
الشروط واألحكام اخلاصة بعضوية )بطاقات االئتمان( الصادرة من بنك الكويت الوطني ش.م.ك.

تخضع عضوية بطاقات االئتمان الصادرة عن بنك الكويت الوطني للشروط واألحكام التالية وأية تعديالت يدخلها البنك عليها من وقت آلخر:
تكون للكلمات واملصلحات التالية – أينما وردت في هذه الشروط واألحكام – املعاني املبينة قرينها ما لم يقتِض السياق غير ذلك:. 1

أ.     »البنك«: هو بنك الكويت الوطني )ش.م.ك(.
ب.   »البطاقة«: هي بطاقة فيزا )Visa( أو بطاقة داينرز كلوب انترناشيونال )Diners Club International( أو بطاقة ماستركارد )Mastercard( التي يصدرها البنك للعضو.

ــضــو  ــع ــدده ال ــ ــحـ ــ ــة إلــــــى شـــخـــص أخــــــر يـ ــ ــي ــ ــاف ــدر بـــطـــاقـــة إضــ ــصــ ــ ــاًء عـــلـــى طـــلـــب الـــعـــضـــو _ أن ي ــ ــنـ ــ بـ لـــلـــبـــنـــك –  ــوز  ــ ــجـ ــ ــا، ويـ ــهـ ــيـ ــلـ عـ ــه مـــطـــبـــوعـــاً  ــ ــم ــه الـــبـــطـــاقـــة ويـــظـــهـــر اســ ــ لـ ــيـــل الـــــــذي صـــــــدرت  ــمـ ــعـ ــو الـ ــ ــو«: هـ ــ ــضـ ــ ــعـ ــ  ج.   »الـ
املذكور وفقاً لألحكام الواردة فيما يلي بهذه الشروط واألحكام وما قد يطرأ عليها من تعديالت.

د.     »حساب البطاقة«: هو احلساب اخلاص بالعضو لدى البنك، والذي تقيد عليه جميع املبالغ املتعلقة مبعامالت البطاقة وما يستحق للبنك عنها وفقاً ملا هو وارد بهذه الشروط واألحكام.
ه.    »الرقم الشخصي«: هو الرقم السري اخلاصة بالبطاقة والذي يسلمه البنك للعضو في مظروف مغلق.

و.    »حدود االئتمان«: هي احلد األقصى الذي يعينه البنك من وقت آلخر للمبالغ املصرح باستخدام البطاقة فيها خالل فترة زمنية معينة والذي ال يجوز للعضو جتاوزه.
ز.     »املعاملة« أو »معاملة البطاقة«: هي شراء السلع أو احلصول على اخلدمات أو التسليفات / املسحوبات النقدية أو على العمليات املرجتعة أو املعكوسة أو غير ذلك مما يتم عن طريق استعمال البطاقة. 

يجب توقيع البطاقة من العضو فور استالمها من البنك مع االحتفاظ بالرقم الشخصي وعدم إفشائه للغير، ويتعهد العضو بتوقيع جميع اإليصاالت والفواتير وغيرها من املستندات التي حترر عن معامالت البطاقة بالتوقيع املثبت على البطاقة، وال يكون ملخالفته . 2
هذا اإلجراء أثر على استمرار التزامه بتلك املستندات.

يلتزم العضو باستعمال البطاقة و ذلك في حدود االئتمان التي يصرح بالبنك له بها من وقت آلخر وبعدم جتاوز هذه احلدود، وفي حالة جتاوزها يلتزم العضو بسداد قيمة التجاوز وفوائده فوراً إلى البنك، كما يلتزم بسداد كافة املبالغ الناجتة عن استعمال أي . 3
شخص آخر للبطاقة أو البطاقة اإلضافية سواء مبوافقته أو بدونها. 

يكون العضو مسؤوالً مسؤولية مطلقة عن البطاقة واستعمالها واستعمال الرقم الشخصي اخلاص بها، ويتحمل كافة النتائج املترتبة على ذلك وخاصة في حالة فقدانها أو سرقتها أو هالكها أو إساءة استعمالها، سواء من قبله أو من قبل الغير، وسواء مبوافقته . 4
أو بدونها، ويلتزم بتعويض البنك عن أية أضرار أو خسائر تنشأ نتيجة ذلك.

في حالة فقدان البطاقة أو سرقتها أو هالكها، يلتزم العضو بإبالغ ذلك فورا إلى الدائرة املختصة ببطاقات االئتمان في البنك أو أقرب مكتب تتبع له البطاقة باخلارج فإن كان اإلبالغ بالهاتف أو بالفاكس، يلتزم العضو بتأكيد ذلك بإخطار كتابي خالل سبعة أيام، . 5
وفي جميع األحوال يكون العضو مسؤوالً عن أي استعمال لها وحتى يتسلم البنك هذا اإلخطار الكتابي، ويجوز إصدار بطاقة )بدل فاقد( إلى العضو بعد سداده الرسم املقرر.

ال يكون البنك مسؤوالً عن كيفية استعمال العضو لبطاقته أو سوء استعماله لها، كما ال يكون البنك مسؤوالً عن رفض أية مؤسسة أو شركة أو غيرها التعامل بالبطاقة وال عن أي عيب أو نقص في البضائع أو اخلدمات التي يحصل عليها العضو بواسطتها، كما ال . 6
يكون البنك مسؤوالً عن أية خسارة أو ضرر ينجم عن خلل أو عطل في أجهزة السحب اآللي أو أجهزة قبول البطاقات داخل أو خارج الكويت سواء كان ذلك لسبب فني أو ألي سبب آخر، ويقر العضو- صراحًة – بأنه يعفي البنك من أية مسؤولية تنشأ عن أي مما 
ذكر، وبأنه ليس له أن ميتنع عن الوفاء باملبالغ املقيدة على حساب البطاقة بسبب أي نزاع أو مطالبة في هذا الشأن، كما ال يحق له – بأي حال من االحوال – أن يطلب التقاص بني حقوق البنك قبله وبني أية حقوق له قبل أي من اجلهات التي تعامل معها بالبطاقة.

تظل البطاقة – في جميع األوقات –ملكاً للبنك، ويلتزم العضو بإعادتها متى طلب منه ذلك.. 7
يوافق العميل - مبوجب هذا- علي أن حتتسب بالدينار الكويتي كافة املبالغ املستحقة على العميل نتيجة إصدار واستعمال البطاقة، ويتم - لهذا الغرض-  حتويل املبالغ اخلاصة بأية معاملة من معامالت البطاقة بالعمالت األجنبية إلى العملة احمللية )الدينار . 8

الكويتي(، وأن يعتد - في هذا التحويل- بسعر البيع الفوري للدينار الكويتي املعمول به في البنك مقابل العملة األجنبية في تاريخ استالم البنك بيان هذه املبالغ ويضاف الى سعر الصرف نسبة مئوية بحد أقصى 2.75%، على جميع املعامالت التي تتم خارج الكويت 
أو عبر مواقع اإلنترنت العاملية بالدينار الكويتي أو بالعمالت األجنبية، ويقر العميل بأنه قبل ذلك. ومتثل هذه النسبة املضافة تكاليف مرتبطة ملعامالت البطاقات التي تتم خارج دولة الكويت مثل التكاليف اإللزامية وتكاليف التسوية والتفويض، وكذلك تكاليف 

تغطية مخاطر تقلب أسعار صرف العمالت واخلسائر الناجتة عن عمليات االحتيال والتزوير، كما حتتسب نسبة  5% )خمسة في املئة( من قيمة املعاملة كرسوم على السحوبات النقدية من البطاقة من خالل أجهزة السحب أو التحويل النقدي الى احلسابات.
يلتزم العضو بان يحتفظ في حسابه مببالغ كافية لسداد املبالغ واملسحوبات وغيرها من املعامالت الناشئة عن إصدار واستعمال البطاقة، وفي حال عدم توفر رصيد دائن للعضو أو عدم كفايته لسداد مطلوبات البنك يعتبر الرصيد املدين حال األداء وواجب الوفاء . 9

على الفور، ويحق للبنك – في هذه احلالة – أن يحتسب على الرصيد املدين غير املسدد عمولة تقيد بواقع 1 % أو 4 دينار كويتي )أيهما أعلى( شهرياً مقابل إدارة ومتابعة حساب البطاقة وما يرتبط بذلك من تعامالت للبنك مع املؤسسات اخلارجية، وفي حالة 
جتاوز العضو حلد البطاقة االئتماني املصرح به، يعتبر املبلغ املتجاوز حال األداء وواجب الوفاء على الفــــور سواء كان املبلغ املتجاوز ناجت عن استخدام البطاقة او ناشئ عن رسوم وعموالت استحقت علي البطاقه، ويحتسـب البنك –  في هـذه احلـاله – رسوماً على 

مبلـغ التجـاوز بواقع 5 د.ك )خمسة دينار كويتي( عن كل شهر يتم فيه التجاوز املؤقت حلد البطاقة االئتماني املصرح به.
يجوز للعضو االستفادة من خدمة »السداد املرن« الذي جتيزه البطاقة، وله – فـي هذه احلالة – أن يسدد جانباً من قيمة معامالت البطاقة عن كل شهر على أال يقل ما يسدده شهرياً عن 8.33% من إجمالي الرصيد املستحق واملقيد على حساب البطاقة، مع . 10

التزامه بسداد املبالغ التي تتجاوز حدود االئتمان املصرح له بها، ويحتسب البنك مقابل استفادة العضو من هذه اخلدمة رسوماً حتتسب بواقع 0.5% شهرياً 2.5% + سنوياً فوق سعر اخلصم املعلن من بنك الكويت املركزي. كما يكون حامل البطاقة مسؤوالً عن 
االلتزامات املذكورة.

تقيد على حساب البطاقة – بالدينار الكويتي – املبالغ التالية:. 11
اشتراك العضوية ويدفع مرة واحدة فـي كل سنة من سنوات االشتراك فـي املوعد الذي يحدده البنك. أ. 

ــك  ــذلـ ــا، وكـ ــ ــره ــ ــي ــ ــس وغ ــاكـ ــفـ ــالـ ــة بـــرقـــيـــات أو تـــلـــكـــســـات أو مـــكـــاملـــات هـــاتـــفـــيـــة أو رســــائــــل بـ ــ ــ ــك تــكــلــفــة أي ــ ــ ــي ذل ــــ ــف مبــــا فـ ــ ــاري ــصــ ــ ــى امل ــلـ ــة والــــفــــوائــــد والــــعــــمــــوالت عـــــــالوة عـ ــاقـ ــطـ ــبـ ــال الـ ــمـ ــعـ ــتـ ــة عــــن اسـ ــئـ ــاشـ ــنـ املـــبـــالـــغ الـ  ب. 
املصاريف والنفقات الناشئة عن مطالبة العضو بسداد األرصدة املدينة.

أية رسوم أو عموالت تخصمها البنوك أو املؤسسات األخرى على العضو نتيجة استخدامه البطاقة. ج. 
يحق للبنك – فـي أي وقت – تخفيض حدود االئتمان املصرح بها للعضو، وكذلك وقف خدمة »السداد املرن«، وذلك بعد إخطار العضو على عنوانه البريدي احملفوظ لدى البنك. وفـي حالة وقف هذه اخلدمة يصبح كامل املبلغ املستحق واجب الدفع فوراً إلى البنك . 12

ودون حاجة إلى إخطار العضو بذلك مجدداً. 
يفوض العضو – مبوجب هذا – البنك فـي استعمال أية أرصدة دائنة وأية أموال أو ودائع أو حقوق أخرى فـي أي من حساباته لدى البنك أو أي من فروعه أو شركاته التابعة داخل الكويت أو خارجهـا، أو لدى أي بنك أو مؤسسة مصرفية أخرى داخل دولة الكويت، . 13

وأياً كانت مسميات تلك احلسابات أو أنواعها، وذلك لسداد أية أرصدة مدينة مترتبة عليه نتيجة إصدار واستعمال البطاقـة، وفـي مباشرة القيود احملاسبية الالزمة لهذا الغرض، ودون حاجة إلى إخطار أو تنبيه أو أي إجراء قانوني آخر، وال تبرأ ذمة العضو إال 
مبقدار ما يتم سداده – بالفعل – من تلك األرصدة املدينة.

يجوز للعضو – فـي أي وقت – أن يطلب إلغاء البطاقة أو عدم جتديدها، وذلك بإخطار كتابي يقدمه للبنك على أن يعيد إلى البنك البطاقة التي يطلب إلغاءها أو عدم جتديدها.. 14
للبنك – وفقاً لتقديره املطلق فـي أي وقت – احلق فـي إلغاء البطاقة أو رفض جتديدها ودون إخطار مسبق وبغير حاجة إلى إبداء األسباب، وعلى األخص فـي حالة مخالفة العضو أو حامل البطاقة اإلضافية ألي من هذه الشروط واألحكام، أو إساءة استعماله . 15

البطاقة، أو احلجز على أمواله أو تصفيتها أو شهر إفالسه أو إنهاء خدماته أو توقـفـه عن الـدفع عموماً أو وفاته أو فقدانه أهليته أو قفل حسابه سواء مت ذلك بناًء على طلبه أو بقرار من البنك. وفـي هذه احلالة يصبح الرصيد املدين املقيد على حساب البطاقة 
حال األداء ودون حاجة إلى أي إجراء قانوني آخـر، ويلتزم العضو – على الفـور – بسداد هذا الرصيد للبنك والتوقف عن استخدام البطاقة مع إعادتها إلى البنك، كما يظل ملتزماً بسداد أية التزامات مترتبة على استعمال البطاقة.

وسواء مت إلغاء أو عدم جتديد البطاقة من جانب البنك أو بناًء على طلب العضو، فإن العضو يلتزم بإخطـار الشركات واملؤسسـات وغيرها من اجلهات التي تقدم له سلعة أو خدمة بصفة مستمرة مبوجب البطاقة حتى تتوقف عن طلب اخلصم من حساب . 16
البطاقة، كما أن إعادة البطاقة واستالم البنك لها دون حتفظ ال يعتبر قرينة على براءة ذمة العضو قبل البنك، ويظل العضو مسؤوالً قبل البنك ملدة ال تقل عن ستني يوماً من تاريخ إعادة البطاقـة. وفـي جميع األحوال يلتزم العضو بتسوية حساب البطاقة وسداد 

أية التزامات ناشئة عن استعمالها.
إن الفواتير واإليصاالت وغيرها من احملررات املتعلقة مبعامالت البطاقة ال ترد أصاًل للبنك، وال حتفظ لديه، وإمنا يخطر البنك لقيد قيمتها على حساب البطاقة. واتباعاً للنظام العاملي لبطاقات االئتمان وما يحدده من مدد ال يجوز بعد انقضائها املطالبة بتقدمي . 17

صور تلك احملررات، ويقر العضو - صراحًة – بأنه ال يجوز له مطالبة البنك بتقدمي صور تلك الفواتير أو اإليصاالت أو غيرها من احملررات املتعلقة مبعامالت البطاقة بعد مرور )60( يوماً من تاريخ املعاملة بالبطاقة.
يرسل البنك للعضو كشف حساب البطاقة – بصفة دورية – شهرياً ، وتعتبر بيانات كشف احلساب صحيحة ما لم يتسلم البنك من العضو اعتراضاً كتابياً خالل خمسة وأربعني يوماً من تاريخ قيد املعاملة أو املعامالت بذلك الكشف، ويعتبر العضو قد تسلم كشف . 18

احلساب إذا لم يخطر البنك - خالل عشرة أيام من التاريخ احملدد إلرساله إليه – بعدم تسلمه ذلك الكشف. 
تكون دفاتر البنك وقيوده حجة قاطعة فـي إثبات ما للعميل وما عليه فـي تعامله مع البنك، ويقر العضو بأن قيد أي مبلغ أو معاملة فـي كشف احلساب هو دليل ملزم له وحجة فـي إثبات ما يستحق عليه من التزامات ناشئة عن إصدار واستعمال البطاقة.. 19
يقر العميل بأنه يوافق على حصول البنك على البيانات املدونة ببطاقته املدنية رقم وعنوان العمل اخلاص به - فـي أي وقت - من الهيئة العامة للمعلومات املدنية ودون أدنى مسؤولية على البنك أو الهيئة. كما يقر العميل بأنه يوافق ويسمح لكل من البنك ولشركة . 20

شبكة املعلومات االئتمانية )ش.م.ك.م.( تبادل املعلومات عنه اخلاصة بالقروض االستهالكية والتسهيالت االئتمانية املرتبطة بعمليات البيع بالتقسيط، وذلك فيما بني البنوك وشركات االستثمار اخلاضعة لرقابة البنك املركزي وكافة الشركات واملؤسسات التجارية 
التي تقوم مبنح تسهيالت ائتمانية عن طريق البيع املقسط للسلع واخلدمات واملشاركة فـي نظام جتميع البيانات واملعلومات املقرر مبوجب القانون رقم 2 لسنة 2001، وذلك دون أدنى مسؤولية على شبكة املعلومات االئتمانية )ش.م.ك.م.( أو البنك.

يجوز للبنك – بناًء على طلب العضو – أن يصدر بطاقة إضافية إلى شخص آخر يحدده العضو املذكور على أن يتم قيد قيمة املعامالت التي تتم باستخدام البطاقة اإلضافية على حساب العضو لدى البنك، ويكون العضو مسؤوالً – فـي هذه احلالة – بالتضامن مع . 21
حامل البطاقة اإلضافية عن أية مبالغ تستحق أو أية نتائج تترتب بناًء علـى ذلك. وتسري الشروط واألحكام اخلاصة بإصدار واستعمال البطاقة على حامل البطاقة اإلضافية. وللبنك دون حاجة إلبداء األسباب أن يرفض إصدار البطاقة اإلضافية أو أن يلغيها – فـي 

أي وقت – وفقاً ملا هو منصوص عليه فـي البند رقم )15( من هذه الشروط واألحكام أو بناًء على طلب خطي من أي من العضو أو حامل البطاقة اإلضافية شريطة تقدمي البطاقة املطلوب إلغاؤها إلى البنك. 
يقر العضو بأنه اتخذ من عنوانه املبني بالطلب املقدم منه موطناً مختاراً له فـي جميع ما يتعلق بالبطاقة أو يتصل بها وفيما قد ينشأ عنه من منازعات أو دعاوى قضائية أمام جميع درجات التقاضي، وكذلك بالنسبة إلجراءات التنفيذ اجلبريـة، وتعتبر جميع . 22

املراسالت وكشوف احلساب واإلعالنات القانونية والقضائية التي توجه إليه من البنك على هذا العنوان أو بالفاكس أو بالبريد املسجل أو املمتاز صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية، وال يكون أي تغيير لهذا املوطن أو رقم صندوق البريد أو رقم الفاكس منتجاً 
ألي أثر إال من تاريخ تسلم البنك إخطاراً بهذا التغيير مبوجب كتاب مسجل.

للبنك احلق فـي تعديل هذه الشروط واألحكام فـي أي وقت، وبإعالن البنك عن التعديل فـي فروعه أو موقعه االلكتروني أو بأية طريقة أخرى يراها مناسبة يصبح التعديل ساري املفعول اعتباراً من تاريخ إعالنه وملزماً للعضو.. 23
تخضع هذه الشروط واألحكام فيما لم يرد بشأنه نص خاص بها ألحكام القانون الكويتي والختصاص احملاكم الكويتية وحدها، ونقبل االختصاص احمللي حملاكم عاصمة الكويت فـي أي نزاع قد ينشأ عنها.. 24
يتم تزويد العميل بُكتّيب محتوياً على الشروط واألحكام اخلاصة ببرنامج مايلز الوطني عند طلب البطاقة.. 25
يقر الطرف الثاني مبوافقته على قيام البنك -من خالل موظفيه وممثليه ومسئوليه- بالتقصي مبحل إقامته و/أو محل عمله عن صحة املعلومات والبيانات املسجلة عنه لدى البنك ومتابعة حتديثها، كما يصرح الطرف الثاني للبنك باإلفصاح عن البيانات واملعلومات . 26

املتعلقة مبديونية الطرف الثاني لدى البنك وذلك ألي طرف آخر مبا في ذلك أي من موظفي ومسئولي جهة عمل الطرف الثاني، سواء املسجلة لدى البنك وقت االقتراض أو التي التحق بالعمل لديها بعد ذلك، ويبرئ الطرف الثاني – مبوجب هذا - البنك وموظفيه 
ومسئوليه وممثليه من املسئولية عن األضرار التي قد يتكبدها الطرف الثاني بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة اإلفصاح عن تلك املعلومات والبيانات ».

يقر العميل بأنه وافق وصرح للبنك بتقدمي خدمة حتديث بيانات البطاقات املسجلة من قبل العميل مع التجار ومقدمي اخلدمات واالشتراكات الدورية على املواقع االلكترونية أو عبر الهاتف، وذلك في حال انتهاء صالحية البطاقة املسجلة أو إصدار بطاقة بديلة . 27
حتى يتسنى لتلك التجار االستمرار في خصم املبالغ املستحقة على العميل وتقدمي اخلدمات املنوطة بها.

رح للبنك باستخدام املعلومات والبيانات اخلاصة بالعميل والكشف عنها وتبادلها مع أي من فروعه والشركات التابعة له داخل الكويت أو خارجها، وكذلك مع بعض مقدمي اخلدمات التسويقية والدعاية واالستقصاء والتحصيل والتواصل . 28 يقر العميل بأنه يوافق ويَصّ
الهاتفي واإللكتروني وغيرهم من مقدمي اخلدمات الذين يتعاقد معهم البنك.

يقر العضو باطالعه على هذه الشروط واألحكام وقبوله لها.. 29
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