtors
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d. We are authorized to act on any instructions, which We at Our sole discretion 
understand have emanated from You by the use of Your PIN and other 
passwords, and are not expected to verify the identity of the persons giving 
these instructions purportedly in Your name. You are expected to safeguard 
You PIN and other passwords at all times and shall be liable for all Transactions 
/ instructions processed by the use or purported use of the PIN / password

e.   We and Our affiliated companies are required to act in accordance with the 
laws, regulations and requests of public and regulatory authorities operating in 
various jurisdictions which relate to, amongst other things, the prevention of       
money laundering, terrorist financing and the provision of financial and other    
services to any persons or entities which may be subject to sanctions. We may 
take, and may instruct or be instructed by an affiliate to take, any action       
which it or such other member, in its sole and absolute discretion, considers       
appropriate to take in accordance with all such laws, regulations and requests.

       Such action may include but is not limited to the interception and investigation
     of any payment messages and other information or communications sent to       

or by the Account holder’s behalf via Our systems or Our affiliated companies;
     and making further enquiries as to whether a name which might refer to a       

sanctioned person or entity actually refers to that person or entity. Neither We
       nor any affiliate will be liable for loss

f. Whether direct or consequential and including, without limitation, loss 
ofprofitor damage suffered by any party arising out of any delay or failure by Us 
or Our affiliate in processing any such payment messages or other information 
or communications, or in performing any of its duties or other obligations in 
connection with any Accounts or the provision of any services to the Account 
holder, caused in whole or in part by any steps which We or such affiliate, in Our 
sole and absolute discretion, consider appropriate to take in accordance with 
all such laws, regulations and request. In certain circumstances, the action, 
which We may take, may prevent or cause a delay in the processing of certain 
information. Therefore, neither We nor any affiliate warrants that any 
information on Our systems relating to any payment messages or other 
information and communications which are the subject of any action taken 
pursuant to this clause is accurate, current or up-to-date at the time it is 
accessed, whilst such action is being taken

g. We may offer to provide you with protection cover during the validity of the 
Agreement. Where we offer protection cover as an additional feature of our 
services to you, we shall disclose to you the details of such protection cover, 
including the process of identifying beneficiaries and for distributing 
compensation amongst beneficiaries. For the Protection Terms & Conditions, 
please visit www.americanexpress.com.sa/centurion

19. TERMINATION

a. We at Our absolute discretion may cancel Your Card / Cards issued to Your 
Supplementary Cardmembers if, in Our opinion, You are in breach of this 
Agreement and/or if verbal/written instructions have emanated from You or 
Your nominated user to cancel Your Card / Cards issued to Your 
Supplementary Cardmembers

b. We will become entitled to recover the outstanding dues together with all 
expenses and legal fees from Your estate on Your death, without prejudice to 
Our rights to continue to charge any fees and charges at prevailing rates until 
the dues are settled 

c.  Closure of the Card shall lead to immediate withdrawal of all facilities provided 
through use of the Card and/or the Card number

21. FEE AND CHARGES

a. Any fees and charges referred to herein shall be at the rates set out in 
Annex“A”, as amended from time to time pursuant to clause 6. Please read the 
following important information carefully prior to using the Card(s). The use of 
the Card(s) shall be deemed as Your formal and absolute approval to our Initial 
Disclosure Statement and this Cardmember Agreement. If You have any 
questions, please call Our customer service toll-free 800 122 5225 or +966 (11) 
292-6688

b. Your Account will be billed in US Dollars as indicated on Your monthly 
Statement. The Annual Fees as mentioned in Annex “A” will be included on Your 
first Statement of Account

c. The entire Current Balance on Your monthly Statement is due for payment on
 or before the Payment Due Date shown on the Statement. Card Accounts with 

payments overdue for three months or more will be levied a Collection Fee at 
the rate mentioned in Annex “A” for each month of delay until payment is made 
in full to clear all overdue balances

d. All Cash Withdrawal Transactions attract a Cash Withdrawal Fee at the rate 
mentioned in Annex “A”. This fee will be billed to Your Account along with the 
amount You have withdrawn. This fee will be debited to Your Account at the 
time of posting Your Cash Withdrawal Transaction

e. A grace period of up to 25 days from Statement Date will be granted to settle 
the amount of Your Current Balance, and the Payment Due Date will be 
indicated on our Statement.

f. All Transactions (including Cash Withdrawals) that are performed in a 
currency which is not the billing currency of Your Account will be converted 
into the Account’s billing currency using prevailing interbank rates selected 
from usual industry sources on the business day prior to the date of 
processing the Transaction. A Foreign Exchange conversion fee at the rate 
mentioned in Annex “A” on the converted amount will be added by Us. An 
illustrative example is given below:

Description Purchase Transaction* Cash Transaction*

Transaction Value EUR 100 EUR 100

Assumed EUR/ US$ Exchange Rate EUR 1 = US$ 1.05 EUR 1 = US$ 1.05

US$ Equivalent US$ 105 US$ 105

Foreign Exchange Conversion Fee @ 2.75% US$2.89 US$2.89

Total Transaction Value in US$ US$ 107.89 US$ 107.89

Cash Withdrawal Fee Billed Separately on Your Statement Not Applicable US$20

Total Transaction Value in SAR including Cash Withdrawal Fee Not Applicable US$127.89
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Annex “A”
Applicable Fees and Charges

Types of Fees Description Fee Amount

Murabaha Margin Profit margin charged when settling the unpaid portion
of the Current Balance of Your Centurion Card Account
through the sales proceeds of a Murabaha transaction

2.75%

Annual Fee* Fixed fee charged at the time of Card issuance and
thereafter at every anniversary

US$ 4,000

Supplementary Card Fee (Optional) Fixed fee charged at the time of Card issuance and
thereafter at every anniversary

Titanium Supplementary Cards: Up to US2,000$ each with a 
maximum of two such Titanium Supplementary Cards per Basic 
Cardmember

Plastic Supplementary Cards: The first 3 Plastic Supplementary 
Cards are free; each subsequent Supplementary Plastic Card will
have Annual Fees of up to US1,000$ subject to a maximum of seven 
such Plastic Supplementary Cards per Cardmember

Cash Withdrawal Fee* Fixed fee charged per Cash Withdrawal Transaction US$20

Collection Fee* Fixed fee charged for Accounts with payments overdue 
for 3 months or more. Collection Fee will be donated to 
charity

US$40 per instance

Foreign Exchange Conversion Fee* Fixed percentage rate fee charged on the value of a 
Transaction made in non- billing currency. There is no 
Foreign Exchange Conversion Fee if [American  Express 
Gold Credit Card or American Express  Platinum Credit 
Card] are used in Saudi Riyals

2.75% and 0% only for tranactions made in SAR locally in Saudi 
Arabia

Funds Transfer Fee* [•] 3% of Funds Transfer Amount + Foreign Exchange Fee as applicable

Cheque Returned Fee* Fixed fee charged per transaction US$40 per cheque

Statement Request Fee 
(more than three months)*

Fixed fee charged per transaction, except for Statement 
request in case of Your default, which shall be free of 
charge even if more than three months.

US$10 per Statement

Refund of Credit Balance Fee* Fixed fee charged per transaction US$27 per request

Direct Debit Rejection Fee* Fixed fee charged per transaction US$40 per rejection

Dispute Handling Fee  
(for invalid disputes only)*

Fixed fee charged per transaction US$13.33 per dispute

Overseas Payment Fee* Fixed fee charged per transaction US$100 per overseas payment

Card Replacement Fee * Fixed fee charged per Card replacement US$27

Membership Rewards Program Fee Fixed fee charged for Cards enrolled in Membership 
Rewards loyalty program

Free

* Value Added Tax (“VAT”) will be levied as per the prevailing tax laws in addition to the fee mentioned above.

Annex “B” Variables

Cash Withdrawals Maximum Limit SAR 3,000 (or its equivalent)
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تاريخ آخر تحديث يوليو 2020

إن أطراف هذه االتفاقية هم أمريكان إكسبريس السعودية وعضو البطاقة الموضح اسمه على البطاقة.

أطراف االتفاقية

١. تعريفات

AMX - 359 - 01 - 01 - 08 - 15 :الرقم المرجعي لفتوى البطاقات اإلعتمادية (التورق) هو
AMX - 359 - 01 - 01 - 08 - 15 - 04 :الرقم المرجعي لفتوى بطاقات سنتشوريون هو

سنتشوريون
CENTURION

المصطلح الم َّ عرف ُ

"الحساب"

المعنى

أي حساب تحتفظ به أمريكان إكسبريس السعودية فيما يتعلق ببطاقتك.

رسم سنوي ثابت يفرض مقابل إصدار وتجديد البطاقات."الرسوم السنوية"

”وسائل اتصال موثقة“
أي تعليمات نتسلمها منك من خالل وسيلة اتصال حيث تكون مسجلة ويمكن التحقق منها ويمكن استرجاعها،

سواء كان ورقيًا أو إلكترونيًا أو شفهيًا

بطاقة سنتشوريون اإلعتمادية الخاصة بك الصادرة من أمريكان إكسبريس (المعدنية أو البالستيكية).”البطاقة“

الموضح اسمه على البطاقة."عضو البطاقة"

”اتفاقية عضو البطاقة لترشيح وكيل
عمليات التورق (الخاصة بك)“

االتفاقية التي أبرمت معك في وقت فتح الحساب الخاص بك، والتي تقوم بترشيح وكيل عملياتك إلجراء إلجراء

معامالت التورق فيما يتعلق بحساب بطاقتك االعتمادية

”وكيل عضو البطاقة لعمليات
التورق (الخاصة بك)“

الوكيل المرشح من قبلك في اتفاقية عضو البطاقة والتي ترشح وكيل عمليات التورق فيما يتعلق بالرصيد الحالي

لبطاقتك االعتمادية والتي لم يتم سدادها بالكامل في تاريخ استحقاق السداد

أي سحوبات نقدية تتم باستخدام البطاقة عن طريق اظهار البطاقة في أي من فروع أو مكاتب أمريكان إكسبريس

أو أي جهة شريك لها، مصحوبًة بأدلة إثبات هويتك وبالتوقيع على سجل معاملة البطاقة ذات الصلة لتنفيذ العمليات

بمكاتب الصرافة واستخدام البطاقة للسحب النقدي من أي من ماكينات الصراف اآللي المعتمدة التابعة ألمريكان إكسبريس.
"السحوبات النقدية"

بطاقة مطابقة للشريعة بدون فوائد تلزمك بسداد الرصيد الحالي على النحو الموضح على كل كشف حساب.”البطاقة االعتمادية“

مؤسسة خيرية مرخصة ومسجلة في المملكة العربية السعودية نختارها نحن و/أو الهيئة الشرعية”مؤسسة خيرية“

رسوم ثابتة تفرض على البطاقات إذا كان على حسابك مبالغ مستحقة السداد لم تدفع لمدة ثالثة (3) أشهر أو أكثر."رسوم تحصيل"

أقصى رصيد مدين في الحساب.”الحد االئتماني“

إجمالي الرصيد الختامي في كشف حسابك الشهري.”الرصيد الحالي“

هامش ربح يتم خصمه عند تسوية الجزء غير المدفوع من الرصيد الحالي لحساب بطاقتك اإلعتمادية من خالل عائدات مبيعات�صفقة مرابحة”هامش مرابحة“

"KYC"اعرف عميلك

”وكالء معامالت السلع لدينا“
لوكالء الم َع َيُن ون من قبلنا من وقت آلخر لتنفيذ بيع وشراء السلع على أساس المرابحة في

محفظة األرصدة الحالية لجميع أعضاء بطاقات اإلعتماد المتبعة للتورق.

التاريخ المحدد في كشف حسابك الشهري الذي يوضح التاريخ الذي يستوجب به سداد الرصيد الحالي.”تاريخ استحقاق الدفع“
رقم التعريف الشخصي المعطى لك لتستخدمه مع البطاقة."رقم التعريف الشخصي"

"البطاقة البديلة"
البطاقة التي تصدر خصيصًا في حاالت ضياع أو سرقة أو تلف أو عدم استالم البطاقة

من أو نتيجة للكتابة الخاطئة لالسم المقدمه من قبلك.

محالت البيع بالتجزئة وغيرها من المحالت التي تقبل بطاقات أمريكان إكسبرس لدفع قيمة البضائع والخدمات."مؤسسة الخدمة"

هيئة الرقابة الشرعية لدى أمريكان إكسبريس وتكون مسئولة عن ابداء الرأي من منظور شرعي واعتماد بطاقات أمريكان إكسبريس."الهيئة الشرعية"

خدمة الرسائل النصية القصيرة"الرسائل النصية"

"كشف حساب"
سجل شهري بجميع العمليات التي تتم على حسابك بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر شراء البضائع والخدمات،

والسحوبات النقدية، والرسوم والتكاليف، واألموال المستردة وغيرها من الحركات الدائنة والمدينة بموجب هذه االتفاقية.
كما يشمل كشف الحساب أيضًا رصيدك الحالي وتاريخ استحقاق الدفع.

مؤسسة النقد العربي السعوديساما
شخص غيرك تصدر البطاقة بإسمه ويكون مدين بالحساب."عضو البطاقة اإلضافية"

أي مبالغ تدفع مقابل البضائع أو الخدمات أو السحوبات النقدية التي يتم الحصول عليها بموجب استخدام البطاقة."العملية "

”عملية التورق“
صفقة يقوم فيها وكيل عضو البطاقة لعمليات التورق حيث يقوم بشراء سلع منا (أمريكان إكسبريس)على أساس المرابحة

مقابل الجزء غير المدفوع من مستحقات البطاقة اإلعتمادية التابعة لعضو البطاقة

ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة ُت فرض على جميع السلع والخدمات التي”ضريبة القيمة المضافة“
يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت،مع بعض االستثناءات

أي عملية يجريها شخص ما يستعمل البطاقة بدون إذنك."عملية غير مفوضة"

أمريكان إكسبريس السعودية."نحن، لنا، لدينا"

صاحب حساب البطاقة وهو المدين بموجب هذه االتفاقية."أنت، ضمير المخاطب"
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٢. القبول
يعــد توقيعــك علــى هــذه البطاقــة أو اســتخدامها بمثابــة التــزام بالبنــود والشــروط  .١

الــواردة فــي هــذه االتفاقيــة.  

كمـا أنـك تصـرح بأنـك المالـك والمسـتفيد الحقيقـي ألي مـن البطاقـات التـي قـد يتــم إصدارهــا    
لــك وفقــًا لهــذا الطلــب.  

٣. استعمال البطاقة
الرجاء مالحظة ما يلي:

قـم بالتوقيـع علـى ظهـر البطاقـة بقلـم حبـر فـور اسـتالمها واحـرص علـى أن يقـوم  .١
كل عضــو بطاقــة إضافيــة بتوقيــع بطاقتــه.  

حافظ على سرية رقم التعريف الشخصي وابقائه بمعزل عن البطاقة.   .٢

التقيد بحد االئتمان الخاص ببطاقتك.  .٣

ال تستخدم البطاقة إال في مدة الصالحية المطبوعة عليها.  .٤

ال تستخدم البطاقة في حال تلفها أو إلغائها.  .٥

إن البطاقة ملٌك لنا ويجب عليك إعادتها عندما نطلب منك ذلك.  .٦

يمكن لمؤسسة الخدمة أو أي شخص آخر احتجاز البطاقة بالنيابة عنا.  .٧

عـدم السـماح ألي شـخص آخـر غيـرك أنـت وأعضـاء البطاقـات اإلضافيـة باسـتخدام بطاقتــك.  .٨

ال تستخدم بطاقتك لدى مؤسسة الخدمة إذا كنت مالكًا لتلك المؤسسة.  .٩

١٠. ال تســتخدم البطاقــة لتمويــل أو لتلبيــة متطلبــات رأس المــال الخــاص بعملــك التجــاري.

١١. سـتكون مسـؤوًال عـن كافـة العمليـات والرسـوم والمبالـغ المسـتحقة علـى البطاقـة الصــادرة لــك  
وأي بطاقــات صــادرة عــن حســابك ألي عضو/أعضــاء بطاقــة إضافيــة.  

١٢. يكــون عضــو البطاقــة اإلضافيــة مســؤوًال معــك عــن كافــة العمليــات والرســوم و المبالــغ   
المســتحقة علــى البطاقــة الصــادرة لــه.  

١٣. سـتقوم بسـداد كافـة المبالـغ لنـا والتي تـم تقييدهـا علـى حسـابك بغـض النظـر عـن مـا اذا تـم  
التوقيـع علـى قسـيمة البيـع أو السـحب النقـدي مـن ِق بلـك أو مـن ِق بـل عضـو البطاقـة اإلضافيـة.  

١٤.لـن نتحمـل أي مسـؤولية تتعلـق بوقـوع أي خسـاره أو ضـرر ناشـئ بشـكل مباشـر أو غيـر مباشـر عـن  
رفـض النفقـات فـي مؤسسـة الخدمـة.  

١٥. عدم االلتزام بأحكام هذه االتفاقية قد يؤدي إلى:
     i.       إلغاء / تعليق بطاقتك أو أعضاء البطاقات اإلضافية بدون إخطار من ِق بلنا.

     ii.      خفض الحدود االئتمانية بدون إخطار من ِق بلنا.
     iii.     التأثيـر سـلبًا علـى سـجل االئتمـان الخـاص بـك وقدرتـك علـى الحصـول علـى تســهيالت 

              ائتمانيــة جديــدة.
     iv.     التقاضي في حال عدم سداد مستحقاتك.

     v.      زيادة العبء المالي عليك نتيجة للرسوم والمبالغ المستحقة. 
     vi.     الخسـائر الماليـة نتيجـة العمليـات غيـر الصحيحـة بسـبب عـدم إبالغـك عـن ضيـاع أو ســرقة   

              بطاقتــك علــى الفــور.

١٦. ش. انـت تتعهـد بـأن تتصـرف بحسـن نيـة فـي جميـع األوقات فيما يتعلق باسـتخدام البطاقـة فـي  
 جميـــع معاملتـــك وتعاملـــك معنـــا وأال تســـتخدم البطاقـــة ألي غـــرض غيـر قانونــــي أو غيــر أخالقــي. 

ويحظــر عليــك اســتخدام البطاقــة فــي شــراء بضائــع أو خدمـات محـددة مثـل المشـروبات الكحوليـة  
 أو لحـــم الخنزيـــر والمنتجـــات التـــي يوجـــد بهـــا لحـــم الخنزيـــر والمقامـــرة والمـــواد اإلباحيـــة أو أنشـــطة 
أخـــرى غيـــر مشـــروعة وفقـــا ألحــــكام الشــــريعة اإلســــالمية. وعليــــك التأكــــد مــــن  عــــدم اســــتخدام  
البطاقــــة لتنفيــــذ معامـــالت تتعـــارض أو تســـيء أو تكـــون محظـــورة وفقـــا ألحـــكام الشـــريعة 

االسـالمية.

١٧.يكــــون مــــن حقنــــا فــــي أي وقــــت اذا اعتبرنــا حســــب تقديرنــا المطلــق أن اســتخدامك للبطاقـة يعـد 
غيـــر مناســـب أو يشـــكل خطـــر عليـــك أو علينـــا بمـــا فـــي ذلـــك علـــى ســـبيل المثــــال ال الحصــــر عنــــد 
مخالفتــك للفقــرة (٣ش،) أن نقــوم بــدون ســبب أو اخطــار ودون أي مسـئولية علينـا وسـواء كانـت  
البطاقـة وصلـت الـى الحـد االئتمانـي أو ال، بســحب وتقييــد حقــك فــي اســتخدام البطاقــة رفــض 

إجــازة أي معاملــة.

٤. الحساب
١.  ســيخصم مــن حســابك كافــة العمليــات التــي تتــم مــن ِق بلــك أو مــن ِق بــل عضــو/ أعضــاء 

     البطاقــة اإلضافيــة الخاصــة بــك.

عندمـا نسـمح بعمليتـك لـدى مؤسسـة الخدمـة فإننـا نفتـرض أن العمليـة سـوف تتــم وســنقوم     .٢
تبعــا لذلــك بتخفيــض مبلــغ االئتمــان المتــاح لــك.  

٣.   مكننــا عــدم الموافقــة علــى أي عمليــة بمــا فــي ذلــك الســحوبات النقديــة دون إرســال أي إخطــار 
أو ســبب إليــك.  

فـــي حـــال علمنـــا بـــأي عمليـــات مشـــكوك فيهـــا أو إحتياليـــة تتـــم علـــى بطاقتـــك، يحـــق لنـــا حجــــب     .٤
بطاقتــك لحمايــة مصلحتــك ومصلحتنــا.

              

٥. النفقات بالعملة األجنبية
كافــــة العمليــــات، (بمــــا فــــي ذلــــك الســــحوبات النقديــــة،) التــــي يتــــم تحميلهــــا علــــى حســــابك    .١
بعمــــالت غيــــر العملــــة التــــي يصــــدر بهــــا كشــــف حســــاب بطاقتــــك ســــيتم تحويلهـــا إلـــى العملـــة 
التـي تصـدر بهـا فاتـورة حسـابك. بالنسـبة إلـى المبالـغ التـي تحمــل علــى حســابك بعملــة أجنبيــة 
يتــــم تحويلهــــا إلــــى العملــــة التــــي يصــــدر بهــا كشـف حسـابك إسـتنادًا إلـــى األسـعار السـائدة بيـن 
المصـــارف التـــي يتـــم اختيارهـــا مــــن المصــــادر المعتــــادة فــــي المجــال المصرفــي كمــــا هــي عليــه 

فــي يــوم العمــل الــذي يســبق تاريــخ إجــراء العمليــة.

بعــــد تحويــــل مبلــــغ العمليــــة إلــــى العملــــة التــــي تصــــدر بهــــا فاتــــورة حســــابك، ســــوف تتحمــــل    .٢
رســوم التحويــل المصرفــي الخاصــة بالمبلــغ المحــول بالســعر المنصــوص عليــه فــي الملحــق (أ) 
مــن هــذه االتفاقيــة. يتــم التحويــل فــي التاريــخ الــذي يتــم فيـه إدخـال المبلـغ إلـى حسـابك وقـد 
ال يكـــون هـــذا نفـــس التاريـــخ الـــذي جـــرت فيـــه العمليــة لــــدى مؤسســة الخدمــة. أمــــا المبالــغ التــي 
يتــــم تحويلهــــا مــــن قبــــل أطــراف أخــــرى مســتقلة، فــإن الفواتيــر تصــدر فيهــا وفقــًا ألســعار هــذه 

األطــراف.

٦.الرسوم
جميـع الرسـوم المسـتحقة لنـا واردة بالتفصيـل فـي الملحـق (أ) مـن هـذه االتفاقيـة. وال نحملـك أي  أ.  
رســـوم إضافيـــة غيـــر تلـــك الرســـوم المذكـــورة فـــي الملحـــق (أ) والتـي يتــــم نشــرها علــــى موقعنــا 

اإللكترونــي كمــا هــو محــدد فــي الفقــرة التاليــة.

ب. فـي حالـة زيـادة أي مـن الرسـوم، سـنقوم بتوجيـه إخطـار مسـبق لـك مدتـه ٣٠يومـا تقويميــا بنشــر 
قائمــــة محدثــــة للرســــوم علــــى موقعنــــا اإللكترونــــي وبإرســال رســالة بريـــد الكترونـي علـى عنـوان 
بريـدك اإللكترونـي الـذي قمـت باإلفصـاح عنـه لنـا. أمـا فــي حالــة خفــض أي رســوم فقــد ال نوجــه 

إليــك إخطــارا بذلــك. وســنحفظ قائمــة محدثــة للرســوم علــى موقعنــا اإللكترونــي.

ــة )عمليــــات)  ــابك فــــي تاريــــخ قيــــد عمليــ ــة مــــن حســ ــيتم خصــــم رســــوم الســــحوبات النقديــ ت. ســ
الســحوبات النقديــة.

ث. يجـوز لنـا تحميلـك تكاليـف التحقيـق فـي المعاملـة المتنـازع عليهـا علـى النحـو المحـدد فــي الملحــق
(أ). لكــــن إذا أثبــــت تحقيقنــــا أنــــك لــــم تقــــم بالعمليــــة المتنــــازع عليهــــا، ســوف نــــرد هــذه الرســوم   

إليــك.

ج.  ســــتقوم بســــداد إجمالــــي المبالــــغ المســــتحقة بمــــا فــــي ذلــــك الرســــوم والمبالــــغ المســــتحقة 
المحــــددة فــــي رصيــــد الحســــاب الحالــــي الــــوارد فــــي كشــــف الحســــاب، وتكـــون هـــذه الرســـوم 

مسـتحقة الدفـع بالكامـل فـي تاريـخ اسـتحقاق الدفـع المذكـور فــي كشــف الحســاب دون تأخيــر.

ح. فـــي حالـــة عـــدم ســـداد الرصيـــد الحالـــي بالكامـــل لبطاقـــة السنتشـــوريون الخاصـــة بـــك فـــي تاريـــخ 
اســـتحقاق الســـداد، فأنـــت توافـــق علـــى شـــراء الســـلع المملوكـــة مـــن قبلنـــا ، مــــن خــــالل وكيــــل 
عمليــات التــورق الخــاص بــك والمعيــن مــن خــال اتفاقيــة عضــو البطاقــة لترشــيح وكيــل معامــات 

التــورق.

خ. يجــــب علــــى وكيــــل عمليــــات التــــورق الخــــاص بــــك شــــراء الســلع نيابــــة عنــك بســعر يســـاوي تقريبـًا 
الرصيـد الحالـي غيـر المدفـوع الخـاص بـك مـع إضافـة هامـش ربـح أو هامــش المرابحــة.

د.  يتم بيع السلع التي تشتريها من قبل وكيل عمليات التورق إلى طرف ثالث.

ذ.   توافــــق علــــى ســــداد جميــــع المبالــــغ المســــتحقة لنــــا فــــي دفعــــة واحــــدة قبــــل تاريــــخ اســــتحقاق 
الدفــع القــادم.

ر.   ســــنحتفظ بجميــــع ســــجالت عمليــــات التــــورق ألغــــراض التدقيــــق ولضمــــان االلتــــزام باإلجــــراءات 
المعتمــدة مــن قبــل هيئــة الرقابــة الشــرعية الخاصــة بنــا.

ز.   ســـنقوم بتنفيـــذ عمليـــات التـــورق الخاصـــة بالمبالـــغ المتبقيـــة لرصيـــد حســـابك الحالـــي فـــي تاريـــخ 
اسـتحقاق السـداد لـكل شـهر الحـق إال إذا كان حسـابك قـد تـم إيقافـه أو إنهائـه مسـبقًا مـن طرفنـا 

أو طرفـك.

س. ســـيتم فـــرض هامـــش مرابحـــة علـــى حســـابك بنســـبة محـــددة فـــي الملحـــق «أ» لجـــزء مـــن الرصيـــد 
الحالـي علـى حسـابك يشـمل المبالـغ التـي لـم يتـم سـدادها بعـد تاريـخ اسـتحقاق السـداد، وكذلـك 

فيمـا يتعلـق بعمليـة التـورق كمـا هـو موضـح فـي هـذا البنـد .٦

ش. يجـوز لنـا تحميلـك رسـوم تحصيـل حسـب السـعر الـوارد فـي الملحـق «أ» إذا أصبـحرصيــد بطاقتــك 
مســتحق األداء وغيــر مدفــوع لمــدة ثالثــة (٣) شــهور أو أكثــر.

٧. الحد االئتماني
ــوى  ــم القــ ــث تتالئـ ــاق. حيـ ــبُق ا لإلنفـ ــدًا مسـ ــا حـ ــد لهـ ــا اليوجـ ــة بنـ ــوريون الخاصـ ــات سنتشـ بطاقـ أ.  
الشــــرائية مــــع اســــتخدامك للبطاقــــة. وال يعنــــي عــــدم وجــود حــداً  مســبُقًا لإلنفــــاق بــأن اإلنفــاق 
غيــر محــدود. كمــا تســتند الموافقــة علــى مشــترياتك إلــى مجموعـة مـن العوامـل بمـا فـي ذلـك 
أنمـــاط اإلنفـــاق الخاصـــة بـــك، وتاريـــخ الدفـــع، والســـجل االئتمانـــي الخـــاص بـــك، ومـــواردك الماليـــة 
المعروفـــة لنـــا. ويتـــم تحديـــد هـــذه العوامــــل بنــــاًء علــــى تقديرنــــا المطلــــق. وتعــــد أفضــــل طريقــة 
لزيــــادة القــــدرة علــــى اإلنفــــاق لبطاقتــــك هــــي ســــداد فواتيــــرك فــــي الوقــت المحــــدد، والســداد 
بالكامــل شـهريًا والحفـاظ علـى تاريـخ سـداد جيـد فيمـا يتعلـق بكافـة التسـهيالت االئتمانيـة الخاصـة 
بـــك التـــي يتـــم رفعهـــا إلـــى مكتـــب االئتمـــان. كمـــا يجـــوز لنـــا، حســـب تقديرنـــا المطلـــق، تخفيـض أو 
إلغـــاء الحـــد االئتمانـــي علـــى بطاقتـــك. وإذا علمـــت أنك ســـتقوم بعمليـــة شـراء باســـتخدام البطاقـة 
أكبـر مـن عمليـات الشـراء المعتـادة، يمكنـك دائمـًا اإلتصــال بالرقــم الموجــود خلــف بطاقتــك حتــى 
يتمكــن ممثــل خدمــة العمــالء مــن التحقـق مـن قدرتـك علـى إجـراء عمليـة شـراء مـن هـذا القبيـل.

ب. ســـوف تحـــدد الســـحوبات النقديـــة حســـب تقديرنـــا المطلـــق وقـــد تتبايـــن مـــن ٪٠مـــن حـــد االئتمـــان 
الخـــاص بـــك إلـــى حـــد أقصـــى قـــدره ٪٣٠ مـــن حـــد االئتمـــان الخـــاص بـــك بحـــد أقصـــى لـــكل عمليـــة 
سـحب علـى النحـو المحـدد فـي الملحـق «ب». ويجـوز لنـا تغييـر حـدود السـحب النقـدي بـدون توجيـه 
إخطـــار مســـبق إليـــك. كمـــا يكـــون مبلـــغ كل ســـحب نقـــدي خاضعـــا أيضـــًا إلـــى حـــد الســـحب اليومـــي 

المطبـق فيمـا يتعلـق بجهـاز الصــراف اآللــي المســتخدم ونــوع البطاقــة.
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٨. كشوف الحسابات والمدفوعات

ســــوف نرســــل إليــــك كشــــوف حســــابات شــــهرية بحســــابك عــــن طريــــق البريــــد اإللكترونــــي أو    .١
البريــــد. وســــوف يوضــــح كل كشــــف حســــاب الرصيــــد الحالــــي وتاريــخ اســــتحقاق الدفــع الخــاص 

بــك. يلــزم منــك ســداد الرصيــد الحالــي بالكامــل شــهريًا بحلــول تاريــخ اســتحقاق الدفــع.

ب.    يجــــب أن يكــــون ســــدادك للدفعــــة المســــتحقة عليــــك لنــــا بالعملــــة التــــي يصــــدر بهــــا كشــــف 
الحســاب.

فـي حـال قيامـك بالسـداد بـأي عملـة أخـرى، يجـوز لنـا تحويـل العملـة وتطبيـق رســوم     .I  
تحويــل العمــالت األجنبيــة وفقــا للبنــود ٥ (أ) و ٥(ب) علــى التوالــي.   

يتــم اعتبــار أنــه قــد تــم اســتالم المدفوعــات فقــط مــن قبلنــا وتصبــح هــذه المبالـغ     .II   
متاحـة لـك لعمليـات أخـرى فقـط بعـد إضافـة هـذه المبالـغ فـي حسـاب البطاقــة.   

III.      يجـب أن يكـون أي شـيك تـم إيداعـه مقبـول بغـرض سـداد الدفعـات المسـتحقة بمجــرد     
مقاصــة الشــيك، ودفــع العائــدات لنــا مــن البنــك الصــادر عنــه الشــيك وإيداعهــا فــي     

حســاب البطاقــة.   

IV.     اذا تــم اسـتالم الدفعــة بعملــة غيــر العملــة التــي يصــدر بهــا كشــف الحســاب، يتــم     
قيــد المبلــغ المدفــوع بحســاب البطاقــة فقــط بعــد اســتالمنا األمــوال المطلوبــة      
وتحويلهــا إلــى العملــة التــي يصــدر بهــا كشــف الحســاب وإيداعهــا فــي حســاب      

البطاقــة.   

ت.     ســوف نقيــد علــى حســابك قيمــة الرصيــد المســتحق عليــه مجــرد اســتالمنا لمدفوعاتــك فقــط 
وليــــس عنــــد إرســــالك لهــــا. وســــوف نــــوزع مدفوعاتــــك حســــب الترتيــب التالــي أو أي ترتيــب أخــر 

حسب األولوية التي نراها مناسبة:

تسديد أية رسوم و تكاليف مقيدة على كشوف حسابك السابقة.   .I   

II.  تسديد أية سحوبات نقدية المقيدة على كشوف حسابك السابقة.   

تسـديد أيـة عمليـات مدينـة (غيـر السـحوبات النقديـة) والمقيـدة علـى كشـوف حســابك     .III   
الســابقة.   

IV.  تسديد أية رسوم وتكاليف مقيدة على كشف حسابك الحالي.   

تسديد أية سحوبات نقدية مدينة والمقيدة على كشف حسابك الحالي.   .V  

وأخيــرًا تســديد أيــة عمليــات مدينــة (غيــر الســحوبات النقديــة) والمقيــدة علــى كشــف    .VI  
حســابك الحالــي.   

ث.    يجـب أن تكـون الشـيكات والشـيكات باإلطـالع المرسـلة إلينـا قابلـة للسـحب والدفـع فــي المملكــة 
العربيــــة الســــعودية . ويجــــب ســــداد الشــــيكات لصالــــح ”أمريــــكان إكســــبريس الســــعودية“ عبــــر 
حســــاب المســــتفيد. كمــــا يجــب عليــك إصــدار شــــيكات منفصلــة لحســابات البطاقــة المنفصلــة 

التــي تحتفــظ بهــا لدينــا.

ج.      ســـتكون مســـئوًال عـــن أي تعليمـــات مباشـــرة صـــادرة بخصـــوص حســـابك. كمـــا يجـــب تســــوية أي 
نزاعــات بينــك وبيــن مصرفــك بشــكل مباشــر.

يجــــب إبــــالغ مــــزودو الخدمــــة مباشــــرة بــــأي تغييــــر فــــي رقــــم بطاقتــــك أو تغييــــر تاريــــخ إنتهــــاء  ح.  
بطاقتــــك مــــن أجــــل أي خدمــــات إكتتــــاب التــــي ربمــــا وقعــــت عليهــــا الســــتخدام البطاقـة. ويجـب 
إبـــالغ مـــزودو الخدمـــة بـــأي تغييـــر فـــي رقـــم البطاقـــة أو تاريـــخ اإلنتهـــاء حتـــى لـــو تـــم تغييـــر رقـــم 
البطاقـــة أو تاريـــخ اإلنتهـــاء مـــن ِق بلنـــا. وفـي هـذه الحـاالت، لــــن تكــون مســؤوًال عــن أي نزاعــات 

بينــك وبيــن مــزودي الخدمــة.

فـي حـال أدت المدفوعـات أو األمـوال المسـتردة الخاصـة بـك التـي يتـم إعدادهـا مـن ِق بـل التجـار  خ.  
إلـى رصيـد ائتمـان أكثـر مـن ٥٠٫٠٠٠ دوالر أمريكـي، سـوف نـرد إليـك الرصيــد الزائــد عــن ٥٠٫٠٠٠ 

دوالر أمريكــي فــي غضــون ٦٠ يومــًا.

توافـــق وتتفهـــم أنـــه ســـوف يتـــم إرســـال كشـــف الحســـاب الشـــهري الخـــاص بحسـابك عبـــر البريـد  د.  
اإللكترونـــي إلـــى عنـــوان البريـــد اإللكترونـــي الـــذي قدمتـــه. فـــي حـــال عـــدم تزويدنـا بعنـــوان بريـد 
إلكترونـــي، ســـوف يتـــم إرســـال كشـــف حسـاب مطبـوع إلـى أي مـن عنوانـك الشـخصي أو عنـوان 

عملـك.

ذ.  إذا كنـــت المالـــك الوحيـــد لمؤسســـة الخدمـــة (وفًقـــا لســـجالتنا،) تفوضنـــا بموجـــب ذلـــك بوقــــف 
المدفوعــات المســتحقة لــك أو لمؤسســة الخدمــة التابعــة لــك إذا أصبــح حســابك متأخــر الدفــع 

ألي مبلــغ.

إذا تأخـــر دفـــع أي مبالـــغ مســـتحقة عليـــك لنـــا فـــي أي وقـــت بموجـــب حســـاب البطاقـــة، يصبــــح  ر.  
إجمالــي الرصيــد المتأخــر علــى حســاب البطاقــة مســتحقا وواجــب الدفــع فــورًا.

يتــــم قيــــد أيــــة مبالــــغ إســــترداد عمليــات علــى حســــابك فقــط عنــد اســــتالم المبالــغ المســتردة  ز.  
مــن مؤسســة الخدمــة.

٩. اإلستفسارات

يرجــى إعالمنــا فــورًا إذا كانــت لديــك أيــة إستفســارات بخصــوص كشــف حســابك الشــهري، و   .١
فــــي أي حــــال يجــــب أن تكــــون فــــي وقــــت ال يتجــاوز ٣٠ يومــا مــن بعــد إصــدار كشــف حســابك. 
ــم ،٦٦٢٤ ــعودية، ص.ب. رقــ ــبريس الســ ــكان إكســ ــو أمريــ ــا هــ ــاص بنــ ــلة الخــ ــوان المراســ عنــ
ــي      ــف المجانــ ــي الهاتــ ــا هــ ــام هواتفنــ ــعودية. وأرقــ ــة الســ ــة العربيــ ــاض ،١١٤٥٢المملكــ الريــ

٨٠٠١٢٢٥٢٢٥ أو ٩٦٦١١٤٠٧١٩٩٩ +

ال نتحمــــل أي مســــئولية عــــن البضائــــع والخدمــــات التــــي تدفــــع قيمتهــــا بواســــطة البطاقــــة.   .٢
وبمجــرد اســتخدام البطاقــة فــي شــراء البضائــع أو الخدمــات، ال يمكننــا إلغــاء تلــك التكلفــة إال 
بموافقــة مؤسســة الخدمــة أو بائــع البضائــع والخدمــات. وفـي جميـع األحـوال، يجـب عليـك دفـع 

الرصيـد الحالـي لنـا الموضـح علـى كشـف الحســاب الشــهري الخــاص بــك. كمــا يجــب تســوية أي 
نــزاع بينــك وبيــن مؤسســة الخدمــة بصفــة مباشــرة فيمــا بينكــم.

يرجــــى المالحظــــة أننــــا ال نضمــــن البــــت فــــي أيــــة إستفســــارات عــــن النفقــــات التــــي مضــــى   .٣
عليهــا أكثــر مــن  ٩٠يــوم.

وعندمــــا تعتــــرض علــــى نفقــــة مــا، ســنقوم بمحــض إرادتنــا بإجــراء التحقيــق واالستفســار نيابــة   .٤
عنــــك مــــن مؤسســــة الخدمــــة والحصــــول علــــى الوثائــــق الداعمــــة المتعلقــــة بالنفقــــة المتنــــازع 

عليهــا.

١. إنهاء هذه االتفاقية

١.     يمكنــــك إنهــــاء هــــذه اإلتفاقيــــة فــــي أي وقــــت مــــن األوقــــات وذلــــك بــــأن تعيــــد إلينــــا كافــــة 
البطاقــات التــي زودنــاك بهــا واشــعارنا عبــر وســائل اتصــال موثّق ــة تطلــب بموجبـه إنهـاء هـذه 
اإلتفاقيـــة. ولـــن ننهـــي هـــذه اإلتفاقيـــة إال بعـــد اســـتالمنا لكافـــة البطاقــــات مقطوعــــة بالنصــف 
وقيامــك بتســديد كافــة المبالــغ المســتحقة عليــك لنـا. كمـا يمكنـك إلغـاء بطاقـة عضـو البطاقـة 
اإلضافيـــة بموجـــب إبالغنـــا بذلـــك عبـــر وســــائل اتصــــال موثّقــــة. ومــــع ذلــــك فســــوف تبقــــى 
مســؤوَال عــن كافــة العمليــات التــي تتــم بواســطة عضــو البطاقــة اإلضافيــة حتــى تعيــد إلينــا 

البطاقــة مقطوعــة بالنصــف.

يمكننــــا إنهــــاء هــــذه اإلتفاقيــــة فــــي أي وقــــت مــــن األوقــــات بتوجيــــه إخطــــار فــــوري. وكبديــــل   .٢
لذلــــك يمكننــــا أن نمنعــــك مــــن اســــتخدام البطاقــة. وعنــــد إنهائنــا لهــــذه اإلتفاقيــة يجــب عليــك 
أن تســــدد لنــــا كافــــة المبالــــغ المدينــــة فــــي حســــابك والتــــي تشــــمل العمليــــات والســــحوبات 

النقديــة التــي تــم الســماح بهــا ولكــن لــم يتــم خصمهــا بعــد مــن حســابك.

باســــتثناء مــــا تنــــص عليــــه المــــادة ( ١٣ب) مــــن هــــذه اإلتفاقيــــة، فســــوف تبقــــى مسـؤوًال عـن    .٣
كافـة العمليـات أو العمليـات غيـر المفوضـة التـي تتـم فيمـا يتعلـق بحســابك.

لديـــك الحـــق فـــي إلغـــاء االتفاقيـــة ودون تحمـــل أي رســـوم فـــي غضـــون  ١٠أيـــام مـــن إســــتالم   .٤
بطاقــة اإلعتمــاد إال إذا قمــت بتفعيــل بطاقتــك.

١١.تجديد البطاقة
 

تفوضنا بتجديد بطاقاتك قبل انتهاء مدة صالحياتها.   .١

مـــا لـــم تنتهـــي مـــدة هـــذه اإلتفاقيـــة فإننـــا قـــد نرســـل إليـــك مـــن حيـــن آلخـــر بطاقـــات مجــــددة أو    .٢
بديلــة.

١٢. الوفاة أو اإلفالس

بالنسبة للعقود الموقعة قبل ١أكتوبر ٢٠١٨:-   .١

فــــي حالــــة الوفــــاة، ال قــــدر اللــــه، ســــيحق لنــــا مطالبــــة الورثــــة الشــــرعيين علــــى الفــــور بســــداد  أ.  
كامــل المبلــغ المســتحق علــى حســابك.

فـي حـال إعـالن إفالسـك فسـوف تصبـح جميـع المبالـغ المسـتحقة علـى الحسـاب واجبــة الدفــع  ب.  
علــى الفــور.

ج.  إذا فقــــدت أو تخليــــت عــــن إقامتــــك فــــي المملكــــة العربيــــة الســــعودية أو غــــادرت المملكــــة 
العربيــة الســعودية بصفــة نهائيــة، ســيحق لنــا إلغــاء بطاقتــك وغلــق حســابك.

٢.  بالنسبة للعقود الموقعة في ١أكتوبر ٢٠١٨أو بعده-:

فـي حالـة الوفـاة أو العجـز الكلـي، ال قـدر اللـه، سـتعفى مـن مسـؤوليتك عـن أي مبلــغ مســتحق  أ.  
لنــا إال إذا كان ســبب الوفــاة أو العجــز ناتــج عــن:

تعمــد إصابــة الــذات، أو محاولــة االنتحــار – ســواء كان الشــخص عاقــًل ، أو مختــل عقليــًا     .I   
فــي ذلــك الوقــت.   

الكوارث الطبيعية.  .II   

قـرارات المحكمـة، أو السـلطة القضائيـة المختصـة بموجـب األنظمـة السـارية فـي     .III   
المملكـة العربيـة السـعودية.   

تعاطي الكحول أو المخدرات أو العقاقير غير الّن ظامية.  .IV   

   V.  االشــتراك أو التدريــب علــى أي رياضــة، أو منافســة خطــرة كاالشــتراك فــي ســباقات  
الخيــل أو ســباقات الســيارات.   

VI.  وفاة أو إصابة ناشئة عن طبيعة العمل.   

مــا ينتــج بســبب أو ينشــأ عــن أو تكــون ســاهمت فيــه األســلحة النوويــة أو اإلشــعاعات     .VII   
النوويــة أو التلــوث باإلشــعاع مــن أي وقــود أو أيــة نفايــات نوويــة ناتجـة عـن احتـراق     
وقـود نـووي، والحـرب أو الغـزو أو أعمـال العـدوان األجنبـي أو األعمــال العدوانيــة أو     

األعمــال شــبه الحربيــة، وأعمــال التخريــب واإلرهــاب التــي يرتكبهـا شـخص أو أشـخاص     
يعملـون بصفـة منفـردة أو نيابـة عـن أو علـى صلـة بــأي منظمــة إرهابيــة.   

فـي حـال إعـالن إفالسـك فسـوف تصبـح جميـع المبالـغ المسـتحقة علـى الحسـاب واجبــة الدفــع  ب.  
علــى الفــور.

ت.  إذا فقــــدت أو تخليــــت عــــن إقامتــــك فــــي المملكــــة العربيــــة الســــعودية أو غــــادرت المملكــــة 
العربيــة الســعودية بصفــة نهائيــة، ســيحق لنــا إلغــاء بطاقتــك وغلــق حســابك.
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١٣.حفظ البطاقة ورقم التعريف الشخصي

يجـب عليـك االعتنـاء بالبطاقـة والتأكـد مـن أنهـا فـي وضـع آمـن، وعـدم السـماح ألي شـخص آخـر   ١.
باســـتخدامها. والحـــرص علـــى ســـرية رقمـــك الشـــخصي. ال تكتـــب رقمـــك الشــــخصي علــــى 

البطاقــة أو أي شــيء تحفظــه عــادة مــع البطاقــة. ال تــدون رقــم تعريفــك الشــخصي.

فــــي حــــال فقــــدان بطاقتــــك أو تلفهــــا أو ســــرقتها أو إذا اكتشــــف شــــخص آخــر رقــم   .٢
تعريفــــك الشــــخصي، يجــــب االتصــــال بنــــا فــــورا علــــى: الهاتــــف المجانــــي 
٨٠٠١٢٢٥٢٢٥ أو ١٩٩٩ ٤٠٧ ١١ ٩٦٦+ إذا قمــت بذلــك فإنــك لــن تتحمــل مسـئولية الخسـائر   
ــة  ــن كافــ ــؤوًال عــ ــون مســ ــوف تكــ ــن سـ ــة. ولكـ ــر للبطاقـ ــخص آخـ ــتخدام أي شـ ــن اسـ ــة عـ الناجمـ
العمليــات (بمــا فيهــا الســحوبات النقديــة) التــي تتــم باســتخدام البطاقـة مــن ِق بــل أي شـخص 
حصــــل علــــى بطاقتـــك بــــإذن منـــك أو مــــن عضـــو البطاقـــة. إذا مــــا قمـــت بإســــترداد البطاقــــة 
المفقـــودة/ المســــروقة بعــــد ذلــــك، يرجــــى عــدم اســــتخدامها. قــم بإتــــالف البطاقــة المســتردة 

بتقطيعهــا نصفيــن.

٣.  تقــــوم بتعويضنــــا بشــــكل كامــــل عــــن أي مســــئولية (مدنيــة أو جنائيــة) أو خســائر أو مصروفـات 
أو تكاليـــف أو أضـــرار قـــد تنشـــأ نتيجـــة فقـــدان أو ســـوء اســـتخدام البطاقـة، وفـى حالـــة (أ) فقـدان 
البطاقـــة وعـــدم إبالغنـــا بذلـــك أو (ب) فقـــدان البطاقـة وسـوء اسـتخدامها قبـل إبالغنـا. في هـذه 
ــة  ــي قيمـ ــاح أو إجمال ــي المتـ ــد االئتمانـ ــو الحـ ــؤوليتك هـ ــى لمسـ ــد األقصـ ــيكون الحـ ــة سـ الحالـ
العمليـات غيـر المفوضـة أيهمـا أقـل. وإذا كان لديـك رصيـد ائتماني فـي حسـابك، سيشـمل حـد 

االئتمـان المتـاح كال مـن الحـد االئتمانـي والرصيـد االئتمانـي المسـتحق في حسـابك.

ــدى  ــتخدام بطاقتــــك لــ ــة تمــــت باســ ــات إحتياليــ ــة عمليــ ــافك أيــ ــور اكتشــ ــا فــ إذا قمــــت بإبالغنــ   .٤
ــان الحمايــــة ضــــد  ــة القائمــــة علــــى اإلنترنــــت التــــي تعــــرض عالمــــة "ضمــ مؤسســــات الخدمــ
اإلحتيــال علــى اإلنترنــت" وقــد التزمــت بهــذه االتفاقيــة، فلــن تكــون مسـؤوًال عـن أي عمليـات. 
فـــورًا تعنـــي فـــور علمـــك ولكـــن فـــي موعـــد ال يتجـــاوز ٣٠ يــــوم مــــن اســــتالم كشــــف الحســــاب 

الشــهري.

فـــي حالـــة االلتـــزام بهـــذه االتفاقيـــة، يجـــوز اصـــدار بطاقـــة بديلـــة لـــك حســـب تقديرنـــا المطلــــق   .٥
بالرســوم المعمــول بهــا.

يجب عليك أيضًا إخطارنا على الفور في حال تغيير عنوانك أو عملك.  .٦

١٤.المسئوليات والتعويضات
نحـــن غيـــر مســـئولون إذا قامـــت مؤسســـة خدمـــة بعـــدم قبـــول البطاقـــة. وإذا وافقـــت مؤسســــة   .١
خدمــــة علــــى رد المبلــــغ لــــك فســــوف نخصــــم مــــن حســابك فقــــط عندمــا نســتلم هــــذا المبلــغ 

مــن مؤسســة الخدمــة.

سوف نرد فقط المبالغ المحملة بالخطأ على حسابك.  .٢

يجـب أن توافـق علـى التعـاون معنـا فـي أي تحقيـق قـد نرغـب فـي إجـراءه. وعليـك بــذل قصــارى   .٣
جهــدك للحصــول علــى التعــاون مــن ِقبــل عضــو البطاقــة اإلضافيــة فــي تلــك التحقيقــات.

إننا غير مسئولون عن:  .٤

i   .I. عدم قبول البطاقة أو طريقة قبولها أو رفضها.

II.   العجــز عــن تنفيــذ التزامنــا بموجــب هــذه اإلتفاقيــة نتيجــة لخلــل األنظمــة أو خلــل فــي معالجــة  
  البيانــات أو صــراع فــي العمــل أو أي حــدث خــارج عــن نطــاق ســيطرتنا.

III.   األضرار غير المباشرة أو الخاصة أو اإلضافية.

١٥.تغيير االتفاقية

يجــــوز لنــــا تعديــــل هــــذه االتفاقيــــة حســب تقديرنــا أو بموجــــب توجيــه مــن الهيئــة الشــرعية عــن   .١
طريــق تقديــم إخطــار مســبق مدتــه ٣٠ يومــا. وســيتم عــرض أحــدث نسـخة مـن هـذه االتفاقيـة 
علـــى صفحتنـــا علـــى شـــبكة اإلنترنـــت وتحتـــوي علـــى أي تعديــــل (تعديــــالت) مــــن هــــذا القبيــــل 
ــار  ــدة االخطــ ــاء مــ ــد انتهــ ــا بعــ ــل تلقائيــ ــذ الكامــ ــز التنفيــ ــل حيــ ــول وداخــ ــارية المفعــ ــر ســ وتعتبــ
واســتبدال وتعليــق الحكــم (األحــكام) السـابقة. كمـا أن اسـتخدام البطاقـة (البطاقـات) أو حيازتهـا 
بعـــد مـــدة اإلخطـــار ســـوف يعتبــــر بمثابــــة موافقــــة رســــمية ومطلقــــة مــــن طرفــــك علــــى هــــذه 

التعديــالت علــى اإلتفاقيــة.

فــي حالــة عــدم قبولــك تلــك التعديــالت، يجــوز لــك إنهــاء هــذه االتفاقيــة (بــدون تكبــد رســوم   .٢
إضافيــــة متعلقــــة باالتفاقيــــة المعدلــــة) فــــي غضــــون ١٤يومــــًا مــــن اسـتالم اإلخطـــار مـن خـالل 
قطـــع البطاقـــة إلـــى نصفيـــن وإبالغنـــا بذلـــك عبـــر وســـائل اتصـــال موثّقـــة، وسـوف تســـتمر فـي 

االلتـزام بالمبالـغ المديـن بهـا لنـا حتـى نتلقـى المدفوعــات كاملــة مــن جانبــك.

كمــــا يجــــوز لنــــا تحويــــل حقوقنــــا أو مزايانــا أو التزاماتنــا بموجــب هــذه االتفاقيــة فــي أي وقــت.   .٣
وال يجــوز لــك تحويــل حقوقــك أو مزايــاك أو التزاماتــك بموجــب هــذه االتفاقيــة.

١٦.الخصوصية والقانون المطبق

توافق على االلتزام بجميع أنظمة رقابة الصرف السارية والمطبقة.  .١

ــة  ــي هــذهاالتفاقيـ ــعودية فــ ــة الســ ــة العربيــ ــي المملكــ ــذة فــ ــن النافــ ــكام القوانيــ ــل بأحــ يعمــ  .٢
والواليـــة القضائيـــة للجنـــة الفصـــل فـي المخالفـات والمنازعـــات التمويليـة فــي مؤسســة النقــد 

العربــي الســعودي (ســاما).

ويجــوز لنــا اتخــاذ إجــراءات التحصيــل فــي أي واليــة اختصــاص قضائــي أخــرى قــد تقيــم فيهــا.  .٣

نقــــدم معلومــــات االئتمــــان المتعلقــة بــك للشــركة الســــعودية للمعلومــات االئتمانيــة (ســمة)   .٤

بشــــكل دوري. وتوضــــح المعلومــــات المقدمــــة حالــــة آخــر كشــف حســــاب، وتشــمل المعلومــات 
المتعلقــة مــا إذا كان الحســاب منتظــم أو متأخــر فــي الســداد. وفــى حالــة كــون لحســاب متأخــرا 
فــــي الســــداد فــــي تاريــــخ التقريــــر وتــــم بعــــد ذلــــك انتظامــــه بالســــداد، فســــيتم تحديــــث حالــــة 
الحســــاب أثنــــاء عمــــل التقريــــر الشــــهري المقبــــل. كمــــا يتــــم تحديــــث جميــــع التغييــــرات الطارئــــة 
علــى حالتــك فــي خــالل فتــره أقصاهــا ٣٠يــوم عمــل. ولتجنــب أي تاريــخ ائتمانــي ســلبي لــدى

الشـــركة الســـعودية للمعلومـــات االئتمانيـــة، عليـــك أن تحافـــظ علـــى تســـديد المبلـــغ المســــتحق   
علــى حســابك فــي تاريــخ اســتحقاق الدفــع. إنــك توافــق بموجبــه علــى تزويدنــا بــأي معلومــات 
نطلبهــا إلنشــاء و/أو إدارة حســاباتك وتســهيالتك لدينــا وتحديـث المعلومـات الشـخصية الخاصـة 
بـك إذا كانـت هنـاك أي تغييـرات، والتـي قـد يتـم طلبهـا مـن قبلنـا ، كمـا تفوضنـا بالحصـول علـى 
وجمـــع المعلومـــات التـــي تعـــد الزمـــة فيمـــا يتعلـــق بـــك وبحســـاباتك وتســـهيالتك لدينـــا أو 
المقرضيـن اآلخريـن مــع الســعودية للمعلومــات االئتمانيــة ”(ســمة،)“ومن خــالل شــركه العلــم 
ألمــن المعلومـات ”(علـم،)“ واإلفشـاء عـن تلـك المعلومـات إلـى سـمة أو علـم أو إلـى أي جهــة 

أخــرى معتمــدة مــن ِقبــل مؤسســة النقــد العربــي الســعودي.

قـــد ال نحتفـــظ بالنســـخ األصليـــة لجميـع اإليصـــاالت وغيرهـا مـن المسـتندات األخـرى التــي توقــع   .٥
عليهــــا فيمــــا يتعلــــق باســــتخدام البطاقــــة. ومــــن سياســــتنا اإلحتفــــاظ بهـــذه النســـخ فـــي صـورة 
مايكروفيلـــم. وعليـــه فإنـــك توافـــق بموجبـــه بـــأن مثـــل هـــذا الميكروفلـــم و/أو نســـخًا عنـــه ســـوف 
تكـون مقبولـة مـن ِق بلـك كبينـة أمـام القضـاء إلثبـات العمليـات التـي تمـت بواسـطتك وإنـك لـن 
تعتـرض علـى اإلستشـهاد بهـا كبينـة. كمـا إنـك توافـق علـى اسـتخدام هـذا الميكروفلـم أو نسـخًا 

عنـه للتحقـق مـن صحــة توقيعــك ومطابقتــه.

سنقوم بما يلي:  .٦

إفشــــاء المعلومــــات الخاصــــة بــــك، وبحســــابك وبالعمليــــات التــــي تتــــم علــــى حســـابك   .١  
(والتـــي قـــد تشـــمل تفاصيـــل البضائـــع و/أو الخدمـــات التـــي تـم شـراؤها) إلـــى أي شـركة 
مـــن مجموعـــة شـــركات أمريـــكان إكســـبريس العالميـــة (بما في ذلك المؤسســات األخــرى 
المصــدرة للبطاقــة) وإلــى أي طــرف آخــر يظهــر اســمه أوشـعاره علـى البطاقـة الصـادرة 
لـــك، وألي طـــرف آخـــر مفـــوض مـــن ِق بلـــك، وإلـــى مـــن يقومـــوا بمعالجـة البيانـــات لدينـا 
وإلـــى ممولينـــا وإلـــى المؤسســـات التـــي تقبـــل البطاقـــات لدفـــع قيمـــة البضائـــع و/أو 
الخدمـات التـي تشـتريها والحصـول علـى معلومـات مـن هـذه األطـراف فـي سـبيل إدارة 
وخدمـــة حســـابك، ومعالجــة وتحصيـــل الرســـوم المقيـــدة عليـــه، وإدارة أي فوائـــد وبرامـــج 
تأمينيـة تنضـم إليهـا. وفــي حالــة شــراء البضائــع و/أو الخدمــات بالنيابــة عــن طــرف آخــر 
فإنــــك تؤكــــد أنـــت وشـــركتك حصولكـــم علـــى موافقـــة هـــذا الطـــرف اآلخـــر فيمـــا يتعلـــق 
بإفشـاء بياناتـه لمجموعـة شـركات أمريـكان إكسـبريس العالميـة مـن أجـل تلـك األغـراض.

ــتخدامك  ــة اسـ ــة بكيفيــ ــات المتعلقــ ــك والمعلومــ ــة بــ ــات المتعلقــ ــتخدام المعلومــ اســ  .II   
لحســـابك (مـــا لـــم تطلـــب منـــا عـــدم فعـــل ذلـك) إلنتـــاج قوائـم بهـــدف اســــتخدامها داخــل 
مجموعــــة شــــركات أمريــــكان إكســــبريس العالميــــة (بمــــا فــــي ذلـــك المؤسســـات األخـرى 
التـــي تصـــدر البطاقـــة) وغيرهـــا مـــن الشـــركات المختـارة مــن أجــل أن نقــــوم نحــن أو تلــك 
الشــــركات بإنتــــاج أو تقديــــم عــــروض إليــــك (بالبريــد أو بالهاتــــف) للمنتجــات أو الخدمــات 
التــي قــد تحــوز علــى إهتمامــك. يمكــن الحصــول علــى هــذه المعلومــات المســتخدمة 
فــي إنتــاج تلــك القوائــم مـن اسـتمارة طلـب العضويـة أو المعلومـات المتعلقـة بالمـكان 
ــتبيانات  ــك أو اإلســ ــا ببطاقتــ ــي تجريهــ ــات التــ ــة والعمليــ ــه البطاقــ ــتخدم فيــ ــذي تسـ الـ
والبحــــوث (والتــــي قــــد تتطلــــب اإلتصــــال بــــك هاتفيــــا أو بالبريــــد) ومــــن المعلومــــات 
التــــي يمكــــن الحصــــول عليهــــا مــــن المصــــادر الخارجيــــة األخــــرى كالتجــــار أو المؤسســــات 

التســويقية.

تبــــادل المعلومــــات عنــــك وعــــن اســــتخدامك لحســــابك مــــع وكاالت االئتمــــان المرجعيـــة    .III   
والتـي يمكـن تداولهـا مـع المؤسسـات األخـرى عنـد تقييـم اسـتمارة الطلـب المقدمـة مـن 
ِق بلـــك أو مـــن قبـــل أي مـــن أعضـــاء أســـرتك للحصـــول علـــى االئتمــــان أو التســــهيالت 

األخــرى ومــن أجــل منــع اإلحتيــال واقتفــاء أثــر المدينيــن.

ــن ِق بلــــك فــــي  ــة مــ ــغ مدينــ ــود أي مبالــ ــاء وجــ ــع االئتمانــــي أثنــ ــق الوضــ ــراء تدقيــ إجــ  .IV   
حســابك (بمــا فــي ذلــك االتصــال بالبنــك الــذي تتعامــل معــه أو المؤسســة الماليـة أو 
أي محكـــم موثـــق) وإفشـــاء المعلومـــات الخاصـــة بـــك وبحســـابك إلـــى وكاالت التحصيــــل 

والمحاميــن مــن أجــل تحصيــل الديــون المترتبــة علــى حســابك.

إجـراء المزيـد مـن تدقيـق االئتمـان وتحليـل المعلومـات الخاصـة بـك وبالعمليـات المقيـدة    .V   
فـــي حســـابك للمســـاعدة فـــي إدارة حسـابك وتصريـــح بالعمليـات التـي تتـم عليـه وتجنـب 

اإلحتيـال.

مراقبــة و/أو تســجيل مكالماتــك الهاتفيــة الــواردة لدينــا والصــادرة منــا إليــك ســواء تــم   .VI   
ذلــك مــن ِق بلنــا أو مــن ِق بــل المؤسســات المرموقــة المختــارة مــن ِق بلنــا للتأكــد مــن 
توفيــــر مســــتوى مالئــــم مــــن الخدمــــات (بمــا فــــي ذلــك تدريــــب الموظفيــن) وتشــغيل 

الحســاب.

التعهد بكافة ما ورد أعاله في المملكة العربية السعودية وخارجها.  .VII   

التعهــــد بإجــــراء كافــــة مــــا ورد أعــــاله فيمــــا يتعلــــق بــــأي مــــن أعضــاء البطاقــــة اإلضافيـة   .VIII   
علـــى حســـابك. وإذا وافقـــت علـــى إصـدار البطاقـــة اإلضافيـة فإنـك تؤكــد بموجبــه بأنــك 
قــــد حصلــــت علــــى موافقــــة عضــو البطاقــــة اإلضافيــة إلفشــــاء المعلومــات المتعلقــة 
بــــه إلــــى مجموعــــة شــــركات أمريــــكان إكســــبريس العالميــــة ومعالجــــة المعلومــــات مــــن 

أجــل األغــراض المذكــورة أعــاله.

إن كنـــت تعتقـــد بـــأن المعلومـــات التـــي نحتفـــظ بهـــا عنـــك غيـــر صحيحـــة أو غيـــر كاملـــة، فعليــــك   .٧
مراســــلتنا دون أدنــــى تأخيــــر علــــى أمريــــكان إكســــبريس الســــعودية، ص.ب رقــــم ،٦٦٢٤
الريــــاض ١١٤٥٢المملكــــة العربيــــة الســعودية. وســوف يتــم تصحيــح أي معلومــات يتبيــن 

عــدم صحتهــا أو عــدم اكتمالهــا فــورًا.

١٧.المعلومات

يجـب عليـك تقديـم معلومـات كاملـة ودقيقـة عنـد مـلء أي نمـاذج نطلبهـا منـك أو عنـد تقديـم أي   .١
معلومـات عبـر الهاتـف أو مـن خـالل البريـد اإللكترونـي، بمـا يشـمل وال يقتصـر علـى مسـتندات 
اعـــرف عميلـــك KYC أو أي معامـــالت منجـــزة أو متوقعـــه بموجــــب هــــذه االتفاقيــــة، وعليــــك أال 
تقــدم معلومــات مضللــة، أو خاطئــة أو غيــر كاملـة. وأنـت تؤكـد أنـك سـوف تراجـع أي معلومـات 

تدونهـا فـي هـذه النمـاذج
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لتأكيــــد صحتهــــا، كمــــا تؤكــــد أيضــــا بــــأن توقيعــــك علــــى النمــــوذج أو التســــجيل الصوتــــي   
لمكالمتـك الهاتفيـة أو رسـالة البريـد اإللكترونـي المرسـلة مـن حسـابك والمحفوظـة فـي سـجلتنا 
سـوف تعـد بمثابـة موافقـة منـك علـى محتوياتهـا. وفـي حالـة تغييـر أي معلومــات، يجــب عليــك 
أن تخطرنــــا عبــــر وســــائل اتصــــال موثّقــــة علــــى الفــور. وقـد نطلـب منـــك بعـض المعلومـات مـن 
وقـت آلخـر فيمـا يتعلـق بمسـئوليتنا تجـاه المتطلبــات القانونيــة، ومنــع غســل األمــوال وتمويــل 
اإلرهــــاب وتقديــــم تمويــــل وخدمـــات أخـــرى ألي أشـــخاص أو كيانـــات قـــد تكـــون خاضعـــة لبرنامـــج 
عقوبـــات. ويجـــب عليــــك أن تقــــدم علــــى الفــــور ردود كاملــــة ودقيقــــة علــــى أيــــة استفســــارات 

نوجههــا اليـك.

ــرأ علــــى  ــرات تطــ ــأى تغييــ ــور بــ ــة علــــى الفــ ــال موثّقـ ــائل اتصــ ــر وســ ــا عبــ يجــــب عليــــك إخطارنــ  .٢
ــف  ــام الهاتـ ــة و أرقـ ــوان اإلقامــ ــب و/أو عنــ ــك و/أو المكتــ ــل وظيفتــ ــخصية مثــ ــك الشــ معلوماتــ
والجـوال والبريـد اإللكترونـي. وفـى حالـة عـدم إخطارنـا بـأي تغييـرات تطـرأ علـى هـذه المعلومـات، 
سـتظل مسـئول عـن أي نتائـج سـلبية، وعلـى سـبيل المثــال، فــي حالــة عــدم قدرتنــا علــى تأكيــد 
ــات  ــدم قيامـــك بتحديـــث معلومـ ــبب عـ ــا عــــن طريــــق بطاقتـــك بسـ ــات المشــــكوك فيهــ العمليــ
االتصـــال، ســـتظل مســـئوال عن أي ســـوء اســـتخدام يحـــدث نتيجـــة لعـدم قدرتنـا علـــى فعـل ذلـك. 
ــال التـــي ال تخصـــك مثـــل العناويـــن  ــات االتصـ ــتخدام معلومـ ولتجنـــب الشـــك، عليـــك عـــدم اسـ

البريديـة التـي تخـص أقاربـك.

يلــزم عليــك عــدم االفصــاح عــن أي معلومــات شــخصية أو ماليــة تتعلــق بهــذه االتفاقيـة أو أي   .٣
حسـابات تخصـك أو أي بطاقـات أليـة شـخص أخـر تحـت أي ظـرف مــن الظــروف.

٤.  وبموجــــب طلبنــــا لهــــذه المعلومــات، يتوجــــب عليــك تزويــد الشــركة بالمعلومــات أو الســجالت 
أو الشــــهادات المتعلقــــة بعملــــك أو الدخــــل و حالــــة اإلقامــــة و القــــدرة علـــى الوفـــاء بالديـــن أو 
التخلفـــات علـــى اإللتزامـــات االئتمانيـــه األخـــرى والتـــي نراهـــا ضروريـــة. كمـــا يجـــب عليـــك أيًضـــا 
تفويضنـا للتأكـد مـن المعلومـات التـي زودتنـا بهـا بــأي وســيلة مــن الوســائل أو مــن أي مصــدر 
حســــب مــــا نــــراه ضروريــــا. وفــــى حالــــة عـــدم تزويـــد الشـــركة بالبيانـــات أو في حالـــة عـــدم صحـــة 
البيانـــات المقدمـــه يجـــوز لنـــا، حسـب تقديرنـا، رفـض تجديـــد البطاقـة أو إلغـاء الحسـاب والمطالبـة 

بسـداد الديـون المســتحقة المتأخــرة علــى الحســاب.

نحتفــــظ بالحــــق فــــي كشــــف المعلومــــات الخاصــــة بــــك ألي محكمــــة ذات إختصــــاص قضائــــي   .٥
والســلطات شــبه القضائيــة وهيئــات إنفــاذ القانــون وأي قطــاع تابــع للحكومــة.

ســــوف يعتبــــر أي إخطــــار يتــــم تقديمــــه مــــن ِقبلنــــا بموجــــب هــــذه الوثيقــــة قــــد تــــم اســــتالمه   .٦
خــالل ســبعة أيــام مــن إرســاله علــى عنوانــك الــذى أرســلته إلينــا كتابيــًا.

يشــــكل نمــــوذج الطلــــب الــــذي تقــــوم باســــتكماله وكافــــة المســــتندات المؤيــدة التــــي تقدمهــا   .٧
ــذه  ــة هــ ــاظ بكافــ ــا اإلحتفــ ــق لنــ ــه يحــ ــى أنــ ــق علــ ــة وتوافــ ــذه االتفاقيــ ــن هــ ــزأ مــ ــزءا ال يتجــ جــ

المســتندات.

لمزيــد مــن المعلومــات عــن خدماتنــا اإلستشــارية االئتمانيــة، يرجــى زيــارة موقعنــا   .٨
www.americanexpress.com.sa/creditadvisory اإللكترونــي علــى  

ستكون مسؤوال إذا اتضح أن المعلومات التي تقدمها غير صحيحه أو مضللة  .٩

١٨.عام

باإلضافــــة الــــى أي حــــق عــــام فــــي المقاصــــة أو أي حــــق يمنحــــه القانــــون أو بموجــــب أي إتفـــاق   .١
آخـر، يجـوز لنـا، بـدون إخطـار، ضـم أو دمـج الرصيـد المعلـق فـى حسـابك مـع أي حسـاب (حسـابات) 
أخـرى تحتفـظ بهـا لدينـا أو لـدى شـركاتنا التابعـة، أو إجـراء مقاصـة أو تحويـل أي أمـوال معلقـة إلـى 
ائتمـــان مثـــل هـــذه الحســـابات االخـــرى، فـــى ســــبيل تنفيــــذ مســــؤوليتك تجاهنــــا بموجــــب هــــذه 

االتفاقيــة.

يتوجب عليك اإلقرار بأننا غير مسئولون عن أى خدمات أخرى مقدمة من الغير.  .٢

قــــد نقبــــل أو نتصــــرف بنــــاء علــــى التعليمــــات الشــــفهية أو الخطيــــة عبــــر الفاكــــس أو البريــــد   .٣
االلكترونــــي عــــن طريقــــك أو عــــن طريــــق المســتخدم المعيــن التابــع لــــك بإسـتخدام مركـز خدمـة 
ــق  ــا يتعلــ ــبوع، فيمــ ــام األســ ــوال أيــ ــاعة وطـ ــدار السـ ــى مـ ــل علـ ــذى يعمـ ــا الـ ــع لنـ ــالء التابـ العمـ
بالعمليــات و/أو إنهــاء حســابك. ولــن نتحمــل أي مســؤولية تجــاه أي خســارة أو ضــرر يحــدث فــي 

حالــة تصرفنــا (حســب تقديرنــا المطلــق) بحســن نيــة بنــاًء علــى هــذه التعليمــات.

إننـــا مفوضـــون بالتصـــرف بنـــاء علـــى أي تعليمـــات نتفهـــم حســـب تقديرنـــا صدورهـــا عنــــك   .٤
بإســــتخدام رقــــم التعريــــف الشــخصي الخــــاص بــك واألرقــام الســرية األخــرى، وال نتوقـع إثبـات 
هويـــة االشـــخاص الذيـــن أعطـــوا هـــذه التعليمـــات بإســـمك. ومـــن المتوقــــع منــــك حمايــــة رقــــم 
التعريــــف الشــــخصي الخــــاص بــــك واألرقــــام الســــرية األخـــرى طـــوال الوقـــت، ألنـــك ســـتتحمل 
مسـؤولية جميـع العمليـات التـى أجريـت أو المزمــع إجرائهــا مــن خــالل إســتخدام رقــم التعريــف 

الشــخصي / الرقــم الســري.

يتوجــــب علينــــا وعلــــى الشــــركات التابعــــة لنــــا العمــــل بموجــــب القوانيــــن واللوائــــح أو طلبـــات   .٥
الهيئـــات العامـــة والتنظيميـــة التي تعمـــل في العديـــد مـن دوائـر اإلختصـاص القضائـي المعنيـة، 
مـــن بيـــن أمـــور أخـــرى، بمنـــع غســـل األمـــوال وتمويـــل اإلرهـــاب واإلمــــداد المالــــى والخدمــــات 
األخــــرى المقدمــــة إلــــى أي شــــخص أو هيئــــة خاضعــــة للعقوبــــة. ويجــــوز لنــا إعطــــاء تعليمــات أو 
أخــــذ تعليمــــات مــــن شــــركة تابعــــة إلتخــــاذ أي إجــــراء أو أي شــركة عضــو فــــي المجموعــة، حســب 

تقديرهــا المطلــق، تعتبــره مناســبًا بمــا يتفــق مــع كافــة هــذه القوانيــن أو اللوائــح أو الطلبــات. 
وقــد يشــمل مثـل هـذا اإلجـراء، علـى سـبيل المثـال ال الحصـر، االعتـراض علـى والتحقيـق فـي

ــل  ــل حامــ ــن ِق بـ ــى أو مـ ــالها إلـ ــم إرسـ ــالت يتـ ــرى أو مراسـ ــات أخـ ــع وأي معلومـ ــائل دفـ أي رسـ  
الحســــاب عبــــر أنظمتنــــا أو شــــركاتنا التابعــــة؛ والقيــــام بإستفســــارات إضافيــــة تتعلـــق بمـا اذا كان 
االســـم الـــذى قـــد يشـــير إلـــى شـخص أو هيئـة خاضعـة للعقوبـة يشــــير بالفعــل إلــى اســم ذلــك 
الشــــخص أو الهيئــــة. لــــن نتحمــــل نحــــن أو أي مــــن شــــركاتنا التابعــــة أى خســــائر (ســــواء كانــــت 
مباشــــرة أو ناتجــــة عــــن شــــيء مــــن بينهــــا، علـــى ســـبيل المثـــال ال الحصـــر، خسـائر األربـــاح) أو أي 
ضـرر يتكبـده أي طـرف ناتـج عـن أي تأخيـر أو إخفـاق مـن طرفنـا أو مـن شـركاتنا التابعـة فـى عمليـة 
ــن  ــرى أو المراســــالت، أو فــــى أداء أي مــ ــات األخــ ــع أو المعلومــ ــائل الدفــ ــن رســ ــة أي مـ معالجـ

مهامهــا أو أي مـن اإللتزامـات االخـرى المتعلقـة بـأي حسـاب أو تقديـم أي مـن الخدمـات إلـى
حامـل الحسـاب، نتجـت كليـًا أو جزئيـًا مـن خـالل أي مـن هـذه اإلجـراءات التـي نراهـا أو هـذه الشـركة   
التابعـــة تراهـــا، حســـب تقديرنـــا المطلـق، مناسـبة التخاذهـا بموجـب كافـــة هـذه القوانيـن واللوائـح 
والطلبـات. وفـى حـاالت معينـة قـد يمنـع أو يتسـبب اإلجــراء الــذي قــد نتخــذه فــى حــدوث تأخيــر 
فــــى معالجــــة معلومــــات معينــــة. وعليــــه ال نتعهــــد نحــــن وال أي مــــن شــــركاتنا التابعــــة بدقــــة أو 
ــائل الدفــــع أو المعلومــــات  ــأن رســ ــا بشــ ــة بنــ ــة الخاصــ حداثــــة أي معلومــــات متعلقــــة باألنظمــ
األخــرى والمراســالت التــي هــي موضــوع أي إجــراء يتــم إتخــاذه اســتنادًا إلــى هــذا البنــد فــي 

وقــت الحصــول عليهــا فــي حيــن إتخــاذ هــذا اإلجــراء.

قـد نقـدم لـك غطـاء حمايـة أثنـاء سـريان االتفاقيـة. وإذا قدمنـا لـك غطـاء الحمايـة كميــزة إضافيــة   .٦
مــن الخدمــات التــي نقدمهــا لــك، ســوف نقــوم بالكشــف عــن تفاصيلهــا لــك، بمــا فــي ذلــك 
عمليــة تحديــد المســتفيدين وتوزيــع التعويــض بينهـم. ولإلطـالع علـى شـروط وأحـكام الحمايـة، 
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١٩. إلغاء البطاقة

ــة  ــاء البطاقـ ــادرة ألعضــ ــات الصــ ــاء بطاقتــــك / البطاقــ ــا المطلــــق إلغــ ــا حســــب تقديرنــ ــوز لنــ يجــ  .١
اإلضافيـــة التابعيـــن لـــك فـــى حالـــة مخالفتـك، فـي رأينـا، لهـذه االتفاقيـــة و/ أو فــي حالــة صــدور 
تعليمــــات شــــفهية/ كتابيــــة مــــن جانبــــك أو مســــتخدمك المعيــــن بإلغــــاء بطاقتــــك أو البطاقــــات 

اإلضافيــة.

كمــــا يحــــق لنــــا اســــترداد الرســــوم المعلقــة باإلضافــــة إلــى كافــة النفقــــات والرســوم القانونيـة   .٢
ــتمرار بتحمــــل  ــا فـــي االســ ــه، دون المســـاس بحقوقنـ ــدر اللـ مـــن ممتلكاتـــك عنـــد وفاتـــك، ال قـ

الرســوم والنفقــات األخــرى باألســعار الســائدة إلــى أن يتــم تســوية المســتحقات.

ــالل  ــن خــ ــة مــ ــهيالت المقدمــ ــع التســ ــوري لجميــ ــحب الفــ ــى الســ ــة إلــ ــاء البطاقــ ــيؤدي إلغــ ســ  .٣
إســتخدام البطاقــه و/أو رقــم البطاقــة.

٢٠. الرسوم

تكــــون أي رســــوم أو تكاليــــف يشــــار إليهــــا فــي هــذه االتفاقيــــة حســب األســعار المذكــورة فــي  أ.  
الملحــــق ”أ“ وتعديالتــــه مــــن حيــــن ألخــــر بموجــــب الفقــرة .٦ويرجــى قــــراءة المعلومــات الهامــة 
التاليــــة بعنايــــة قبــــل اســــتخدام البطاقــــة (البطاقــــات.) وســــوف يعتبــــر اســــتخدام البطاقــــة 
(البطاقــات) بمثابــة موافقــة رســمية ومطلقــة مـن جانبـك علـى بيـان اإلفصـاح األولـي واتفاقيـة 
عضـــو البطاقـــة. اذا كان لديـــك أي استفســـار يرجـــى اإلتصـــال علـــى أرقـــام خدمـة العمـــالء التاليـة: 

الهاتـف المجاني٥٢٢٥ ١٢٢ ٨٠٠ أو ١٩٩٩ ٤٠٧ (٩٦٦+)

ســــوف تصــــدر الفواتيــــر الخاصــــة بحســــاب بطاقتــــك بالــــدوالر األمريكــــي علــــى النحــــو المشــــار  ب.  
إليــه فــي كشــف حسـابك الشــهري. ســوف تــدرج الرســوم الســنوية علــى النحــو المذكــور فــي 

الملحــق ”أ“ فــي كشــف الحســاب األول لحســابك.

يكـــون كامـــل الرصيـــد الحالـــي الـوارد فـي كشـف حســـابك الشـهري مسـتحق السـداد فـي أو قبـل  ت.  
تاريـــخ االســـتحقاق المذكـــور فـــي كشـــف الحســـاب. حســـابات البطاقـــات التــــي يوجــــد عليهــــا 
مدفوعــــات متأخــــرة الســــداد لمــــدة ثالثــــة شــهور أو أكثــر ســوف يفــــرض عليهــا رســوم تحصيــل 
حســب الســعر الــوارد فــي الملحــق ”أ“ لــكل شــهر تأخيــر حتــى يتــم الســداد بالكامــل لتصفيــة 

كافــة األرصــدة متأخــرة الســداد.

ث.  تتحمـــل كافـــة عمليـــات الســـحوبات النقديـــة رسـم السـحب النقـــدي بالسـعر المذكـور فـي الملحـق 
”أ“. وسـوف يضـاف هـذا الرسـم إلـى حسـابك باإلضافـة إلـى المبلـغ الــذي ســحبته. كمــا يقيــد 

هــذا الرســم علــى حســابك فــي وقــت القيــام بعمليــة الســحب النقــدي.

ســـوف يتـــم منـــح فتـــرة ســـماح مدتهـــا ٢٥يومـــا كحـــد أقصـــى مـــن تاريـــخ إرســـال كشـــف الحســـاب  ج.  
لتسـوية رصيـدك المسـتحق وسـوف يتـم توضيـح تاريـخ إسـتحقاق الدفـع فــي كشــف حســابك.

ســـيتم تحويـــل كافـــة العمليـــات (بمـــا فـــي ذلـــك السـحوبات النقديـــة) التـي يتـــم إجرائهـا بعمـالت  ح.  
غيـــر العملـــة التـــي تصـــدر بهـــا فاتـــورة حســـابك إلـــى العملـــة التـــي تصـــدر بهـــا فاتـــورة حســـابك 
إســـتنادًا إلـــى األســـعار الســـائدة بيـن المصـارف التـي يتـــم اختيارهـا مــن المصــادر المعتــادة فــي 
المجــــال المصرفــــي كمــــا هــــي عليــــه فــــي يــــوم العمــــل الــــذي يســــبق تاريــــخ إجــــراء العمليــــة. 
وســــوف يتــــم إضافــــة رســــم تحويــــل العمــــالت األجنبيـــة بالســـعر الـــوارد فـي الملحـــق ”أ“ علـى 

المبلـغ المحـول. مـدرج أدنـاه مثـال توضيحــي لذلــك:

الوصف 
١٠٠يورو قيمة العملية 

 ١يورو = ١٫٠٥ دوالر أمريكي 

 ١٠٥دوالر أمريكي 

٢٫٨٩ دوالر أمريكي 

١٠٧٫٨٩ دوالر أمريكي 

ال ينطبق 

ال ينطبق 

١٠٠يورو 

 ١يورو = ١٫٠٥ دوالر أمريكي 

 ١٠٥دوالر أمريكي 

٢٫٨٩ دوالر أمريكي 

١٠٧٫٨٩ دوالر أمريكي 

 ٢٠دوالر أمريكي

١٢٧٫٨٩دوالر أمريكي

معدل تحويل الدوالر األمريكي/ اليورو المفترض 

ما يعادلها بالدوالر األمريكي 

رسم تحويل العملة ٢٫٧٥٪

قيمة العملية كاملة بالدوالر األمريكي 

رسم السحب النقدي (مقيد بشكل منفصل على كشف حسابك)

قيمة العملية كاملة بالريال السعودي شاملة لرسم السحب النقدي 

عملية السحب النقدي*عملية الشراء*

* ال يشمل المثال التوضيحي أعاله ضريبة القيمة المضافة
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الملحق "أ"
الرسوم المطبقة

مبلغ الرسومالوصف أنواع الرسوم 

الرسم السنوي * 

نسبة هامش المرابحة 

رسم البطاقة اإلضافية
(اختياري ) *

رسم السحب النقدي * 

رسم التحصيل * 

رسم تحويل العملة للعمالت المحلية * 

رسم إعادة الشيك * 

رسم تحويل األموال * 

رسم طلب كشف الحساب
(ألكثر من ثالثة أشهر ) *

رسم استرجاع الرصيد االئتماني * 

رسم رفض خدمة القيد المباشر * 

رسم معالجة العمليات المعترض عليها
(معالجة العمليات غير الصحيحة فقط) *

رسم المدفوعات في دول خارج
المملكة العربية السعودية *

رسم تبديل البطاقة * 

رسم عضوية برنامج المكافئات
* (Membership Rewards)

رسم ثابت يفرض عند صدور البطاقة ويفرض سنويًا فيما بعد.

هامش ربح يتم احتسابه عند تسوية المبالغ غير
المدفوعة من الرصيد الحالي لحساب بطاقتك

االعتمادية من خالل عائدات مبيعات عملية المرابحة

رسم ثابت يفرض عند صدور البطاقة ويفرض سنويًا فيما بعد. 

رسم ثابت يفرض عند كل عملية سحب نقدي 

رسم ثابت يفرض على الحسابات ذات المدفوعات المتأخرة لمدة ٣
أشهر أو أكثر. يتم التبرع برسوم التحصيل للمؤسسات الخيرية.

رسم نسبة ثابتة تفرض للعمليات التي تتم بعملة غير عملة إصدار
الفواتير.

رسم ثابت يفرض لكل معاملة 

(•)

رسم ثابت يفرض لكل معاملة باستثناء طلب كشف الحساب في حاله
تقصيرك وفي هذه الحالة يكون مجاني حتى بعد أكثر من ثالثة شهور.

رسم ثابت يفرض لكل معاملة 

رسم ثابت يفرض لكل معاملة 

رسم ثابت يفرض لكل معاملة 

رسم ثابت يفرض لكل معاملة 

رسم ثابت يفرض لكل معاملة استبدال 

رسم ثابت يفرض على البطاقات المشتركة في
 (Membership Rewards) عضوية برنامج المكافئات

٤٠٠٠ دوالر أمريكي

٪٢٫٧٥

بطاقات التيتانيوم اإلضافية: حتى  ٢٫٠٠٠دوالر أمريكي لكل
واحدة منها بحد أقصى اثنين من تلك بطاقات التيتانيوم
اإلضافية لكل عضو بطاقة أساسي. البطاقات اإلضافية

البالستيكية: أول ٣ بطاقات بالستيكية إضافية مجانية؛ وسوف
يكون هناك رسوم سنوية على كل بطاقة بالستيكية إضافية

الحقة بقيمة    ١٫٠٠٠دوالر أمريكي وذلك بحد أقصى سبع
بطاقات بالستيكية إضافية لكل عضو بطاقة.

٢٠ دوالر أمريكي لكل عملية سحب نقدي

 ٤٠ دوالر أمريكي عن كل تأخير

 ٢٫٧٥٪ و ٠٪ في حال أن تمت العملية داخل المملكة
العربية السعودية فقط

 ٤٠ دوالر أمريكي لكل شيك

٣٪ من مبلغ األموال المحولة + رسم تحويل العمالت األجنبية،
على النحو المعمول به.

١٠ دوالر أمريكي لكل كشف حساب.

٢٧ دوالر أمريكي لكل طلب

 ٤٠ دوالر أمريكي لكل رفض

١٣٫٣٣ دوالر أمريكي

١٠٠ دوالر أمريكي

 ٢٧ دوالر أمريكي

العضوية مجانية

* سيتم فرض ضريبة القيمة المضافة استنادَا إلى القوانين الضريبية السارية باإلضافة إلى الرسوم المذكورة أعاله. 

الملحق "أ"
الرسوم المطبقة

٣,٠٠٠ ريال سعودي (أو ما يعادلها)الحد األقصى للسحوبات النقدية
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