أحـكــام وشــروط فــتـح الـحســاب
والمـنـتـجـات والخدمـات البنـكيــة
أ .فتح الحساب
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التعريفات  :ما لم يتطلب النص خالف ذلك ،فإن الكلمات والتعبيرات الواردة أدناه سوف تحمل المعاني
المحددة لكل منها فيما يلي:
حساب :تعني الحساب البنكي الذي هو موضوع الطلب المقدم من صاحب الحساب إلى البنك لفتح
ذلك الحساب وفقا للشروط الالحقه.
صاحب الحساب :تعني مقدم الطلب لفتح الحساب ،وفي حالة الحساب المشترك ،تعني كال المتقدمين
بطلب فتح الحساب.
البنك :تعني مجموعة سامبا المالية ،سجل تجاري رقم  1010035319ومقرها الرئيسي في طريق الملك
عبدالعزيز  ،ص.ب  ،833الرياض  11421المملكة العربية السعودية .
األوراق التجاريه :تعني السندات ألمر وغيرها من األوراق التجارية غير النقدية والخاصة بدفع
األموال.
اإليداعات :تخضع كافة الشيكات واألوراق التجارية المودعة في الحساب للتحصيل نقدا أو بأرصدة
نقديه مدفوعة إلى البنك في مقره ،ويحق للبنك أن يقيد على الحساب قيمة أي شيكات أو أي ورقة
تجارية أخرى مضافة للحساب ولم يتم الوفاء بقيمتها الحقا ،ولن يكون البنك مسؤو ً
ال عن أية خسارة
ناشئة عن خطأ أو تأخير أي بنك محصل أو مراسل محلي أو أجنبي.
التحصيالت :تقبل هذه الوسائل للتحصيل والتحويل فقط تحت مسؤولية صاحب الحساب ولن يكون
ال عن أي إهمال أو خطأ من جانب البنوك المراسلة ،ولن يكون مسؤو ً
البنك مسؤو ً
ال عن إعسارهم أو
ً
إعسار وكالئهم من الباطن ،ولن يكون البنك مسؤوال عن الخسارة أو التأخير الذي يحدث في أثناء
تحويل أي سندات أو وثائق مرفقة بها وال عن صحة أو نظامية أي من تلك السندات أو الوثائق .وسيتم
تحصيل العوائد بعد إثبات الصرف .ويوافق صاحب الحساب على أنه في حالة تزوير مستند التحصيل
أو تزييفه .أو إذا كان شيك يخص حكومة دولة أخرى ،يمكن أن يعاد بعد المدة المحددة قانونا من تلك
الدولة .لذلك فإنه في أي من تلك الحاالت ،سيخصم من الحساب قيمة الوسيلة المعادة ،باإلضافة إلى
أية مصاريف تتعلق به ،بغض النظر عن طول المدة المستغرقة إلعادتها .
السحب على المكشوف :ما لم يكن لدى صاحب الحساب تسهيالت بالسحب على المكشوف بموجب
اتفاقية تسهيالت منفصلة مع البنك( ،أ) تعاد الشيكات التي تجعل الحساب مكشوفا ويقيد على
الحساب مبلغ الرسوم وفقا لتعريفة الرسوم التي تصدر من قبل البنك من حين إلى آخر نظير كل
شيك مردود و (ب) إذا قام البنك عن طريق الخطأ ،بصرف شيك يجعل الحساب مكشوفا ،يتعين
على صاحب الحساب أن يدفع فورا وعند أول مطالبة للبنك المبلغ المسحوب على المكشوف مضافا إليه
غرامة وفقا لما يحدده البنك بين الحين واآلخر عن كل يوم ينقضي إلى أن يسترد البنك كامل المبلغ
المسحوب على المكشوف.
إيقاف دفع شيك :ما لم ينص على خالف ذلك في القسم أ من المادة  6أدناه ،يجوز لصاحب الحساب
أن يوقف دفع شيك ما ،وفقا لقانون االوراق التجارية ،مسحوب على الحساب إذا قام صاحب الحساب
بإخطار البنك بريديا أو عن طريق تعبئة وتسليم نموذج إيقاف الدفع في مقر فرع البنك .يصبح أمر
إيقاف الدفع ساري المفعول عند قيده لدى البنك في سجالته الخاصة بالحساب ويظل ساري المفعول
للمدة المحددة بموجب المتطلبات النظامية المطبقة بالنسبة للشيكات .لكي يصبح أي أمر إيقاف دفع
نافذا يجب أن يشتمل على رقم الحساب ورقم وتاريخ الشيك واسم المدفوع إليه والمبلغ القابل للدفع
وسبب اإليقاف .ويتعين على صاحب الحساب أن يعوض البنك نظير أي خسارة أو مطالبة تنشأ فيما
يتعلق بتعليمات إيقاف الدفع من صاحب الحساب.
كما وافق صاحب الحساب( :أ) على أنه في حالة دفع الشيك المذكور عن طريق الخطأ أو السهو أو
نتيجة لوصف خاطئ للشيك ،لن يكون البنك مسؤو ً
ال بأي حال من األحوال ،شريطة أن يكون البنك
قد اتبع اإلجراء المعتاد في معاملة أوامر إيقاف الدفع ،و (ب) على أن يخطر البنك فورا وخطيا في
حالة استالم ذلك الشيك أو إتالفه ،و (ج) على أن يخطر البنك خطيا ،قبل إصدار أي بديل وأن يذكر
على وجه الشيك البديل كلمة “بديل” وتاريخ مختلف عن ذلك المذكور سابقا .ولضمان تنفيذ هذه
االلتزامات ،فقد فوض صاحب الحساب بموجب هذا البنك تفويضا غير مشروط وغير قابل للنقض أن
يقوم فورا وبدون إشعار إلى صاحب الحساب بسداد تلك االلتزامات من أية أموال أو ضمانات موجودة
في أي من الحسابات و/أو االستثمارات الخاصة بصاحب الحساب لدى البنك.
أمر إيقاف دفع الشيكات المصرفيه :يحق للبنك أن يتجاهل أي أمر ايقاف دفع صادر من صاحب
الحساب فيما يتعلق بأي شيك مصرفي مسحوب على الحساب والذي اعتمد من قبل البنك .ومع ذلك
وافق صاحب الحساب بموجب هذا على (أ) أن يعوض البنك عن أي خسارة أو ضرر يمكن أن يتعرض
له البنك نتيجة لعدم دفع ذلك الشيك( ،ب) أن يدفع للبنك ،عند أول طلب له ،قيمة الشيك المذكور
وأي مصاريف إضافية يتكبدها البنك في حالة قيام البنك ،أو أي من فروعه أو مراسليه أو وكالئه،
بدفع قيمة ذلك الشيك ،و (ج) أن يخطر البنك فورا وخطيا في حالة استالم ذلك الشيك أو إتالفه.
الحساب المشترك :إذا كان الحساب حسابا مشتركا ،تكون ملكية األرصدة الدائنة ملكا مشتركا
ألصحاب الحساب بنسب متساوية ما لم يشترط خالف ذلك ،ويجوز لكل واحد من أصحاب الحساب
إيداع مبالغ ،وإذا كان نموذج توقيعه أو توقيعها محفوظا بملفات البنك ،أن يسحب من الحساب ويحق
للبنك أن يتصرف وفقا للتعليمات الخطية المتعلقة بالحساب والموقعة من قبل كافة أصحاب الحساب
أو من أي منهم بمفرده ما لم يشترط على خالف ذلك ،ويفوض كل صاحب حساب صاحب الحساب
اآلخر بأن يودع في الحساب أية شيكات أو غير ذلك من األوراق التجاريه المستحقة الدفع لكافة أو ألي
من أصحاب الحساب ،وفي حالة استالم البنك ألي شيك أو ورقة تجاريه دون تظهير ،يعتبر البنك

مفوضا بموجب هذه االتفاقية بإجراء التظهير نيابة عن أصحاب الحساب وإضافة ذلك الشيك أو
الورقة التجاريه للحساب.
ويجوز سحب األرصدة الدائنة التي في الحساب في أي وقت من األوقات أو التصرف فيها كليًا أو جزئيًا
بواسطة شيك أو تعليمات خطية موقعة من قبل أي واحد من أصحاب الحساب (أو من قبل الوكيل أو
الممثل القانوني ألي واحد من أصحاب الحساب) دون أن تكون هنالك موافقة خطية من أي واحد من
أصحاب الحساب اآلخرين ،ولن يكون البنك مسؤو ً
ال عن التحقق من الشيكات أو األوامر المستحقة
الدفع لصاحب الحساب متى كانت تلك الشيكات أو األوامر موقع عليها من قبل صاحب الحساب،
ويجوز استرداد أو سحب مبالغ من الحساب بناء على أوامر أو تعليمات أي من أصحاب الحساب وذلك
بغض النظر عما إذا كان صاحب الحساب اآلخر أو أصحاب الحساب اآلخرين على قيد الحياة في وقت
الدفع ،غير أنه إذا أعطي البنك إخطارا خطيا عن وفاة أحد أصحاب الحساب ،فإنه يحق للبنك أن
يوقف تشغيل الحساب وأن يجمد أية أرصدة دائنة الى أن يتلقى البنك تعليمات خطية تصدر بناء على
أمر محكمة أو موقعة من قبل صاحب الحساب أو أصحاب الحساب الباقين على قيد الحياة والممثلين
القانونيين أو ورثة صاحب الحساب المتوفى ،وبموجب هذا يعفي أصحاب الحساب بالتضامن واالنفراد
البنك من أية مسؤولية إذا قام بدفع أو حجز مبالغ وفقا لهذه الفقرة.
يجوز للبنك أن يمارس حق المقاصة المشار اليه في القسم ل المادة  3من هذه الشروط وأن يستعمل
كافة أو أي من األرصدة الدائنة التي يظهرها الحساب في استيفاء أي دين ،مستحق أو لم يحن موعد
استحقاقه ،يكون مطلوبا من صاحب الحساب للبنك وذلك دون إخطار أو موافقة الحقة من أي من
أصحاب الحساب.
أي رصيد مدين ينشأ على الحساب المشترك ألي سبب من األسباب (وأي مسؤولية أخرى يمكن أن
تنشأ) ستكون مسؤولية تضامنية وانفرادية لكافة أصحاب الحساب ،ولن يتم اإلعفاء من مثل هذه
المسؤولية أو تتأثر نتيجة لوفاة أو عجز أي واحد أو أكثر من أصحاب الحساب.
حساب االدخار :بدون اإلخالل بالشروط واألحكام األخرى ،سوف تنطبق الشروط واألحكام التالية
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على حساب االدخار.
أ .السحوبات :يجوز لصاحب الحساب إجراء جميع السحوبات النقدية من حساب االدخار في مقر
البنك أو اجهزة الصرف اآللي ،ولكن لن يصدر دفتر شيكات له.
ب .العمولة على أرصدة الحسابات :سوف تستحق عمولة (إذا انطبق) على رصيد الحساب الذي
يزيد على  1.000.00ريال سعودي خالل كل شهر تقويمي بمعدل سنوي يحدد من وقت إلى آخر
من قبل البنك ويخضع للتغيير بواسطة البنك بدون إشعار خطي مسبق إلى صاحب الحساب .لن
تستحق عمولة عن الفترة التي يقفل فيها الحساب .تحسب (تتاح) العمولة المستحقة فقط في
التواريخ التي يقررها البنك وفي الموعد الذي يقفل فيه الحساب.
حســاب العمالت األجنبيـة :إذا كان الحساب مفتوحا بعملة غير الريال السعودي ،يجوز للبنك أن يودع
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أرصدة الحساب الدائنة باسم العميل ،ولكن على مسؤولية صاحب الحساب ،لدى بنوك مراسلة داخل
أو خارج البلد الذي تنتمي إليه تلك العملة ،ويقبل صاحب الحساب مخاطر كافة القيود القانونية أو
اإلدارية المفروضة حاليا أو التي قد تفرض مستقبال فيما يتعلق بصرف أو تحويل تلك العملة وكافة
الضرائب أو الرسوم التي تفرضها الدولة صاحبة العملة ،ويجوز أن تتم السحوبات من الحساب المفتوح
بتلك العملة بموجب شيك مصرفي بالشكل الذي يعتمده البنك أو بموجب حوالة الكترونية أو شيكات
سياحية أو سحوبات نقدية إلى المدى الذي يوافق عليه البنك .ويتعين على صاحب الحساب عند الطلب
أن يدفع أية رسوم أو مصروفات متعلقة بالسحوبات من الحساب .وتخضع السحوبات النقدية بالعملة
األجنبية لمدى توفر تلك العملة.
وكالء الحسابات المعتمدين والوكالة الشرعية :إذا قدمت للبنك وكالة تخول أحد الوكالء لتشغيل
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الحساب ،وإذا كان هنالك من األسباب ما يدعو البنك لالعتقاد بأن تلك الوكالة موقعة من صاحب
الحساب ،فإنه يحق للبنك أن يعتمد علي تلك الوكالة ولن يكون مسؤو ً
ال أو ملزما بتوجيه إخطار فيما
يتعلق بأية نواقص أو عيوب قانونية في مضمون أو شكل الوكالة أو عدم تصديقها من كاتب عدل،
وبموجب هذه الشروط يطلب صاحب الحساب من البنك أن يعتمد على تلك الوكالة بأن يدفع كافة
الشيكات أو األوراق التجاريه المسحوبة على الحساب من قبل الشخص الذي منحت له تلك الوكالة،
وبغض النظر عما إذا كانت تلك الشيكات أو األوراق التجارية مستحقة الدفع لصاحب الحساب أو
الشخص الذي منحت له تلك الوكالة أو غيره .ويتعين على صاحب الحساب أن يعوض البنك مقابل
كافة المطالبات والمسؤوليات التي دفعها أو تحملها البنك باعتماده على تلك الوكالة أو بسبب تشغيل
الحساب من قبل الشخص الذي منحت له الوكالة.
المفوضون بالتوقيع وإخطار اإللغاء وحل الشراكة :بغض النظر عن أية معلومات مغايرة في أي إعالن
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عام أو في السجل التجاري الخاص بصاحب الحساب ،سوف يكون للبنك الحق في أن يعتمد على
التعليمات الصادرة بشأن المفوضين بالتوقيع وذلك إلى أن يتلقى البنك إلغاء خطيا لتلك التعليمات من
قبل صاحب الحساب ،ويقر البنك باالستالم .ولن يكون البنك ملزما بالتحقق من الشيكات أو األوامر
المستحقة الدفع ألي مفوض بالتوقيع.
يجوز دفع المبالغ أو السحوبات من الحساب بناء على أوامر أو تعليمات أي شريك مفوض بالتوقيع
من شركاء صاحب الحساب (إذا كان صاحب الحساب ليس شخص طبيعيا) أو في حالة تفويض أي
مفوض/مفوضين بالتوقيع بغض النظر عما إذا كان جميع شركاء صاحب الحساب على قيد الحياة
في وقت الدفع ،حتى يتسلم البنك ويقر باستالم إخطار خطي بوفاة أي شريك لصاحب الحساب أو
تصفية الشراكة معه.
ويتعين على صاحب الحساب أن يقوم فورا (أ) بتزويد البنك بإخطار خطي بوفاة أو عجز أو إعسار أو
انسحاب أي شريك لصاحب الحساب أو بدء أي إجراءات تصفية ،و حيثما يتوفر( ،ب) يقدم للبنك كل
تعديل على السجل التجاري الخاص بصاحب الحساب .بموجب استالم البنك لذلك اإلخطار الخطي،
يحق للبنك أن يوقف تشغيل الحساب وأن يعلق أي رصيد دائن في الحساب حتى يتلقى البنك تعليمات
خطية بناء على قرار محكمة أو موقع من الشركاء الباقين لصاحب الحساب والممثلين الشرعيين أو ورثة

الشريك المتوفى .وبموجب هذا يعفي صاحب الحساب وكل من شركائه مجتمعين ومنفردين البنك من
أي التزام بسداد أو احتجاز مبالغ وفقا لهذا القسم.
كشوفات الحساب والشكاوى :سوف يرسل البنك إلى صاحب الحساب كشوفات الحساب وفقا
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إلجراءات البنك المعتادة ،وترسل الكشوف الخاصة بالحساب إلى عنوان أصحاب الحساب الموضح
على طلب فتح الحساب أو تلك العناوين األخرى التي تقدم من صاحب الحساب إلى البنك بصورة
خطية .ويوافق صاحب الحساب على ان يرسل الكشف فقط في حالة وجود عمليات مصرفية على
الحساب .و مراجعة كشوف الحسابات واالحتفاظ بها في سجالته بصورة دائمة .يجوز للبنك إتالف
سجالت كشوف الحسابات ونماذج السحب واألوراق التجارية األخرى حسب أنظمة مؤسسة النقد
ورؤية البنك بدون إخطار الى صاحب الحساب ،وعلى صاحب الحساب إخطار البنك بأية أخطاء
مزعومة في أي كشف حساب أو إشعار خالل ستين ( )60يوما تالية لتاريخ إرسالها من قبل البنك.
أي شكاوى أخرى لصاحب الحساب فيما يتعلق بالحساب يجب أن تبلغ فورا الى البنك ،وتعتبر كافة
كشوفات الحساب صحيحة ما لم يتم إخطار البنك خطيا بأية أخطاء خالل ستين ( )60يوما تالية
لتاريخ تلك الكشوفات.
إقفال الحساب:
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 أنا  /نحن نقر بعلمي  /بعلمنا بإن البنك يقوم بقبول فتح الحساب دون اشتراط لإليداع فيه وإذا لم أودع  /نودع أي مبالغ في الحسابخالل مدة  90يوما من تاريخ فتحه فسيقوم البنك بإقفاله وإني  /إننا نوافق على ذلك ودون أدنى مسؤولية على البنك.
 عند رغبتي  /رغبتنا بإقفال الحساب وإنهاء تعاملنا مع البنك فاني  /اننا ساقدم  /سنقدم طلبا خطيا إلى البنك بقفل الحساب وساعيد /نعيد الشيكات الغير مستخدمة وبطاقة الصراف اآللي وبطاقة رقم الحساب وسيقوم البنك باتالفها امامي ويتم تسليمي كامل
المبلغ الموجود في الحساب.
 أنا  /نحن أعلم  /نعلم واوافق  /نوافق بأنه يحق للبنك رفض طلب اقفال الحساب في حالة ارتباط الحساب المطلوب قفله بخدماتمالية نشأت على قوة هذا الحساب ووجوده كإصدار خطابات ضمان وفتح اعتمادات مستندية وخصم اوراق تجارية تتطلب استمرار
الحساب.
 انا  /نحن اعلم  /نعلم واوافق  /نوانق بانه في حالة تعرض الحساب بعد فتحه لمشاكل التحقق من العالقة وتعذر حل اإلشكال أواستخدم الحساب لغير الغرض المفتوح من أجله فان البنك سيقوم باقفال الحساب واعادة المبلغ الموجود به إلى مصدره.
 انا  /نحن أقر  /نقر بعلمي  /بعلمنا واوافق  /نوافق على انه بعد فتح الحساب واإليداع فيه ومن ثم السحب منه واصبح رصيده صفراواستمر من دون رصيد لمدة  4سنوات فان البنك سيقوم باقفاله مالم يكن عليه ارتباطات مالية تتطلب استمراره.
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العنوان البريدي :سوف ترسل جميع كشوفات الحساب واإلخطارات والمراسالت الخطية األخرى من
قبل البنك إلى عنوان صاحب الحساب المبين بطلب فتح الحساب أو علي أي عنوان آخر يخطر به
صاحب الحساب البنك خطيا مع إشارة خاصة لرقم الحساب.
المدة المحددة لحفظ السجالت والشيكات :يكون صاحب الحساب مسؤو ً
ال عن حفظ الكشوفات
الشهرية للحسابات في سجالته الدائمة ،وسوف يقوم البنك دوريا بتحويل نسخ من كشوفات الحساب
إلى سجالت الميكروفيلم (أو وسائل مشابهة) ويتخلص من الكشوفات األصلية دون إخطار صاحب
الحساب .وباإلضافة إلى ذلك سوف يحتفط البنك بشيكات صاحب الحساب الملغية حتى نهاية الشهر
الثاني الذي يلي نهاية كل سنة ميالدية كاملة احتفظ فيها بذلك الحساب ،وما لم يتلق البنك بعد
ذلك من صاحب الحساب طلبا خطيا مسبقا لتسليم صاحب الحساب الشيكات الملغية المسحوبة على
الحساب سوف يتم تحويل تلك الشيكات إلى سجالت الميكروفيلم التي يحتفظ بها البنك ويتخلص من
الشيكات األصلية دون إخطار صاحب الحساب .ويجوز للبنك أن يتخلص في أي وقت من كافة سجالت
الميكروفيلم الخاصة بكشوف الحساب والشيكات الملغية التي يزيد عمرها عن فترة االحتفاظ المعتمدة
دون إخطار لصاحب الحساب .

ب .بطاقة سامبا للصرف اآللي:
 .1بموجب هذا يقبل عضو بطاقة سامبا للصرف اآللي (المسمى أيضا صاحب الحساب ويشار إليه هنا باسم صاحب البطاقة) ويوافق
على التقيد بالشروط واألحكام التالية الستخدام بطاقة سامبا للصرف اآللي (المشار إليها فيما يلي باسم البطاقة) الصادرة من البنك.
وتعني صاحب البطاقة ذلك العضو األساسي وكذلك اإلضافي/المشترك لبطاقة سامبا للصرف اآللي.
 .2تظل البطاقة ملكا للبنك ويجب أن تسلم إلى البنك عند طلب البنك ذلك.
 .3ال يجوز لصاحب البطاقة في أي وقت وتحت أي ظروف إبالغ أي جهة أو شخص (بما في ذلك موظفي
البنك) بالرقم السري الشخصي المخصص لصاحب البطاقة.
 .4ال يجوز تحويل البطاقة وال يجوز استخدامها إال من قبل صاحب البطاقة.
 .5يتعهد صاحب البطاقة بإشعار البنك فورا بفقدان البطاقة ،كيفما كانت طريقة الفقدان ،ويظل صاحب
البطاقة مسؤو ً
ال عن أي عملية تنفذ من خالل بطاقته المفقودة ما لم يتسلم البنك إخطارًا من خالل
القنوات الرسمية بهذا المعنى قبل إتمام تلك العملية.
في حالة وجود اختالف بين مبلغ أي إيداع نقدي حسبما يدعيه صاحب البطاقة وحسبما يظهر في
.6
حسابات البنك ،يكون عد البنك نهائيًا وملزمًا لصاحب البطاقة.
 .7سوف يخصم البنك من حساب صاحب البطاقة أي سحوبات أو تحويالت تجرى عن طريق استخدام
البطاقة ،ويتعين على صاحب البطاقة في كافة األحوال أن يقبل كامل المسؤولية عن كافة المعامالت
المنفذة عن طريق استخدام البطاقة ،سواء نفذت بعلم أو بدون علم صاحب البطاقة ،بتفويض منه
أو بدون تفويض .كما يقبل صاحب البطاقة سجل البنك للمعامالت على أنه سجل نهائي وملزم لكافة
األغراض.
 .8سوف تخضع المعامالت المنفذة عن طريق البطاقة للقيود الموضوعة من قبل البنك من حين آلخر ،ولن
يكون البنك مسؤو ً
ال في أي حال من األحوال تجاه صاحب البطاقة إذا لم يعد بحاجة لخدمة البطاقة أو
إذا سحبت البطاقة بواسطة البنك ألي سبب من األسباب.
يجب أال يفسر اختيار رقم سري جديد و/أو استبدال البطاقة على أنه بداية عقد جديد.
.9
يحق للبنك سحب البطاقة أو إيقاف الخدمة التي تقدم بموجبها أو تعديل أو إضافة أي من هذه
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الشروط واألحكام في أي وقت دون الحاجة إلى إشعار مسبق إلى صاحب البطاقة.
عندما يصدر البنك بطاقة مجدده ويسلمها لصاحب البطاقة ،سوف تحمل البطاقة نفس الرقم السري
الشخصي المستخدم من قبل صاحب الحساب .وسوف يُلغي أول استخدام ناجح للبطاقة الجديدة في
نظام الصراف اآللي التابع للبنك أو وكالئه البطاقة القديمة وسوف يعتبر دليال كافيا الستالم البطاقة
المجددة من قبل صاحب الحساب.
سوف تحسب رسوم على صاحب البطاقة فى كل مرة يجري فيها سحوبات نقدية و/أو يستفسر عن
رصيد الحساب الخاص به باستخدام جهاز الصراف اآللي الموجود في دول أجنبية.
لن يكون البنك مسؤو ً
ال عن أي ظروف تؤثر على استخدام البطاقة بما في ذلك على سبيل المثال ال
الحصر (أ) عدم قبول أي تاجر للبطاقة أو الصرف بها( ،ب) الطريقة التي يبلغ بها رفض قبول
البطاقة( ،ج) تعطل أي جهاز أو نظام معالجة بيانات أو وصلة معامالت أو النزاع المتعلق بالتحويالت
النقدية أو تقديم معلومات أو شراء بضائع أو خدمات ،أو (د) عدم توفر النقد الكافي في نظام الصراف
اآللي.
أي بطاقات إضافية تطلب ،سوف تخضع لنفس الشروط واألحكام المحددة أعاله.
يكون صاحب البطاقة مسؤو ً
ال مسؤولية كاملة ومباشرة عن المعامالت التي تنفذ من خالل استخدام
البطاقة اإلضافية وفقا لهذه االتفاقية.
تعتبر البطاقة اإلضافية بمثابة تفويض غير مشروط وغير قابل للنقض صادر من قبل صاحب البطاقة
للشخص الذي يستخدم البطاقة اإلضافية في أي وقت ألي معاملة .لذا ،يكون صاحب البطاقة مسؤو ً
ال
مسؤولية مباشرة عن كافة االلتزامات التي تنشأ فيما يتعلق بالبطاقة اإلضافية كما لو كانت هذه
االلتزامات قد نشأت من استخدام البطاقة األصلية لصاحب البطاقة.
خدمات سامبا فون باستعمال بطاقة الصراف اآللي
يقبل صاحب البطاقة شروط وأحكام توفير خدمات سامبا فون البنكية باستعمال رمز هاتف سري.
إن الوظيفة األساسية واالستخدام األساسي لرمز الهاتف السري تشبه وظيفة واستخدام الرقم السري
الشخصي لبطاقة الصراف اآللي ،واختيارها سوف يتيح فورا لصاحب (أصحاب) البطاقة توفير
خدمات سامبا فون البنكية .وباختيار صاحب البطاقة لرمز الهاتف السري و/أو استخدام خدمات
سامبا فون البنكية يعتبر قد قرأ وفهم ووافق على والتزم بالشروط واألحكام والتعديالت التالية
عليها.
أي تعليمات ترسل أو تحدد بواسطة رقم البطاقة ورمز الهاتف السري ،كونها تحل محل التوقيع الفعلي،
سوف تكون ملزمة لصاحب البطاقة (بغض النظر عن اعتراض صاحب البطاقة الالحق عليها ألي
سبب بما في ذلك سبب أنها صدرت من قبل شخص خالف صاحب البطاقة) ويمكن االعتماد عليها
بشكل نهائي من قبل البنك وتعتبر تعليمات صادرة من صاحب البطاقة.
يقوم صاحب البطاقة باختيار رمز الهاتف السري لدى أي فرع من فروع البنك ،من خالل جهاز
الصراف اآللي التابع للبنك ،أو عبر الهاتف من خالل هاتف سامبا .ال يجوز لصاحب البطاقة تحت أي
ظرف من الظروف أن يفشي رمز الهاتف السري إلى أي شخص آخر ،ويكون صاحب البطاقة مسؤول
وحده عن أي خسائر أو تكاليف أو نفقات تتكبد سواء نتجت مباشرة أو غير مباشرة عن إفشاء رمز
الهاتف السري .إذا شعر صاحب البطاقة أن رقم الهاتف السري قد أفشي أو أصبح معروفا ألي طرف،
يتعين على صاحب البطاقة أن يغير رمز الهاتف السري الخاص به ويبلغ البنك فورًا.
يحتفظ البنك بالحق المطلق ،بدون إشعار الى صاحب البطاقة ،في رفض االستجابة ألي تعليمات
صادرة بالهاتف ،ويجوز للبنك أيضا أن يطلب تأكيدا خطيا لتعليمات الهاتف من صاحب البطاقة (حتى
لو كانت معرفة برمز الهاتف السري التابع لصاحب البطاقة) ويرفض االستجابة لتعليمات الهاتف
حتى يتسلم البنك تلك التعليمات الخطية.
يجوز للبنك ،حسب تقديره وبدون أن يكون ملزما بذلك ،القيام بتسجيل التعليمات الصادرة عن طريق
الهاتف من صاحب البطاقة ،ويوافق صاحب البطاقة بموجب هذا على ذلك التسجيل ،ويوافق على
استخدامها ألي غرض يراه البنك ضروريا ،بما في ذلك استخدامها كدليل في أي دعاوى أو إجراءات
تقاضي ترفع من قبل أو ضد صاحب البطاقة نفسه أو أي شخص آخر.
لن يكون البنك مسؤو ً
ال عن أي ضياع أو أضرار أو مصاريف يمكن أن يتكبدها صاحب البطاقة نتيجة
لقيام البنك بالعمل بموجب أي تعليمات صادرة عن طريق الهاتف معرفة برقم الهاتف السري الخاص
بصاحب البطاقة ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر عدم التزام صاحب البطاقة بأحكام القسم
ج المادة  4أعاله .وقد وافق صاحب البطاقة على تعويض البنك ضد أي خسائر يمكن أن يتكبدها البنك
بسبب االلتزام بتلك التعليمات.
وافق صاحب البطاقة على أن البنك لن يكون مسؤو ً
ال عن أي أضرار طارئة ،مباشرة أو غير مباشرة،
تنتج من عجز صاحب البطاقة عن استخدام خدمات سامبا فون البنكية ألي سبب من األسباب ،سواء
داخل أو خارج المملكة العربية السعودية.
يحق للبنك أن يضيف أو يغير أو يحذف اي من خدمات سامبا فون بدون إشعار مسبق ،شفهيا أو خطيا
إلى صاحب البطاقة.
عند اختيار رمز الهاتف السري ،ينبه صاحب البطاقة لحماية نفسه ،وأال يختار األرقام الشائعة
االستخدام أو األرقام التسلسلية أو التصاعدية او التنازلية وما شابه ،حيث أن هذه األرقام بسيطة
بطبيعتها ويسهل تخمينها من قبل أشخاص آخرين وقد تتعرض لالستخدام ألغراض الغش والتزوير.
ولتوفير حماية أفضل ،ينصح صاحب البطاقة بأن يختار رقم هاتف سري مختلف عن الرقم السري
الخاص ببطاقة الصراف اآللي .باإلضافة إلى ذلك يحتفظ البنك بحق إيقاف رمز الهاتف السري بعد
أربعة محاوالت تحديد الرقم غير ناجحة للوصول إلى خدمات سامبا فون البنكية.
يوافق صاحب البطاقة ويقبل بموجب هذه االتفاقية على أن البنك سيقوم من وقت إلى آخر بتنفيذ
المعامالت البنكية وتنفيذ التعليمات الهاتفية بدون رقم الهاتف السري ولكن وفقا إلجراءات التحقق
والمراجعة الداخلية.
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سوف تخضع كافة تعليمات الهاتف للقيود التي يضعها البنك من حين آلخر سواء كنتيجة للسياسات
الداخلية أو بسبب تنظيمات تفرضها أي جهة أو سلطة نظامية.
يحق للبنك في أي وقت فرض رسوم أو عموالت حسبما يراها مناسبة فيما يتعلق بخدمات سامبا فون
بالطريقة المذكورة أعاله ،ومع ذلك فإن طلبات التحويل البرقي والتحويالت النقدية والشيكات البنكية
وغيره سوف تخضع للرسوم العادية .ولغرض تحصيل تلك المبالغ ،بهذا يعتبر البنك مفوضا تفويضا
غير قابل للنقض أن يخصم من أي حساب تابع لصاحب البطاقة في وقت تنفيذ تعـليمات الهاتف أو في
وقت الحق حسب تقدير البنك.
سيقوم البنك بإرسال كشوفات البنك التي تظهر رسوم وعموالت الخدمات المتعلقة بتعليمات الهاتف
الى صاحب البطاقة بصورة منتظمة .ويتعين علي صاحب البطاقة أن يقوم بمطابقة كشوفاته الخاصة
بكافة تعليمات الهاتف وأن يبلغ البنك خطيا خالل ( )60ستين يوما من تاريخ الكشوفات بأي خالف في
المعامالت .ويعتبر صاحب البطاقة قد تخلى عن مطالباته بعد انقضاء هذه المدة.

د .الودائع ألجل:
تخضع التزامات مجموعة سامبا المالية وصاحب الحساب في المملكة العربية السعودية فقط لألحكام
والشروط الواردة أدناه:
يعتبر صاحب الحساب الذي يظهر اسمه على هذا الطلب على دراية ووعي تام وملزم بالشروط والضوابط التي تحكم
.1
الوديعة.
تكون مدة الوديعة ألجل من أسبوع إلى سنة .وسوف تخضع الفترات التي تتجاوز سنة واحدة لتوفر
.2
السوق ووفقا لتقدير البنك.
تجدد الوديعة ألجل لفترة مماثلة بمعدل يحدده البنك ما لم تصدر تعليمات خالف ذلك من صاحب
.3
الحساب .ويجب استالم تعليمات إيقاف التجديد التلقائي للوديعة ألجل خطيا قبل أربعة ( )4أيام من
تاريخ استحقاقها المجدول.
يتمتع صاحب الحساب بمرونة سحب مبالغ في أي وقت قبل موعد استحقاق الوديعة ،وفي تلك الحالة
.4
تخفض العمولة أو تلغى نتيجة لإلنهاء قبل تاريخ استحقاقها حسب رؤية البنك .كما يحق للبنك فرض
غرامة عالوه على تخفيض العمولة أو إلغائها ،و إذا كانت تلك الغرامة تزيد على العمولة القابلة للدفع
من قبل البنك ،سيقوم البنك بخصم أي رسوم زائدة من المبلغ األصلي المودع في البنك.
يجوز لصاحب الحساب أن يسحب أي مبلغ من الوديعة قبل تاريخ استحقاقها فقط بعد توقيع نموذج
.5
“السحب قبل االستحقاق” المقدم من البنك .وبتوقيع ذلك النموذج ،يتخلى المودع عن حقه في
المطالبة بأي تعويض من البنك عن أية خسائر يمكن أن تنشأ من أو تنتج عن سحب الوديعة قبل تاريخ
استحقاقها.
يجب أن يكون لصاحب الحساب حسابا لدى البنك أو يفتح حسابا جديدا لدى البنك بنفس االسم أو
.6
األسماء المحفوظة بها الوديعة ألجل ،وال يجوز إقفال ذلك الحساب قبل تصفية الوديعة ألجل .في حالة
تصفية الوديعة ألجل ،يدفع البنك المبلغ عن طريق قيده في حساب صاحب الحساب.
تخضع الودائع واالستثمارات بالعمالت األجنبية لتذبذبات األسعار ،حيث يمكن أن تواجه فرصا أو
.7
مخاطر بالنسبة لصاحب الحساب وفقا لظروف السوق .بناء عليه فإن صاحب الحساب يمكن أن يتكبد
خسائر أو يحقق أرباح عند تحويل عملة أجنبية إلى العملة المحلية ،لذا يتعين على صاحب الحساب
أن يحدد ما إذا كان استثمار الوديعة ألجل بعملة أجنبية مناسبا أم ال على ضوء أهدافه االستثمارية
واألوراق المالية واحتماالت المخاطر.
في حالة وفاة صاحب الحساب ،يتم دفع األموال إلى الورثة من خالل الحساب المعني .ويخضع توزيع
.8
أرصدة الحساب للورثة لنظم وقواعد البنك وفقا للنظام السعودي المتعلق بتوزيع الميراث.
تخضع أي تغييرات الحقة على الوديعة ألجل ،أي على أصل الوديعة والمدة والسعر وغيره ،لنفس الشروط
.9
واألحكام.
هـ.
.1

.2

.3

.4

التحويالت النقدية:
ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك خطيا وبصورة صريحة ومحددة ،إذا استلم البنك مبالغ بعملة
خالف عملة الحساب ،فإنه يحق للبنك حسب تقديره أن يحول المبالغ التي يستلمها من صاحب
الحساب بسعر البيع السائد في البنك في يوم استالم تلك المبالغ .ويكون بيان البنك الخطي بإجراء
مثل هذا التحويل نهائيا وملزما.
إذا كانت عملة التحويل مختلفة عن عملة البلد الذي يتم التحويل إليه فإن الدفع للمستفيد سيكون بعملة
البلد المذكور بسعر الشراء السائد لدى البنك المراسل أو الوكيل ما لم يحصل المستفيد على الدفعة
بعملة أخرى بموجب ترتيب بين المستفيد وبين مراسل البنك أو وكيله الذي يقوم بالدفع ويتم الدفع عند
دفع الرسوم المعنية إن وجدت.
يتبع البنك اإلجراءات االعتيادية لتحويل المبالغ وعند قيامه بهذا العمل يكون للبنك حرية اختيار
المراسل أو الوكيل أو عملة أخرى نيابة عن صاحب الحساب ،وال يكون البنك أو مراسليه مسؤولين بأي
حال من األحوال عن تلف أو نقص أو انقطاع أو أخطاء أو تأخير يحصل في البرق أو البريد من جانب
أية مصلحة أو شركة بريد وبرق أو أي موظف تابع لهذه المصلحة أو الشركة أو ألي سبب خارج عن
نطاق إرادة البنك أو مراسليه على التوالي ،وال يكون البنك مسؤو ً
ال عن أية أخطاء أو إهمال أو تقصير
أو عمل أو امتناع عن عمل من أي بنك مراسل أو وكيل فرعي أو من جانب موظفيهم.
ال يتم إعادة قيمة حواالت التلكس إال إذا لم يتم دفعها للمستفيد ألي سبب من األسباب ويكون مبلغ
الحوالة قد أعيد بالفعل إلى البنك من قبل المراسل  /الوكيل .ومن المتفق عليه أن مصاريف بنكية يقرر
البنك مقدارها ستحصل من صاحب الحساب في حالة إعطائه معلومات خاطئة أو غير كاملة على
النموذج الخاص مما يؤدي إلي إعادة المبلغ من قبل البنك المراسل .ويجوز إلغاء الشيكات المصرفية أو
إعادة قيمتها في حال استالم البنك تأكيدا من المراسل بإلغاء الدفع ،وفي جميع األحوال يتم إعادة المبلغ
المحول حسب أسعار شراء العمالت األجنبية المحددة من قبل البنك بتاربخ اليوم الذي يتم فيه الدفع،

ناقصا مصاريف البنك والمراسلين والوكالء.
في حالة فقدان ،سرقة أو تلف السند التجاري أو الشيك المصرفي  ،فإن صاحب الحساب يتعهد بتقديم
.5
سند تعويض يكون مقبوال من البنك ،وذلك لحماية البنك ضد أي التزامات قد تنشأ عن ذلك السند
أو الشيك المفقود ،المسروق أو التالف وكذلك فيما يتعلق بأي طلب يتقدم به صاحب الحساب إلصدار
شيك بديل أو إعادة قيمة الشيك المطلوب المذكور أعاله.
بالنسبة لطلبات التحويل ،ال يعتبر طلب التحويل صحيحا ومستوفيا للشروط الالزمة إال إذا تم ختمه
.6
آليا من البنك.
يجب تقديم كافة الشيكات المصرفية الصادرة عن البنك طبقا للمدد المحددة حسب االنظمه المعمول
.7
بها ،او وفقًا النظمة البنك المسحوب عليه.
يدرك صاحب الحساب ويوافق على أنه  /أنهم سيكون مسؤو ً
ال  /مسؤولين عن أي مصاريف تفرض
.8
من البنك المراسل أو المسحوب عليه من المبلغ المحول إلى المستفيد.
 .٩يدرك صاحب الحساب ويوافق على أن البنك المراسل  /المستفيد  /الدافع قد يفرض رسوم خاصه به من المبلغ المحول للمستفيد
وذلك بنأ على ألئحه الرسوم الداخلية للبنك.
 .١٠العميل على علم بأن مبلغ التحويل إذا كانت جميع البيانات بطلب التحويل مكتملة وصحيحة والشروط مستوفاة سوف يودع
بحساب المستفيد بعد يومي عمل للحواالت الخارجية من تاريخ التحويل وفي نفس يوم التحويل اذا سلمت قبل الساعة  3:٠0عصرا
و .التعليمات القائمة:
إن البنك إذ يبذل كافة الجهود مراعيا العمل بموجب تعليمات صاحب الحساب القائمة ،فإن البنك
.1
يعلن قبوله بهذه التعليمات بشرط أال يكون البنك أو أي من المسؤولين أوالموظفين بالبنك تحت أي ظرف
من الظروف مسؤو ً
ال عن أي خسارة أو ضرر ،سواء كان ضررا مباشرا أو ضررا استتباعيًا يكون ناشئا
عن عدم مراعاة ،أو أي تأخير في مراعاة تلك التعليمات وسواء نتج ذلك عن اإلهمال أو عن أي سبب
آخر.
تطبق الرسوم المعتادة للمعامالت مضافا إليها مصاريف مناولة لتنفيذ أية عملية بناء على التعليمات
.2
القائمة لصاحب الحساب .ويحق للبنك ان يتقاضى رسم تأسيس سنوي عن كل تعليمات قائمة يتم
قبولها.
لن يكون البنك ملزما بتنفيذ تعليمات صاحب الحساب في حالة أن يكون الرصيد المتواجد في حساب
.3
صاحب الحساب غير كاف في وقت التنفيذ المطلوب ،وبناء على هذا األساس فإن البنك سيقوم بإجراء
محاولتين لتنفيذ التعليمات ،أي في نفس التاريخ  /اليوم وفي اليوم التالي له ،وبعد ذلك يتم جدولة
التعليمات لإلجراء في شهر  /تاريخ االستحقاق التالي.
تعتبر التعليمات القائمة الغية إذا كان الرصيد الموجود في الحساب غير كاف لتغطية قيمة العملية،
.4
“وتدخل في تلك القيمة قيمة رسوم البنك” لمدة ثالثة شهور  /لثالثة استحقاقات متتالية.
يحتفظ البنك بالحق في أن يرفض في أي وقت تنفيذ التعليمات القائمة وذلك دون الحاجة إلى إشعار
.5
صاحب الحساب ودون أية مسؤولية على البنك تجاه صاحب الحساب.
يستمر سريان التعليمات القائمة حتى التاريخ المحدد النتهائها (إن وجد) أو تكون ألجل غير مسمى ،وبعد
.6
ذلك فإن أي تغييرات أو تعليمات خاصة باإللغاء يجب أن تسلم خطيا للبنك وإال لن يكون لها أي أثر.
يقر صاحب الحساب األجنبي المقيم ،بأن المبالغ القابلة للتحويل بموجب التعليمات القائمة لن تتجاوز
.7
الحد والمدة حسب تعليمات مؤسسة النقد .كما أقر بأنه يتعين علي أن أزور أحد فروع مجموعة سامبا
المالية عندما يلزم إجراء أي تعديل أو تجديد للتعليمات القائمة.
 .٨يتم استرداد المبلغ اذا طلب العميل ولكن فقط بعد استالم هذا البنك تأكيدا بالغاء التحويل .وإذا كانت األرصدة قد حولت الى
عمالت اخرى يكون اإلسترداد على أساس سعر الشراء ناقصا مصروفات هذا البنك ومراسليه ووكالئه  .وإذا كان هنالك علم بأن
الشيكات المشتراة قد فقدت أو سرقت أو تلفت يتعين على مقدم الطلب موافاة البنك بسند غرم مقبول للبنك وذلك لحماية البنك
من المسئولية المتعلقة بالشيك المفقود أو المسروق أو التالف ،في حالة اذا رغب مقدم الطلب اصدار شيك بديل أو استرداد مبلغ ذلك
الشيك.
ز .خدمات البطاقة االئتمانية
تمـــــــهيد:
حيــث أن حامــل البطاقــة يرغــب فــي الحصــول علــى ائتمــان مــن مجموعــة ســامبا الماليــة (ســامبا) مــن خــال بطاقــة ســامبا االئتمانيــة (فيــزا
 /ماســتركارد) («البطاقــة») باإلضافــة إلــى خدمــات هاتــف ســامبا المصرفــي وخدمــات وأجهــزة الصــرف اآللــي و خدمــات اإلنترنــت ذات الصلــة،
ســوف يقــوم ســامبا بإصــدار البطاقــة وفــق الشــروط واألحــكام التاليــة:
•يعتبر التمهيد أعاله جزءًا ال يتجزأ من هذه الشروط واألحكام.
الشروط واألحكام الخاصة بالعميل ( حامل البطاقة):
 1)1عنــد قبــول طلــب البطاقــة وإصدارهــا ،يتــم إرســالها بالبريــد إلــى عنــوان العميــل وعلــى مســئوليته وعنــد تســلم البطاقــة يقــوم
بالتوقيــع فــورًا فــي المــكان المخصــص لذلــك علــى الجهــة الخلفيــة مــن البطاقــة.
2)2يقــوم حامــل البطاقــة ببــدء تشــغيل البطاقــة عــن طريــق االتصــال بالهاتــف المجانــي بالبنــك مباشــرة أو عــن طريــق ســامبا
اون اليــن .إن أي اســتعمال للبطاقــة أو للخدمــات المذكــورة ســوف يشــكل قبــوال مــن جانــب حامــل البطاقــة لهــذه الشــروط
واألحــكام.

3)3يوافق حامل البطاقة على أنه يجوز لسـامبا إلغاء البطاقة اذا بقيت البطاقة بدون تفعيل لمدة تزيد عن السنتين.
4)4يتعهــد حامــل البطاقــة بإشــعار ســامبا بأيــة تغييــرات تحــدث تتعلــق ببياناتــه الشــخصية مثــل عنوانــه أو أرقــام هاتفــه أو وظيفــة
حامــل البطاقــة والتواقيــع
5)5يجــوز لحامــل البطاقــة ،وفقــا الختيــار ســامبا ،أن يحصــل علــى أربــع بطاقــات إضافيــة (البطاقــات اإلضافيــة) كحــد اقصــى ألقاربــه
المباشــرين ممــن هــم فــوق ســن الثامنــة عشــر ( )18مــن العمــر ،ويلتــزم حامــل البطاقــة بالوفــاء بجميــع االلتزامــات الناشــئة عــن
تلــك البطاقــة /البطاقــات اإلضافيــة.
6)6يقبــل حامــل البطاقــة كامــل المســؤولية عــن جميــع العمليــات التــي تتــم باســتعمال بطاقتــه /بطاقتهــا الخاصــة أو اإلضافيــة
للحصــول علــى الخدمــات البنكيــة باســتخدام الوســائل اإللكترونيــة أو خالفهــا .كمــا ويقبــل أن تكــون ســجالت البنــك الخاصــة
بتلــك العمليــات نهائيــة وملزمــة لــه .ويقــوم حامــل البطاقــة بتســوية جميــع منازعاتــه  /منازعاتهــا مــع التجــار بــدون أدنــى
مســؤولية علــى ســامبا.
7)7يمكن لحامل البطاقة استخدام بطاقته للسحب النقدي و يعتبر مسؤو ً
ال عن أي رسوم تنتج عن هذه العمليات
8)8يلتــزم حامــل البطاقــة بدفــع جميــع المبالــغ المذكــورة أعــاه للبنــك حتــى ولــو لــم يكــن حامــل البطاقــة قــد وقــع علــى فاتــورة
شــراء أو ســحب نقــدي و ذلــك بعــد إجــراء التحقــق الــازم.
9)9يوافــق حامــل البطاقــة علــى التســجيل اآللــي (بــدون أي إجــراء مــن طــرف حامــل البطاقــة) إلــى أيــة طريقــة لتســديد الفواتيــر
عــن طريــق البطاقــات إلكترونيــً مثــل «ســداد» والتــي قــد تقــدم إلــى حامــل البطاقــة لتســهيل عمليــات دفــع الفواتيــر الشــهرية.
1010يوافــق حامــل البطاقــة علــى انــه يجــوز لســامبا فــي أي وقــت ،وبــدون الحاجــة إلــى إشــعار مســبق ،القيــام مباشــرة بخصــم قيمــة
أيــة مبالــغ مســتحقة علــى حامــل البطاقــة مــن أيــة مبالــغ موجــودة فــي أي حســاب لحامــل البطاقــة لــدى ســامبا.
على أن تكون سجالت سامبا هي إثبات مقبول للمبلغ الصحيح لدين حامل البطاقة.
1111يوافق حامل البطاقة
ً
1212يجــوز لحامــل البطاقــة أن يقــوم فــي أي وقــت بإنهــاء العمــل بهــذه الشــروط واألحــكام بموجــب إشــعار خطــي لســامبا .وال
يكــون هــذا اإلشــعار نافــذا إال بعــد اســتالم ســامبا لجميــع البطاقــات والبطاقــات اإلضافيــة مقطوعــة إلــى نصفيــن وبعــد قيــام
حامــل البطاقــة بدفــع جميــع المبالــغ التــي تكــون حينئــذ مســتحقة عليــه.
1313فــي حالــة فقــدان حامــل البطاقــة إقامتــه /إقامتهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،فــإن للبنــك الحــق فــي إلغــاء بطاقتــه/
بطاقتهــا االئتمانيــة وعلــى العميــل تســديد المبالــغ المســتحقة
1414يحتفــظ حامــل البطاقــة ببطاقتــه /ببطاقتهــا فــي مــكان آمــن .ويقــوم فــورًا بأخطــار ســامبا بالهاتــف ،علــى أن يلــي ذلــك اعتمــاد
خطــي بالفاكــس أو باليــد ،فــي حالــة فقــدان أو ســرقة أي مــن البطاقــات .ويبقــى حامــل البطاقــة مســؤوال عــن أيــة عمليــة
تتــم أثنــاء فقدانه/فقدانهــا أو ســرقة بطاقتــه /بطاقتهــا مــا لــم يســتلم ســامبا بالغــا بهــذا الخصــوص قبــل حــدوث مثــل هــذه
العمليــات.
1515يتعهــد حامــل البطاقــة بعــدم اســتخدام بطاقتــه فــي تنفيــذ أي مشــتريات أو خدمــات ممنوعــة بموجــب األنظمــة واألحــكام
الســارية فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
1616يوافــق العميــل علــى تزويــد ســامبا بأيــة معلومــات يطلبهــا منــه لتأســيس حســابه لــدى ســامبا و /أو لمراجعتــه و/أو إلدارتــه.
ويفــوض العميــل ســامبا بــأن يحصــل علــى وأن يجمــع مــا يلزمــه مــن معلومــات كمــا يــرى أو يحتــاج تخــص العميــل أو حســاباته
وتســهيالته مــن مكتــب االئتمــان الســعودي (ســمة) وأن يكشــف هــذه المعلومــات إلــى الشــركة المذكــورة (ســمة) أو ألي وكالــة
توافــق عليهــا مؤسســة النقــد العربــي الســعودي (ســاما).
1717يوافــق حامــل البطاقــة علــى أن بعــض المعلومــات مثــل اســمه وعنوانــه يمكــن تزويدهــا لشــركات خارجيــة معينــة يــرى ســامبا
بأنهــا تتمتــع بالســمعة الحســنة  ،وذلــك ألغــراض التســويق وعــرض منتجــات أو خدمــات عليــه ،و إذا كان يتعيــن علــى ســامبا
نظاميــً أن يكشــف عــن بعــض المعلومــات عــن العمــاء ،فــإن ســامبا ســيتقيد بذلــك.
1818يوافــق حامــل البطاقــة علــى أحقيــة ســامبا بالقيــام باالتصــال علــى أي مــن أقاربــه ،دون أي إشــعار لحامــل البطاقــة ،وذلــك فــي
حالــة صعوبــة التواصــل معــه مباشــرة إمــا بســبب عــدم الــرد علــى أرقــام الهواتــف التــي قــام بتزويدهــا لســامبا أو فــي حالــة
عــدم صالحيتهــا أو تغييرهــا دون إبــاغ ســامبا بذلــك ويتحمــل حامــل البطاقــة أي نتائــج مترتبــة علــى ذلــك

1919للحصــول علــى خدمــات ســامبافون وأجهــزة الصــرف اآللــي «الخدمــات» يقــوم حامــل البطاقــة باختيــار رقــم ســري عــن طريــق
االتصــال بالهاتــف المجانــي بالبنــك مباشــرة أو عــن طريــق أي فــرع مــن فــروع ســامبا وذلــك وفقــا للشــروط المذكــورة أدنــاه:
1.1

1ســوف يحــل الرقــم الســري محــل التوقيــع الفعلــي وتكــون التعليمــات المعطــاة عــن طريقــه ملزمــة لحامــل
البطاقــة رغــم أي ادعــاء بأنهــا صــدرت عــن شــخص آخــر .ويحــق لســامبا أن يعتمــد عليهــا تمامــا.

1.2

1ال يجــوز إفشــاء الرقــم الســري للغيــر وإال صــار حامــل البطاقــة وحــده مســؤوال عــن نتائــج ذلــك .وإذا اعتقــد حامل
البطاقــة بــان الرقــم اصبــح معروفــً يجــب عليه/عليهــا القيــام فــورًا بإخطــار البنــك وتغييــر الرقــم الســري ،ومــن
المستحســن تغييــر الرقــم الســري دائمــا وأن يتــم تجنــب اســتعمال اثنيــن أو أكثــر مــن األرقــام المتشــابهة
المتتاليــة و تجنــب األرقــام التــي يمكــن تخمينهــا بســهولة.

 1تعتبــر الكشــوف الشــهرية ( الورقيــة او اإللكترونيــة فــي حــال اختيارهــا مــن قبــل حامــل البطاقــة عــن طريــق ســامبا اون اليــن )
19
نهائيــة وصحيحــة إال إذا تــم االعتــراض عليهــا خطيــً بواســطة حامــل البطاقــة خــال  30يومــا.
2يقــر ويعلــن حامــل البطاقــه بأنــة ليــس ضمــن الممنــوع قانونيــا التعامــل معهــم ،وأنــة مســئوال عــن جميــع األمــوال المودعــة فــي
20
حســابة ســواء مــن قبلــة أو مــن قبــل غيريــة وبــدون علمــة .وأن يكــون بالتالــي مســئوال أيضــا عــن هــذه األمــوال المودعــة فــي حســابة عنــد
عــدم التبليــغ عنهــا رســميا لســامبا .كمــا يتعهــد بــأن جميــع األمــوال المودعــة بحســابة قانونيــة المصــدر وأنة مســؤول عــن كونهــا خالية
مــن أي تزويــر أو تزييــف وفــي حالــة إســتالم البنــك ســامبا منــة أمــواال مزيفــة فســتصبح غيــر قابلــة لإلســترداد أو التعويــض مــن البنــك.
21

2يتعهــد حامــل البطاقــة بإعــادة جميــع البطاقــات مقطوعــة إلــى نصفيــن إلــى ســامب اإذا تــم إنهــاء العمــل بهــذه الشــروط واألحكام،
و يصبــح كامــل الرصيــد المديــن فــي حســاب البطاقــة مســتحق الدفــع لســامبا فــورًا .أمــا فــي حالــة بطاقــات ســوني/المملكة ،فإنــه
يحــق لحامــل البطاقــة طلــب قســائم االســترداد مقابــل نقــاط المكافــأة المتراكمــة غيــر المدفوعــة خــال فتــرة ثالثــة أشــهر مــن
تاريــخ اســتالم اإلشــعار بإنهــاء العمــل بهــذه الشــروط واألحــكام مــن قبــل ســامبا.

الشروط واألحكام الخاصة بالبنك ( سامبا)
1.1يكفــل ســامبا بمــا ال يتعــارض مــع هــذه الشــروط واألحــكام لحامــل البطاقــة فــي ســداد قيمــة مشــترياته مــن التجــار و
المؤسســات التــي تقبــل التعامــل بهــذه البطاقــة.
2.2يخصــم ســـامبا جميــع مبالــغ عمليــات البطاقــة ومصاريــف االشــتراك والمصاريف األخــرى المتعلقة بهــا (شــاملة المصاريف
القانونيــة) و االلتزامــات الناشــئة عــن البطاقــة اإلضافيــة وقيمــة أيــة أضــرار فعليــة يتكبدهــا ســـامبا نتيجــة اســتعماالت
البطاقــة؛ و ذلــك مــن حســاب البطاقــة («حســاب البطاقــة»).
3.3يتحمــل ســامبا مبالــغ العمليــات المنفــذة بطريقــة احتياليــة (نقــل بيانــات البطاقــة) دون علــم حامــل البطاقــة ،ســواء
تمــت قبــل او بعــد ابــاغ حامــل البطاقــة ســامبا بشــأن ذلــك ،مــا عــدا الحــاالت التــي يثبــت فيهــا ســامبا مســئولية حامــل
البطاقــة عــن هــذه العمليــات.
4.4يجــوز لســامبا فــي أي وقــت ،أن يرفــض قبــول أيــة عمليــة قــام بهــا حامــل البطاقــة علــى بطاقتــه االئتمانيــة ،وبــدون
أي التــزام منــه بإعطــاء أي تفســير أو ســبب لذلــك .إن مثــل هــذا الرفــض مــن ســامبا بأســباب مثــل ،ولكــن بــدون تحديــد،
االســتخدام المتزامــن لبطاقــة االئتمــان ذاتهــا فــي عمليــات فــي مكانيــن مختلفيــن ،أو اســتخدام بطاقــة االئتمــان فــي
عمليــات ممنوعــة أو غيــر قانونيــة وفقــً للقوانيــن الســعودية المرعيــة و/أو قوانيــن االختصــاص حيــث تتــم أيــة عمليــة .ولــن
يكــون ســامبا مســؤوال عــن أيــة خســائر أو أضــرار أو مصاريــف (مباشــرة أو غيــر مباشــرة ،الحقــة أو غيــر الحقــة) يتكبدهــا
حامــل البطاقــة بســبب رفــض ســامبا قبــول أيــة عمليــات قــام بهــا حامــل البطاقــة .ســيقوم ســامبا بإعــام عضو/عضــوة
البطاقــة بــدون تأخيــر عــن رفــض ســامبا أليــة تحويــات أو عمليــات بنكيــة مــن جهــة العميــل.
 .5.5يحــق لســامبا تجميــد حســاب حامــل البطاقــة فــي حالــة عــدم تحديــث المعلومــات المتعلقــة ببطاقتــه الشــخصية
وتزويــد ســامبا بصــوره منهــا عنــد انتهــاء صالحيتهــا.
6.6تطبيقـ ّا للوائح التنظيميــة ذات الصلــة ،فــإن لســامبا كامــل الحــق فــي تحديــد حــد الســحب النقــدي المســموح بــه للبطاقــة
ـاء علــى الســلوك االئتمانــي لحامــل البطاقــة حســب مــا يظهــر مــن متابعتــه مــن خــال ســجالت البنــك
بنـ ً
7.7يجــوز لســامبا أن يقــوم فــي أي وقــت بإنهــاء العمــل بهــذه الشــروط واألحــكام واســتعادة جميــع البطاقــات (تعتبــر كلهــا
مملوكــة لســامبا) وذلــك دون أيــة مســؤولية تجــاه حامــل البطاقــة أو إشــعار مســبق له/لهــا .وعلــى حامــل البطاقــة
القيــام فــورًا بإعــادة جميــع البطاقــات مقطوعــة إلــى نصفيــن إلــى ســامبا.
8.8يجــوز لســامبا فــي أي وقــت ودون إشــعار حامــل البطاقــة تغييــر أو تعديــل أي مــن هــذه الشــروط واألحــكام .و ســوف يقــوم

ســامبا (خــال  30يومــا ) بإبــاغ حامــل البطاقــة بهــذا التغييــر ,فــي حــال عــدم موافقــة حامــل البطاقــة علــى التغييــر فيجــب
عليــة إبــاغ ســامبا بعــدم موافقتــه علــى ذلــك التغييــر خــال  10أيــام من إســتالمة إشــعار التعديــل وإلغــاء البطاقــة  ,أو القيام
بإنهــاء هــذه الخدمــات وفقـ ّا للمــادة ( )12أعــاه  .ويعتبــر احتفــاظ حامــل البطاقــة ببطاقتــه بعــد تاريــخ إبالغــه بذلــك التغييــر
قبــوال ضمنيــا وغيــر مشــروط مــن جانبــه بذلــك.
9.9سيوفر سامبا وخالل  10ايام عمل ،صورة من المستندات التالية في حال طلب حامل البطاقة ذلك:
.أطلب إصدار البطاقة
.بالشروط واالحكام المحدثة
.تصورة من عقود اإلتمان ،بما في ذلك مستندات الضمانات والكفاالت
1010فــي حالــة وجــود اختــاف بيــن مبلــغ أي إيــداع نقــدي حســبما يدعيــه حامــل البطاقــة وحســبما يظهــر فــي حســابات
البنــك ،يكــون االعتمــاد علــى حســابات ســامبا ويتــم إخطــار حامــل البطاقــة بوجــود ذلــك االختــاف.
1111يعتبــر أي إشــعار مطلــوب مــن ســامبا بموجــب هــذه الشــروط واألحــكام إشــعارًا نظاميــا وملزمــً إذا تــم إرســاله بالبريــد أو
بالفاكــس علــى العنــوان المعطــى مــن قبــل حامــل البطاقــة أو بأيــة وســيلة أخــرى يراهــا ســامبا بمحــض اختيــاره مناســبة.
1212يجوز لسامبا في أي وقت إحالة أي من حقوقه الواردة هنا إلى جهة أخرى دون أشعار أو موافقة حامل البطاقة.
1313عنــد قبــول الطلــب وبعــد أن تصبــح مالــكا لبطاقــة ســامبا ،يصبــح لســامبا الســلطة والصالحيــة بــإدراج حامــل البطاقــة
وتســجيله فــي مختلــف برامــج التأميــن وذلــك باالســتناد إلــى رغبــة العضــو بالتســجيل فــي مثــل هــذه البرامــج .وتطبــق
الشــروط واألحــكام الخاصــة علــى مختلــف برامــج التأميــن وتكــون ملزمــة لــكال الطرفيــن وتكــون متوفــرة عنــد الطلــب.
1414يحتفــظ ســامبا بالحــق المطلــق فــي رفــض االســتجابة أليــة تعليمــات صــادرة بالهاتــف أو عــن طريــق جهــاز الصــرف اآللــي
إال بعــد اســتالمه العتمــاد خطــي مســبق لتلــك التعليمــات .ويجــوز لســامبا القيــام بطباعــة أو تســجيل التعليمــات الصــادرة
عــن طريــق الهاتــف أو جهــاز الصــرف اآللــي أو القيــام بتصويرهــا علــى مايكروفيلــم .وتشــكل تلــك المطبوعــات أو المــواد
المســجلة علــى مايكروفيلــم بينــة مقبولــة ونهائيــة فيمــا يتعلــق بمضمونهــا .ويجــوز لســامبا اســتعمالها فــي جميــع
األغــراض بمــا فــي ذلــك إجــراءات التقاضــي.
1515لــن يكــون ســامبا مســؤوال عــن أيــة خســائر أو أضــرار أو مصاريــف (مباشــرة أو غيــر مباشــرة  ،تباعيــة أو خالفهــا) يتكبدهــا
حامــل البطاقــة بســبب قيــام ســامبا بالعمــل (أو رفــض العمــل) بنــاء علــى أيــة معلومــات صــادرة عبــر ســامبافون أو
أجهــزة الصــرف اآللــي أو بســبب فشــل حامــل البطاقــة فــي الحصــول علــى الخدمــات ألي ســبب كان ســواء داخــل أو خــارج
المملكــة العربيــة الســعودية .ويشــمل ذلــك دون حصــر فشــله فــي االلتــزام بمتطلبــات أي مــن أحــكام هــذه االتفاقيــة .إن
حامــل البطاقــة ملتــزم بتعويــض ســامبا عــن جميــع تلــك الخســائر واألضــرار والمصاريــف.
1616إن التعليمــات المتعلقــة بهــذه الشــروط واألحــكام قــد تــم تضمينهــا فــي دليــل اســتخدام مســتقل خاضــع للتغييــر
بواســطة ســـامبا فــي أي وقــت دون إشــعار مســبق و يجــوز لســـامبا إضافــة منتجــات بنكيــة أخــرى فــي المســتقبل  .إن مثــل
هــذه التغييــرات واإلضافــات ســوف يتــم إخطــار حامــل البطاقــة بهــا وســتكون ملزمــة لــه  /لهــا فــي حــال عــدم اعتراضــه
خــال  10أيــام بعــد إبالغــه .وفيمــا يتصــل بهــذا األمــر ،يجــوز لســـامبا ،باإلضافــة إلــى اســتخدام الرقــم الســري االســتعاضة عنــه
باســتعمال إجــراءات التعــرف العاديــة الداخليــة الخاصــة بــه.
1717يحــق لســامبا فــي أي وقــت فــرض رســوم /عمــوالت حســبما يراهــا مناســبة فيمــا يتعلــق بالخدمــات .وبهــذا يكــون ســامبا
مفوضــً بالقيــام مباشــرة ودون الرجــوع إلــى حامــل البطاقــة بخصــم قيمــة تلــك الرســوم /العمــوالت ،حســبما تــم
توضيحهــا فــي كشــوف الحســاب الشــهرية مــن أي حســاب لحامــل البطاقــة لــدى ســامبا.
1818يلتــزم ســامبا بإعــادة الرســوم والعمــوالت المفروضــه علــى العميــل فــي حــال قــرر العميــل عــدم الرغبــة فــي الحصــول علــى
البطاقــة ولــم يباشــر اإلســتفادة منهــا خــال ( عشــرة ايــام عمــل) .
1919تخضــع هــذه االتفاقيــة الحــكام األنظمــة الســعودية ذات الصلــة و/أو األنظمــة الســائدة فــي المــكان الــذي تمــت فيــه أيــة
عمليــة بموجــب هــذه االتفاقيــة .وتتــم تســوية أي نــزاع بيــن طرفــي هــذه االتفاقيــة تســوية نهائيــة بواســطة لجنــة تســوية
النزاعــات المصرفيــة فــي مؤسســة النقــد الســعودي.
مصاريف البطاقه وغرامات التأخير
1.1ســوف يتــم إرســال كشــف حســاب لحامــل البطاقــة بالريــال الســعودي ويكــون حامــل البطاقــة مســؤوال عــن فــرق ســعر

العملــة ،متــى وجــد ،فــي حالــة قيــام ســامبا أو أي طــرف آخــر ذي صلــة بتحويــل أيــة عملــة أجنبيــة إلــى الريــال الســعودي.
2.2يقــوم حامــل البطاقــة بتســديد دفعــة شــهرية فــي حسابه/حســابها .إن المبلــغ األدنــى المســتحق دفعــه والموضــح
فــي حســابه /حســابها ســوف يكــون أقــل مبلــغ يمكــن قبولــه شــهريًا مــن حامــل البطاقــة قبــل حلــول التاريــخ المحــدد
للدفــع .وإذا تجــاوز الحــد االئتمانــي ســتكون هنــاك رســوم إضافيــة تســتحق لســامبا عــن مبلــغ الزيــادة المذكــورة والتــي
ســتكون مســتحقة الدفــع الفــوري.
3.3فــي حالــة عــدم دفــع المبلــغ األدنــى المطلــوب دفعــه عنــد حلــول التاريــخ المحــدد للدفــع ،فســوف يطالــب حامــل
البطاقــة بكامــل المديونيــة المطلوبــة مــع إيقــاف البطاقــة ،إذا ارتــأت ســامبا ذلــك ،وفــي حــال اســتمرار عــدم الدفــع
ســيقوم ســامبا بإلغــاء البطاقــة و لــن يتــم إصــدار بطاقــة بديلــة إال بعــد ســداد كامــل المبلــغ.
4.4تصــدر جميــع البطاقــات بخيــار دفــع المبلــغ األدنــى المســتحق وفــي حــال رغــب العميــل الــذي لديــه حســاب مــع ســامبا
باســتخدام خيــار دفــع كامــل المبلــغ فعليــه إرســال تفويــض كتابــي إلــى ســامبا للخصــم المباشــر مــن حســابه لدى ســامبا.
وفــي حالــة عــدم توفــر الرصيــد الكافــي فــي حســاب حامــل البطاقــة مع ســامبا لتغطيــة المبلــغ المســتحق علــى البطاقة
فــي يــوم االســتحقاق فــإن ســامبا ســيطبق فــي حقــه مــا جــاء فــي الفقــرة ( )2أعــاه.
5.5إن أيــة مبالــغ تــودع فــي حســاب حامــل البطاقــة بواســطة شــيك ســوف تقيــد لصالــح الحســاب بعــد تحصيــل المبالــغ مــن
قبــل ســامبا.
6.6فــي حالــة وفــاة حامــل البطاقــة فــأن لســامبا الحــق فــي مطالبــة ورثتــه /ورثتهــا بكامــل المبلــغ المســتحق علــى البطاقــة
فــي الحــال ،إال إذا كان حامــل البطاقــة مشــتركا فــي برنامــج الــدرع االئتمانــي كمــا هــو موضــح ادنــاه.
7.7فــي حــال إعــان حامــل البطاقــة إفالســه ،فــإن جميــع المبالــغ المســتحقة علــى حامــل البطاقــة ســوف تصبــح مســتحقة
الدفــع فــورًا.
8.8بالنســبة ألعضــاء البطاقــة مســتخدمي برنامــج «تقســيط» ،فــي حالــة التأخيــر أو عــدم الدفــع فــي التاريــخ المحــدد فســوف
يتــم إلغــاء التقســيط ويصبــح المبلــغ المســتحق واجــب الدفــع فــورا.
9.9يحتســب البنــك رســوم ائتمــان علــى مبلــغ العمليــة التــي لــم تســدد مــن اليــوم االول للعمليــة .ولتفــادي
احتســاب رســوم االئتمــان ،يرجى تســديد كامــل المبلــغ قبــل يــوم االســتحقاق.
1010إن شــروط وأحــكام أيــة اتفاقيــة مزدوجــة الشــعار يكــون البنــك ،حاليــا أو مســتقبال ،طرفــا فيهــا ســوف تســود علــى أحكام
هــذه االتفاقيــة بالقــدر الــذي يكــون مطلوبــا إلزالــة أي تضــارب بيــن االتفاقيتيــن .ولهــذا الغــرض ،فــإن أي نــص مخالــف فــي
أيــة اتفاقيــة بطاقــة مزدوجــة الشــعار ســوف يعتبــر تعديــا لهــذه االتفاقيــة بموجــب المــادة ( )22أعــاه.
الرجــاء مراجعــة جــدول رســوم االئتمــان وغرامــات التأخيــر و طريقــة احتســاب قيمــة الربــح للمبالــغ المســتحقة و شــرح مختصــر لحســاب
العمليــات الدوليــة
جدول العموالت
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حساب الربح
)رسوم االئتمان (رسوم خدمة
 اذا قرر العميل,تحتسب رسوم االئتمان بنسبة شهرية على المبلغ اإلجمالي المستحق في كشف الحساب من تاريخ العملية
 تقيد رسوم االئتمان على حساب العميل حتى يتم سداد كامل المبلغ المستحق. التسديد الجزئي للمبلغ المستحق
:الفترة الزمنية لحساب رسوم االئتمان
 يوما من تقديم البائع للعملية50  و21 تكون الفترة الزمنية المسموح بها قبل حساب رسوم االئتمان على العملية تتراوح ما بين
.للبنك
مثال توضيحي

إذا كان حامــل البطاقــة يصــدر لــه كشــف الحســاب بتاريــخ  15مــن كل شــهر ،وقــد قــام بالعمليــات التاليــة خــال المــدة مــا بيــن 15
نوفمبــر إلــى  15ديســمبر مــن الســنة:
عمليات شراء بمبلغ 5000ريال بتاريخ  20نوفمبر.عمليات سحب نقدي بمبلغ 7000ريال بتاريخ  10ديسمبر.وإذا افترضنــا أنــه ال توجــد مبالــغ مســتحقة علــى البطاقــة لكشــف حســاب  15نوفمبــر ،فــإن حامــل البطاقــة ســيحصل علــى كشــف
حســاب  15ديســمبر بمبلــغ إجمالــي مســتحق قــدره  12000ريــال ،وعلــى حامــل البطاقــة ســداد المبلــغ المســتحق بعــد  21يومــا مــن تاريــخ
إصــدار الكشــف كحــد أقصــى.
ولــدى حامــل البطاقــة الخيــار بدفــع المبلــغ المســتحق كامــ ً
ا أو  %5منــه .وفــي حالــة أنــه دفــع المبلــغ المســتحق علــى كشــف
الحســاب بالكامــل بتاريــخ االســتحقاق ،فإنــه لــن يحتســب أي رســوم أو ربــح علــى المبلــغ المســتحق.
أما في حالة الدفع الجزئي بمبلغ  3600ريال بتاريخ  6يناير فإن قيمة الربح سيحتسب كالتالي:
عملية مشتريات (:من تاريخ العملية الى تاريخ كشف الحساب القادم)
 5000ريال *  57يوم *  234.25 = 365 ÷ %30ريال
عميلة سحب نقدي (:من تاريخ العملية الى تاريخ السداد)
 7000ريال *  27يوم *  155.35 = 365 ÷ %30ريال
عميلة سحب نقدي (:من تاريخ السداد الى تاريخ كشف الحساب الجديد)
 3400ريال *  10يوم *  27.95 = 365 ÷ %30ريال
المجموع  417.55 :ريال

رسوم الخدمة على العمليات الدولية
يحتسب رسم خدمة  %2,75من مبلغ العمليات الدولية التي تتم على البطاقات االئتمانية
مثال توضيحي
مبلغ العملية الدولية 1000 :ريال
عملة العملية ( :أ)
نسبة التحويل من عملة العملية (أ) الى الريال السعودي هي4.5 :
المبلغ بالريال =  4500 = 4.5 * 1000ريال
رسوم الخدمة على العملية الدولية =  4500ريال *  123.75 = %2.75ريال
عملية التحويل تتم عن طريق شركة فيزا  /ماستركارد بحسب نسبة التحويل لتاريخ العملية

شروط وأحكام الدرع االئتماني:

)أمجموعة االئتمان للتأمين لدرع االئتمان تغطي جميع المشاركين لدى برامج سامبا للدرع االئتماني.
)بالمبلغ المغطى بالتأمين هو الرصيد المستحق على حامل البطاقة.
ج) الحاالت التي يشمل غطاء التأمين
 -1في حالة الموت بسبب حادث أو مرض.
 -2في حالة العجز الكلي بسبب حادث أو مرض.
 -3في حالة العجز الجزيء بسبب حادث أو مرض إال إذا استثنينا منه ما هو موضح في اتفاقية مجموعة التكافل الجماعي.
د) العمر المسموح لدخول البرنامج:
 )1الحد األعلى للعمر  60عامًا (ستين عامًا) ويعتمد على التاريخ الميالدي.
ً
عاما) ويعتمد على التاريخ الميالدي.
 )2الحد األدنى للعمر  18عامًا (الثامنة عشر
هـ)العمر النهائي :الغطاء ينتهي للمشارك في حالة بلوغ عمر ( 65الخامسة والستين عامًا).
لمزيد من المعلومات اتصل على هاتف سامبا فون 8001242000
الرجاء مراجعة شرح تفاصيل البطاقة على موقع  سامبا أون الين

www.samba.com
ح .صناديق حفظ األمانات
يقر صاحب الحساب ويوافق على مراعاة الشروط واألحكام التالية التي بموجبها يجوز للبنك
.1
حسب رؤيته وتقديره أن يتيح لالستخدام الحصري لصاحب الحساب عدد صناديق حفظ األمانات
(الصندوق) الموضح من قبل صاحب الحساب في نموذج طلب صناديق حفظ األمانات .تقرأ الشروط
واألحكام المتعلقة باستخدام “الصندوق” وتفسر كجزء ال يتجزأ من نموذج طلب صناديق حفظ
األمانات.
الرسوم :وافق البنك على إتاحة هذه الصناديق إلى صاحب الحساب كما ذكر أعاله بناء على دفع
.2
الرسوم السنوية المحددة والتي يفوض صاحب الحساب البنك بموجبه تفويضا غير قابل للنقض أن
يخصمها من أي حساب يخص صاحب الحساب لدى البنك .تكون الرسوم األولية بالمبلغ الموضح في
طلب صندوق حفظ األمانات بالرغم من أن البنك يحتفظ لنفسه بالحق فى زيادة تلك الرسوم في أي
وقت ،وتسري هذه الزيادة عند تجديد فترة إتاحة هذه الصناديق .جميع الرسوم القابلة للدفع بموجب
ذلك غير قابلة لالسترداد وإذا أنهيت فترة إتاحتها قبل فترة السريان الحالية لن يتم رد أي رسوم إلى
صاحب الحساب.
المدة :تستمر فترة إتاحة تلك الصناديق لمدة سنة ميالدية واحدة من  365يوما (فترة اإلتاحة) تبدأ
.3
من تاريخ دفع الرسوم األولية من قبل صاحب الحساب كما هو مذكور أعاله.
التجديد :ما لم تنهى وفقا للمادة  5أدناه ،تجدد فترة اإلستخدام تلقائيا لفترة أخرى مدتها سنة عند
.4
اكتمال السنة األولى ( 365يوما) في التاريخ الذي بدأت منه االتفاقية بشرط دفع الرسوم السارية في
حينها والتي يملك البنك تفويضا غير قابل للنقض بخصمها من أي حساب لصاحب الحساب موجود
لدى البنك كما ذكر سالفا.
اإلنهاء:
.5
أ) يجوز لصاحب الحساب إنهاء فترة اإلستخدام في أي وقت عن طريق استالم محتويات الصندوق
وتسليم مفاتيح الصندوق إلى البنك.
ب) يجوز للبنك إنهاء فترة اإلستخدام في أي وقت بموجب تقديم إشعار خطي مسبق مدته 15
(خمسة عشر) يوما إذا فشل صاحب الحساب في مراعاة وأداء هذه الشروط .في حالة فشل
صاحب الحساب في تسليم المفاتيح و استالم محتويات الصناديق خالل ( 15خمسة عشر) يوما
من تاريخ ذلك اإلشعار ،يقوم البنك بإعطاء إشعار آخر مدتة  7أيام إلى صاحب الحساب الخذ
محتويات الصندوق (الصناديق) .بعد انتهاء مدة اإلشعار الثاني ،إذا لم يقم صاحب الحساب
باالتصال بالبنك أو اخذ محتويات الصندوق (الصناديق) ،يقوم البنك بإبالغ الجهات المختصه
بذلك ،وبعدها يجوز للبنك أن يفتح عنوة الصندوق (الصناديق) المستخدمة من قبل صاحب
الحساب وينزع ويجرد محتوياتها ،ويضع المحتويات في خزانته العامة .يتم اتخاذ ذلك اإلجراء في
حضور اثنين من مسؤولي البنك وضابط شرطة ويوقع كل منهم على جرد المحتويات ويكون ذلك
الجرد ملزما ونهائيا لجميع األغراض على صاحب الحساب ،وورثة صاحب الحساب وأقربائه
وخلفائه في الميراث فيما يتعلق بمحتويات الصناديق وال يحق ألي منهم االعتراض على دقة ذلك
الجرد.
ج) يقوم البنك بإبالغ صاحب الحساب بذلك اإلجراء وإرسال نسخة من الجرد إلى صاحب الحساب
على آخر عنوان معروف له ،وما لم يكن صاحب الحساب قد استحوذ مسبقا على محتوياته ،فإن
تلك المحتويات ،حسب تقدير البنك ،سوف تحفظ في خزانة البنك العامة.
 .6الوصول إلى الصندوق :إن صاحب الحساب يفوض البنك تفويضا غير قابل للنقض بأن يسمح
لألشخاص المذكورة أسماؤهم في نموذج طلب صناديق حفظ األمانات والموضحة توقيعاتهم على ذلك
الطلب بأن يكن لهم حرية الوصول الكامل إلى جميع تلك الصناديق الستالم و/أو إيداع بنود فيها وفقا
للشروط واألحكام الواردة أدناه :
أ) يسمح بالوصول إلى جميع الصناديق المتاحة لصاحب الحساب فقط لألشخاص المفوضين
رسميا في سجالت البنك .وينبه صاحب الحساب بأال يسلم المفاتيح إلى أي شخص غير مفوض
رسميا.
ب) يكون لصاحب الحساب حرية الوصول إلى جميع الصناديق المتاحة له فقط أثناء ساعات العمل
المعتادة للبنك في أيام العمل العادية .لن يكون البنك مسؤو ً
ال عن الفشل في السماح بالوصول إلى
الصناديق نتيجة لحريق أو حادث آخر من أحداث القوة القاهرة أو أحداث الطبيعة أو أي ظروف
أخرى خارجة عن سيطرة البنك.
ج) يجوز فحص محتويات جميع الصنادق المتاحة لصاحب الحساب فقط في الغرف الموفرة من
قبل البنك لذلك الغرض .يقوم صاحب الحساب بنزع واستبدال صندوقه (صناديقه) وفي حالة
تسليم أحد موظفي البنك الصندوق كتسهيل لصاحب الحساب ،لن يتحمل البنك أي مسؤولية
عن ذلك .وفقا للنظم المطبقة ،يجوز ألحد موظفي البنك المعتمدين أن يفحص بالنظر ويراجع
المحتويات  /المواد التي يحتفظ بها صاحب الحساب في الصندوق.
د) إذا خضعت كل أو أي من الصناديق المتاحة لصاحب الحساب ،أو محتوياتها ،لدعاوى قانونية أو
خضعت ألي نزاع أو مطالبة ،يحق للبنك أن يقيد أو يوقف الوصول إلى تلك الصناديق حتى يوجه
بخالف ذلك خطيا من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي أو الجهة المعنية األخرى ،أو السلطة
أو المحكمة باتفاقية خطية موقعة من جميع أطراف النزاع.
هـ) يجوز للبنك أن يرفض الوصول إلى جميع الصنادق المتاحة لصاحب الحساب في أي وقت حتى
يتم دفع جميع الرسوم المتعلقة بأي من تلك الصناديق أو جميعها بالكامل.
أكثر من صاحب حساب :إذا كان نموذج الطلب موقعا من اثنين أو أكثر من أصحاب الحساب ،فإنه
.7
يكون لكل منهما مستقال حرية الوصول إلى الصندوق وذلك حسب التعليمات الصادره منهم للبنك،
ويجوز لكل منهما تعيين وكيل قانوني يكون له حق الوصول إلى الصندوق ،ويفوض كل منهما اآلخر،
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بشكل مستقل وبدون موافقة الحقة أو إشعار الحق ،أن يودع ويستلم ممتلكات من الصندوق .وتعتبر
محتويات الصندوق من وقت إلى آخر ملكية مشتركة لكل من أصحاب الحساب الذين لهم حق الوصول
إلى الصندوق ولن يكون البنك مسؤو ً
ال عن أي مطالبة من أي صاحب حساب بأن األخر الذي له حق
الوصول للصندوق قد أساء استغالل ممتلكاته.
المسؤوليات  :إن مسؤولية البنك فيما يتعلق بالممتلكات المودعة في الصندوق المتاح لصاحب الحساب
بموجب هذه الشروط محدودة في الرعاية العادية في أداء موظفي البنك ومسؤوليه لواجباتهم ،وتتكون
هذه الواجبات فقط من (أ) حفظ الصندوق في خزانته و (ب) عدم السماح ألي شخص بالوصول
إلى الصندوق إال صاحب الحساب أو الشخص المسمى والمفوض خطيا من قبل العميل ،ويكون التعرف
بواسطة التوقيع والهوية كافيًا ،أو ممثله القانوني في حالة الوفاة أو اإلعسار أو عجز صاحب الحساب
(بموجب تقديم المستندات المؤيدة سارية المفعول) .إن إثبات الفقدان الجزئي أو الكلي للمحتويات ال
يعني فتح غير مفوض للصندوق .لن يكون البنك مسؤو ً
ال عن أي فقدان أو تلف لمحتويات الصندوق
سواء نتج عن أي حدث من أحداث القوة القاهرة أو أحداث الطبيعة أو غير ذلك.
المفاتيح :لن يحتفظ البنك بنسخة ثانية من المفاتيح المقدمة إلى صاحب الحساب وبالتالي فإن البنك
لن يكون قادرا على فتح الصندوق .بموجب إعادة الصندوق من قبل صاحب الحساب ،يلتزم صاحب
الحساب بتسليم المفاتيح إلى البنك .ويدفع صاحب الحساب ،بناء على طلب البنك ،أو حسب رؤية
البنك ،يخصم من أي حساب لصاحب الحساب لدى البنك (وبموجب هذا فإن صاحب الحساب
يفوض البنك تفويضا غير قابل للنقض) ،أي مصروفات معقولة تنفق في فتح أو إصالح أي صندوق
يتاح لصاحب الحساب أو أبوابه أو تغيير أقفاله يحدث بسبب فقدان صاحب الحساب للمفاتيح أو فشله
في إعادتها إلى البنك .يلتزم صاحب الحساب بأن يقدم إلى البنك إشعارا فوريا بفقدان أي من مفاتيح
الصندوق .سيفرض البنك مبلغ  1000ريال سعودي كرسوم مقابل استبدال المفتاح.
استخدام الصندوق  :لن يستخدم صاحب الحساب أي صندوق متاح له بموجب هذه الشروط ،أو يسمح
باستخدامها ،ألية بنود تكون ذات طبيعة خطرة أو مخالفة للقانون.
إذا كانت اإليجارات تدفع متأخرة أو لم تعاد المفاتيح بعد إشعار اإلنهاء ،يجوز للبنك ،بعد الفترة
المقررة ،أن يستحوذ على الخزانة ويتصرف في أي محتويات بموجب اإلجراءات القانونية الصحيحة
وبموجب إشعار مسبق إلى صاحب الحساب.
يجوز للبنك حسب تقديره ،أن ينقل الخزانة مع المحتويات إلى موقع جديد تحت الحماية التي يراها
مناسبة ،بموجب إشعار مسبق إلى صاحب الحساب.
يحتفظ البنك بالحق في إبالغ السلطات األمنية المختصة إذا شعر بأن الصندوق يستخدم ألي أغراض
غير مشروعة أو أي أنشطة محظورة.
دفاتر الشيكات:
يوافق صاحب الحساب على الشروط واألحكام التالية فيما يتعلق باستعمال والمحافظة على سالمة
الشيكات التي تقدم لصاحب الحساب وذلك لحماية صاحب الحساب والبنك معا .يتم إصدار دفاتر
شيكات جديدة لصاحب الحساب شخصيا أو ترسل له عن طريق البريد وفقا لطلب خطي بذلك منه
أو تسلم له بأية وسيلة أخرى يقبلها البنك.
تستعمل الشيكات فقط على الحساب الذي تم إصدار الشيكات بشأنه وال يجوز بأي حال من األحوال
استعمالها عن أي حساب آخر.
يجب أن تكون الكتابة على الشيكات واضحة وتكون بالحبر وفقط على النماذج المقدمة من قبل البنك،
أي تغيير في الشيك يجب أن يتم بوضوح مع اعتماده بالتوقيع الكامل لصاحب الحساب (التوقيع
المختصر فقط غير كاف).
ألسباب تتعلق باألمن والسالمة ،يتعين على صاحب الحساب؛ (أ) أن ال يصدر شيكات على بياض( ،ب)
أن يبدأ كتابة الشيك من أول المكان الخالي المخصص لذلك الغرض وأال يترك فراغات بين الكلمات أو
األرقام( ،ج) أن ال يستعمل األقالم التي يمكن مسح كتابتها و (د) أال يوقع على شيكات على بياض.
سيكون صاحب الحساب مسؤو ً
ال عن دفتر  /دفاتر الشيكات التي تسلم له ولتجنب أعمال الغش
والتزوير ،عليه االحتفاظ بدفاتر الشيكات في مكان آمن ،وإذا تعرض أي شيك للضياع أو السرقة يجب
على صاحب الحساب أن يقوم فورا بإشعار البنك بذلك موضحا رقم الشيك وقيمته وتاريخه حسبما
هو منصوص عليه في المادة  5من القسم أ.
يدفع مبلغ كل شيك يصدر عند تقديمه حتى لو كان الشيك مكتوبا بتاريخ مؤجل ،حيث أن نظم األوراق
التجارية السعودية تنص على أنه من ارتكب أي من األفعال التالية سوف يعاقب بالسجن و/أو الغرامة:
(أ) إصدار شيك بدون رصيد كافي في الحساب لتغطية مبلغ الشيك ،و (ب) إصدار شيك غير مؤرخ أو
بتاريخ مؤجل.
يحق للبنك تقاضي رسوم مقابل إصدار دفاتر شيكات وعلى الشيكات المعادة التي ال تدفع من حساب
صاحب الحساب.

ي .سامبا أون الين
اتفاقية المستخدم
يقبل صاحب الحساب شروط واحكام توفير خدمات سامبا أون الين باستعمال اسم المستخدم وكلمة
.1
السر.
ان الوظيفة االساسية واالستخدام األساسي السم المستخدم وكلمة السر تشبه وظيفة رمز الهاتف
.2
السري وتشبه وظيفة استخدام الرقم السري الشخصي لبطاقة الصرف اآللي ،واختيارها سوف يتيح
خدمات سامبا أون الين فورا لصاحب الحساب ،وباختيار صاحب الحساب السم المستخدم وكلمة السر
و  /أو استخدام خدمات سامبا أون الين يعتبر قد قرأ وفهم ووافق على والتزم بالشروط واألحكام
والتعديالت التالية عليها.
أي تعليمات ترسل أو تحدد بواسطة اسم المستخدم وكلمة السر ،كونها تحل محل التوقيع الفعلي ،سوف
.3

.4

تكون ملزمة لصاحب الحساب (بغض النظر عن اعتراض صاحب الحساب الالحق عليها ألي سبب)
ويمكن االعتماد عليها بشكل نهائي من قبل البنك وتعتبر تعليمات صادره من قبل صاحب الحساب.
يقوم صاحب الحساب بتعين اسم المستخدم وكلمة السر عن طريق التسجيل في الموقع باستخدام بطاقة
الصراف اآللي والرقم السري أو التسجيل في أي فرع من فروع البنك .ال يجوز لصاحب الحساب
تحت أي ظرف من الظروف أن يفشي اسم المستخدم وكلمة السر إلى أي شخص اخر ،ويكون صاحب
الحساب مسؤول وحده عن أي خسائر أو تكاليف أو نفقات تتكبد سواء نتجت مباشرة أو غير مباشرة
عن افشاء اسم المستخدم وكلمة السر .إذا شعر صاحب الحساب ان اسم المستخدم وكلمة السر قد
افشي أو اصبح معروفا ألي طرف ،يتعين على صاحب الحساب أن يبلغ البنك فورا ويغير اسم المستخدم
وكلمة السر الخاصة به.

في هذا القسم:
عبارة “سامبا أون الين” تعني الموقع االلكتروني للبنك والذي يستطيع صاحب الحساب من خالله أن يصل الكترونيا إلى عدد من
الخدمات المرتبطة بحسابه وفقا للشروط واألحكام الواردة أدناه .وعبارة “مزود معلومات آخر” تعني أي مزود للمعلومات يمكن
الوصول إليه عبر سامبا أون الين ،خالف البنك .ويمكن لمزودي المعلومات اآلخرين أن يشملوا ،من بين آخرين ،مباشر ،شركة العلم
ألمن المعلومات ،السوق المالية السعودية أو أي شركة أخرى .وتعني عبارة “مزود خدمة الوصول” أي مزود خدمة انترنت يقدم خدمة
التوصيل إلى االنترنت ،وأي مزود خدمة انترنت تجارية يقدم التوصيل إلى االنترنت باإلضافة إلى شبكته الخاصة ،مثل شركات تزويد
خدمة االنترنت المحلية وشركات االتصاالت المحلية ،وفيزا انترناشونال ،ومزود وصلة الشبكة الخاصة الموضح أدناه .وتعني عبارة “مورد
البرمجيات اآلخر” أي مورد للبرمجيات المستخدمة
في سامبا أون الين أو المستخدمة للدخول إلى “دايركت أكسس” ،خالف البنك.
 .1ماذا تغطي هذه االتفاقية؟
يغطي هذا القسم استخدام الوصول إلى سامبا أون الين ،وهي خدمة الكترونية تتيح لصاحب الحساب
الوصول إلى عدد من المعامالت المصرفيه وخدمات االستفسار والطلب من خالل استخدام أجهزة
كمبيوتر شخصية ،والهواتف الجوالة والرسائل النصية القصيرة وأجهزة مشابهة .يمكن توفير
الوصول من خالل وصلة شبكة خاصة أو من خالل شبكة االنترنت الدولية .إن الحسابات والخدمات
المقدمة من قبل البنك ،التي يصل إليها صاحب الحساب من خالل سامبا أون الين ،يمكن أن تخضع
التفاقيات مستقلة مع صاحب الحساب وتكون ملزمة لصاحب الحساب وملزمة للبنك.
 .2قبول االتفاقية
يوافق صاحب الحساب على استخدام سامبا أون الين وحده كما هو منصوص عليه في هذه االتفاقية.
لن يكون البنك مسؤو ً
ال عن أي فقدان أو تلف أو تكلفة أو مصروفات من أي نوع يتحملها أو يتكبدها
صاحب الحساب أو أى طرف ثالث كنتيجة ألي استخدام أو دخول إلى سامبا أون الين بما يخالف
شروط وأحكام هذه االتفاقية وحيثما تفصل خدمات سامبا أون الين ألي سبب من األسباب.
.3

المحافظة على حساباتك
يوافق صاحب الحساب على أن يحافظ على أي حساب يكون له لدى البنك من أجل االلتزام بالقواعد
التي تحكم هذه الحسابات ،ودفع أي رسوم تتعلق باستخدام تلك الحسابات أو المحافظة عليها.

.4

الخدمات
فيما يلي أمثلة على خدمات الحساب الجاري  /االدخار المتاحة لصاحب الحساب عند استخدامه
لتسهيالت سامبا أون الين :
 .1تحويل من حساب إلى حساب  -إلى حسابات سامبا
 .2تحويل من حساب إلى حساب  -إلى بنوك سعودية أخرى
 .3حفظ التحويل المحدد مسبقًا  -إضافة مستفيد
 .4حفظ تفاصيل المستفيد  -حذف مستفيدين
 .5دفعات سداد  -فواتير الخدمات والفواتير األخرى
وكذلك تتوفر خدمات تتعلق ببطاقات االئتمان والتمويل الشخصي والودائع ألجل باستخدام سامبا أون الين.

.5

التحويالت ودفع الفواتير
عندما يوجه صاحب الحساب البنك بتحويل أموال من حساباته البنكية أو دفع فاتورة من خالل سامبا
أون الين ،يفوض صاحب الحساب البنك بسحب األموال الالزمة من الحساب البنكي .ويوافق صاحب
الحساب على أنه سوف يوجه البنك بإجراء ذلك السحب فقط حيثما يتوفر رصيد كاف في حسابه في
وقت السحب .لن يكون البنك ملزما بالعمل بأي تعليمات سحب صادرة من صاحب الحساب إذا لم
تتوفر في الحساب أموال كافية ،بما فيها ائتمان السحب على المكشوف.
في حالة التحويل ،تؤخذ المبالغ من حساب صاحب الحساب في اليوم الذي نحول فيه الكترونيا المبلغ على
المستفيد .في معظم الحاالت ،يحدد صاحب الحساب متى أعطى تعليماته للبنك .ومع ذلك  ،إذا حدد
صاحب الحساب تاريخا يقع يوم خميس أو جمعة أو عطلة عامة ،سوف يأخذ البنك المبلغ من حساب
صاحب الحساب ويحوله الكترونيا إلى المستفيد في يوم العمل التالي.

.6

ماذا تكلف سامبا أون الين
ال توجد حاليا رسوم خدمة أو أتعاب معاملة على سامبا أون الين .ومع ذلك ،فإن صاحب الحساب
مسؤول عن جميع رسوم الهاتف التي يتكبدها في الوصول إلى سامبا أون الين .كما أن صاحب الحساب
مسؤول عن الرسوم التي يفرضها أي مزود خدمة وصول إلى الشبكة .وال توجد رسوم على استخدام
وصلة الشبكة الخاصة.

يمكن أن تكون هناك رسوم مستقلة عن الخدمات اإلضافية التي يطلبها صاحب الحساب عبر سامبا
أون الين  -مثل خدمة مزودي المعلومات اآلخرين .سيتم إبالغ صاحب الحساب بتكلفة كل خدمة
إضافية يسجل صاحب الحساب لطلبها.
 .7التغير في الشروط  /األتعاب
يجوز للبنك أن يغير خدمات وشروط سامبا أون الين ،بما فيها األتعاب ،المحددة في هذه االتفاقية في
أي وقت .سيتم إبالغ صاحب الحساب بأي تغيير حسبما يلزم ،سواء عن طريق البريد االلكتروني أو
برسالة الكترونية .ويدرك صاحب الحساب أنه باستخدام سامبا أون الين بعد سريان التغيير  ،فإنه
يوافق على ذلك التغيير.
.8

اإليقاف
يجوز للبنك ،بدون إشعار مسبق إلى صاحب الحساب ،أن يوقف استخدام سامبا أون الين حسب
تقديره الخاص بدون إبداء أية أسباب.

السرية في البنك
.9
لصاحب الحساب الحق في السرية ولن يقوم البنك بإعطاء أي شخص خالف موظفيه ووكالئه وممثلي
مركزه الرئيسي أي معلومات خاصة عن الحسابات إال :
عندما يوافق صاحب الحساب على أن البنك يجوز له تقديم المعلومات إلى آخرين.
عندما يعطي صاحب الحساب البنك كمرجع ائتماني.
عندما يتم استفسار بخصوص أموال كافية لتغطية شيك يكون قد أصدره صاحب الحساب.
إذا أقفل البنك حساب صاحب الحساب ألنه حفظ بطريقة غير مرضية.
عندما يتطلب القانون من البنك أن يبلغ مؤسسة النقد العربي السعودي أو أي جهة نظامية
سعودية أخرى بمعلومات تطلبها تلك الجهة فيما يتعلق بالحساب.
عندما يطلب من البنك أن يقدم معلومات بغرض االلتزام بدعوى قانونية.
باستثناء ما يحظره القانون ،يوافق صاحب الحساب على أن البنك يجوز له أن يتبادل مع جهات أخرى
طيبة السمعة ،حسبما يراه البنك مناسبا ،معلومات عن صاحب الحساب يكون قد قدمها هو ،أو حصل
عليها البنك نتيجة للمعامالت أو أنشطة أخرى ،أو من بين أشياء أخرى ،لغرض تزويد صاحب الحساب
بمنتجات وخدمات يرى البنك أنها مفيدة لصاحب الحساب .إذا لم يرغب صاحب الحساب استالم
عروض عبر الهاتف و/أو البريد من البنك ،يجب أن يبلغ صاحب الحساب البنك عن طريق االتصال
بالرقم المحدد في القسم الفرعي  12بهذا القسم ،.أو زيارة أحد فروع البنك .حينئذ سيقوم البنك بنزع
إسم صاحب الحساب من قائمة البريد أو قائمة الهاتف المستخدمة لهذه األغراض.
يوافق صاحب الحساب على أن البنك يجوز له تحميل معلومات معينة ،بما فيها معلومات تعريف
العميل ،على جهاز الكمبيوتر الخاص به أو أجهزة الوصول األخرى.
 .10حدود مسؤولية البنك ومزودي الخدمات اآلخرين
وافق البنك على أن يبذل الجهود المعقولة لضمان األداء الكامل لخدمات سامبا أون الين ،وسوف يكون
البنك مسؤو ً
ال عن العمل فقط بناء على تلك التعليمات المرسلة عبر سامبا أون الين التي يتم استالمها
بالفعل .ولن يتحمل البنك المسؤولية عن األعطال في مرافق االتصاالت التي ليست تحت سيطرته ،والتي
يمكن أن تؤثر على دقة أو مواعيد الرسائل التي يرسلها صاحب الحساب.
لن يكون البنك مسؤو ً
ال عن أي خسائر أو تأخير في إرسال التعليمات والذي ينشأ عن استخدام أي مزود
ً
خدمات وصول أو بسبب أي برمجيات تصفح ،ولن يكون البنك مسؤوال كذلك في حالة إعطاء صاحب
الحساب تعليمات غير صحيحة أو غير كاملة أو إذا لم تعطى تعليمات الدفع الخاصة به بصورة غير
كافية مقدما للسماح بالدفع في الموعد المحدد.
أي معلومات يتسلمها صاحب الحساب من البنك ومن مزودي المعلومات اآلخرين يعتقد أنها موثوقة.
ومع ذلك ،فإنها يمكن أن تقدم فقط على أساس الجهود المعقولة لخدمة صاحب الحساب ولكنها غير
مضمونة .لن يكون البنك وال مزودي المعلومات اآلخرين مسؤولين عن أي نواقص في دقة أو اكتمال أو
توفر أو مواعيد تلك المعلومات أو عن أي استثمار أو قرار آخر يصدر باستخدام تلك المعلومات.
لن يكون البنك أو مزودي المعلومات اآلخرين مسؤولين عن أي فيروسات ألجهزة الكمبيوتر أو مشاكل
معنية بها ،والتي يمكن أن تعزى للخدمات المقدمة من أي مزود خدمة وصول أو التي يمكن أن تنشأ من
جهاز صاحب الحساب.
 .11ال لإلستخدامات األخرى
تستخدم سامبا أون الين برمجيات خاصة مملوكة لمجموعة سامبا المالية وموردي برمجيات آخرين.
إذا زود البنك صاحب الحساب ببرمجيات لالستخدام مع نظام سامبا أون الين ،فإن صاحب الحساب
يمنح ترخيصا غير حصري الستخدام تلك البرمجيات .وهذا الترخيص يتيح له استخدام البرمجيات
فقط ألغراضه الخاصة كما هي منصوص عليها في هذه االتفاقية .ال يجوز لصاحب الحساب فك أو
إعادة تجميع أو نسخ أو تعديل أو تغيير هندسة أي من برمجيات سامبا أون الين أو السماح ألي شخص
آخر بالقيام بذلك.
يعطي نظام سامبا أون الين صاحب الحساب امكانية الوصول إلى خدمات ومعلومات من البنك ومن
مزودي معلومات آخرين ،والتي يمكن أن تقدم بخصائص وسمات مميزة .إن هذه الخدمات والمعلومات
والسمات المميزة مملوكة لمجموعة سامبا المالية ومزودي المعلومات اآلخرين ،ويجوز لصاحب الحساب
أن يستخدم سامبا أون الين فقط الستخداماته الشخصية وغير الخاصة باألعمال وال يجوز له نسخها
أو بيعها أو توزيع كل أو أي جزء من المعلومات المقدمة له من نظام سامبا أون الين.

ال يقدم البنك أي تعهدات لصاحب الحساب بخصوص استخدام قاعدة سامبا أون الين أو أي
اتصاالت أو نظام تسليم محدد من قبل البنك فيما يتعلق بجودتها أو دقة مواعيدها أو أدائها أو دقتها
أو مصداقيتها أو استمرار توفرها أو غير ذلك .وال يضمن البنك أو يتعهد بأن القاعدة أو أي اتصاالت
أو نظام التسليم سوف تتطابق مع أي وصف لها مقدم من قبل البنك أو تكون خالية من العيوب أو
النواقص.
 .12خدمة العمالء
إذا احتاج صاحب الحساب مساعدة أو رغب في االتصال مع البنك ،يمكنه االتصال على هاتف سامبا
فون .يمكن لصاحب الحساب أيضا أن يكتب إلى البنك على العنوان التالي :
مركز العناية بالعميل
مركز اإلهتمام بالعميل                                           
ص ب  25895الرياض                     11476
المملكه العربية السعودية                                    
اذا كان لديك مالحظات على الخدمة المقدمة لكم الرجاء إبالغنا عن طريق أحد القنوات التاليه :
 الهاتف المصرفي  :اتصل على الرقم المجاني  8001242000ثم اضغط على الرقم  3واتبع التعلميات موقع سامبا على اإلنترنت www.samba.com : البريد اإللكتروني customercare@samba.com : اقرب فرع من فروع سامبا . الفاكس  :أرسل فاكس بإستفساراتكم على الرقم 96612177979+ صندوق البريد  :أرسل إلى صندوق بريد سامبا  ، 25895الرياض  11476المملكة العربية السعوديةوحال وصول مالحظاتكم ستصلكم رسالة نصية على الجوال المعتمد في سجالتنا تحتوي على رقم المالحظة و موعد إغالقها.
وستصلكم رسالة نصية أخرى حال إغالق الشكوى بما ال يتجاوز  10أيام عمل ،ويمكنكم التواصل معنا عبر الهاتف المجاني المذكور أعاله
لمتابعتها أو معرفة مزيد من التفاصيل حولها
يوافق صاحب الحساب على أن البنك يجوز له أن يسجل المحادثات التي يجريها موظفو البنك معه.
ويقوم البنك بعمل ذلك من حين آلخر من أجل مراقبة الخدمة ودقة المعلومات التي يقدمها موظفو
البنك إلى صاحب الحساب ،ومن أجل ضمان االلتزام بتعليمات صاحب الحساب.
يمكن لموظفي هاتف سامبا المساعدة في حل أي مشكالت تتعلق بنظام سامبا أون الين لكنهم غير
مفوضين بالتخلي عن أي من أحكام هذه االتفاقية.
 .13الرسائل االلكترونية
ألن رسائل البريد االلكتروني العادية عبر االنترنت قد تكون غير آمنة ،يوافق صاحب الحساب على
االتصال بالبنك الكترونيا فقط من خالل “مركز الرسائل” .كما يوافق صاحب الحساب على تلقي
اتصاالت بخصوص حسابه الكترونيا ولن يحاول المراوغة من استالم أي رسائل .يعتبر صاحب
الحساب قد استلم أي رسائل الكترونية مرسلة اليه عندما تتوفر له ،ويجوز لصاحب الحساب أن يطبع
نسخة من تلك االتصاالت باستخدام وظيفة “طباعة” المتاحة في البرمجيات لديه ،أو يمكنه أن يطلب
أن يرسل له البنك بالبريد نسخة مطبوعة من تلك االتصاالت عن طريق االتصال بخدمة العمالء كما
هو مشار اليه في البند  12أعاله.
 .14التحويل االلكتروني لألموال
أيام العمل
أيام العمل المعتادة للبنك من السبت حتى األربعاء  ،باستثناء العطالت العامة ،أيام الخميس والجمعة
عطالت لدى البنك في المملكة العربية السعودية .ومع ذلك فإن الوصول إلى موقع البنك على االنترنت
متاح عموما على مدار  24ساعة  7أيام في األسبوع.
كشوف الحساب
سوف يتسلم صاحب الحساب كشف حساب دوري خاص بحسابه يوضح ،من بين أشياء أخرى،
معامالته المالية البنكية االلكترونية.
الوثائق  /الوسائط المصدرية
إن سجالت البنك ،التي تتكون من إشعارات وتأكيدات ومستندات أخرى تتعلق بالمعامالت الصادرة من
البنك سوف تعتبر دليال دامغا يعتد به في الحكم في أي نزاع يتعلق باألرقام أو البيانات أو المصاريف أو
األتعاب أو المعامالت أو التعليمات أو أي أمور أخري تنشأ بين صاحب الحساب والبنك.
السر
إسم المستخدم وكلمة ّ
السر الخاص به ،حيث أن هذه الرموز
يجب أن يتأكد صاحب الحساب من حفظ إسم المستخدم وكلمة ّ
هي وسائل هامة لحماية صاحب الحساب .يجب أال يكتب صاحب الحساب تلك األرقام والرموز على
جهازه الخاص أو أي جهاز كمبيوتر أو أي مواد كمبيوترية ،أو أي أجهزة وصول أخرى .يجب أن يتصل
صاحب الحساب بالبنك فورا إذا اعتقد أن شخصا غير مصرح له قد توصل إلى رقم المستخدم /

السر الخاصة به .ويعتبر الهاتف هو أسرع وسيلة لتنبيه البنك أن شخصا ما قد يستخدم رقم
كلمة ّ
السر بدون إذنه .يمكن أن يفقد صاحب الحساب جميع األموال الموجودة في حسابه
المستخدم  /كلمة ّ
(باإلضافة إلى أقصى حد ائتماني للسحب على المكشوف) .يجب أن يتصل صاحب الحساب بهاتف
سامبافون ،وسوف يكون هناك شخص موجود الستقبال مكالمة صاحب الحساب على مدار  24ساعة
في اليوم  7أيام في األسبوع.
لن يكون البنك مسؤو ً
ال عن أي أضرار يمكن أن يتعرض لها صاحب الحساب نتيجة لفقدان أو إفشاء أو
السر الخاصة به.
سوء استخدام إسم المستخدم أو كلمة ّ
نصائح وتوصيات أمنية
يوافق صاحب الحساب على قراءة وااللتزام بالنصائح والتوصيات األمنية التى يقدمها البنك لصاحب
الحساب من وقت إلى آخر ورسائل التنبيه والتحذير التي يعرضها البنك بصفة مستمرة في مواقعه
على االنترنت .كما يوافق البنك على أن هذه النصائح ليست بالضرورة شاملة وأن صاحب الحساب
سوف يراجع مواقع أخرى متخصصة من أجل البقاء على علم واطالع بأحدث المعايير  /المخاطر /
التوصيات وتنفيذها لحماية مصالحه البنكية ،بما فيها رقم التعريف الخاص به وكلمة المرور .ولن
يكون البنك مسؤو ً
ال عن أي أضرار يمكن أن يتعرض لها صاحب الحساب نتيجة لخسارة أو إفشاء أو
سوء استخدام رقم التعريف الخاص به أو كلمة المرور الخاصة به.
ك .سبيد كاش
يتم تحويل األموال بواسطة البنك عن طريق خدمة سبيدكاش وفقًا للشروط التالية :
 .1يمكن للعمالء تحويل أموالهم إلى واحد أو أكثر من (مستفيد من خالل) الطرق التالية  :من مراكز سبيد كاش  ,سامبا فون ,سامبا
أون الين  ,أجهزة سامبا للصرف اآللي ,نقاط البيع المحددة من سامبا ( كيف يتم تحويل االموال من نقاط البيع؟) وأي من الطرق األخرى
التي قد تقدمها سامبا من وقت ألخر  .يتعين على العمالء  ,عند تحويل األموال ,أن يقوموا بتعبئة النموذج الخاص او تقديم التعليمات
بالطريقة المحددة التي قد يتم قبولها من البنك بمختلف الطرق
 .2يلتزم العميل بتزويد البنك بأموال نظيفة المصدر في صيغة مقبولة للبنك.
 .3يكون للبنك حرية استخدام أي بنك مراسل أو وكيل آخر لتحويل األموال إلى المستفيد واختيار البنك ألي مراسل أو وكيل سوف يعتمد
على معاملة العميل .ويوافق العميل على أنه إذا توفر أكثر من بنك مراسل أو وكيل لتنفيذ التحويل ،فإن اختيار البنك المراسل أو الوكيل
سيخضع لقرار البنك .لن يعتبر العميـل البنك مسؤو ً
ال عن ذلك االختيـار في حالـة أي إجـراءات تخص عـدم تسليـم أو تأخـر تسليـم
المستفيـد من قبـل البنك المراسـل أو الوكيـل وفـقـًا للبند  6أدناه.
 .4ما لم يتفق على خالف ذلك خطيًا وبشكل محدد ،سوف تدفع األموال للمستفيد فقط بعملته المحلية.
 .5تكون أسعار الصرف المطبقة على التحويل هي أسعار الصرف المعلنة من قبل البنك (خالل ساعات العمل البنكية المعتادة) في
يوم التحويل .أما في حالة إعادة الحوالة  /الحواالت أو تعديلها أو التغيير في التعليمات األصلية ،فسوف ينطبق سعر الصرف السائد في
ذلك اليوم ،وأي رسوم أو تكاليف تنفق لمعاملة إعادة تلك األموال سوف يتحملها العميل.
 .6ال يتحمل البنك أو مراسلوه أو وكالؤه أي مسؤولية تجاه العميل أو المستفيد عند أي تأخير أو عدم تسليم الحوالة للمستفيد بسبب
تقصير أو خطأ أو تأخير أو عطل يحصل في أجهزة اإلرسال االلكترونية أو االضطرابات أو نقص أو عدم اكتمال المعلومات المعطاة من
قبل العميل أو عدم وجود المستفيد أو ألي سبب خارج عن إرادة البنك أو مراسليه أو وكالئه ،كما أن أية مصاريف يتحملها البنك لألسباب
أعاله قد تخصم من مبلغ الحوالة المسلمة للمستفيد (باإلضافة الي أي تكاليف قد تحصل سوف يتحملها العميل) .ال يتحمل البنك أية
مسؤولية تجاه العميل أو المستفيد ما عدا سوء التصرف أو اإلهمال وتكون المسؤولية في حدود المبلغ المحوّ ل وال يكون البنك في أي
حال من األحوال مسؤول عن أية خسائر أو أضرار غير مباشرة أو الحقة.
 .7يمكن دفع الحوالة للمستفيد بواسطة قيدها في حسابه لدى مراسل البنك المختار أو إذا لم يكن لدى المستفيد حسابًا لدى البنك
المراسل أو طلب العميل ذلك  ،عن طريق تسليم حوالة بنكية مسحوبة على البنك المراسل .في حال عدم وجود المستفيد أثناء تسليم
الحوالة سوف يسعى البنك المراسل بأفضل طريقة إليصال إشعار إلى المستفيد يذكر فيه اسم الفرع الموجود فيه الشيك .يمكن
الدفع أيضا للمستفيدين نقدا من البنك المراسل وفروعه أو وكالئه أو وكالئه من الباطن .إذا كانت هذه الخدمة متوفرة و/أو مختارة
بواسطة العميل ووافق العميل على أن يدفع مقابل تلك الخدمات مباشرة أو بالخصم من حساب المستفيد طبقًا للمتفق عليه .
 .8أية مصروفات أو ضرائب أو رسوم تفرض من قبل الحكومة أو الجهات الحكومية أو أي إجراءات حكومية تنتج عنها تكاليف أو نفقات
إضافية على البنك أو أي من مراسليه أو وكالئه فيما يتعلق باألموال المحوّ لة سوف تكون على حساب العميل ويمكن خصمها من
المبلغ المطلوب تحويله/
 .9إذا أخفق البنك المراسل أو وكيل البنك في تسليم الحوالة خالل  90يومًا تقويميًا ،يكون للبنك الحق وال يكون ملزما بذلك ،في طلب
استرداد األموال من البنك المراسل أو الوكيل بدون موافقة العميل ،و(إذا أو أين إستلمت )تحفظ تلك األموال لدى البنك لحين استالم
تعليمات أخرى من العميل.
 .10إن قيام العميل بتقديم عنوان بريده االلكتروني أو معلومات االتصال الخاصه بالمستفيد إلى البنك يعني موافقته على أن يستخدم
البنك هذه العناوين في عمليات اإلرسال واالتصال من خالل شبكة االنترنت .كذلك يقر العميل بموجبه بأنه على علم تام بأن البنك ال
يقدم ضمانات بخصوص أمن المعلومات وسريتها أثناء أي عملية اتصال أو إرسال تتم عبر شبكة االنترنت ،ولن يتحمل البنك أية مسؤولية
في حال عدم تمكن العميل من الدخول إلى أية معلومات عن طريق شبكة االنترنت أو أية مسؤولية عن استخدامه تلك المعلومات،
كذلك لن يتحمل البنك أو بنكه المراسل أو وكيله بأي حال من األحوال أية مسؤولية تجاه العميل في حال تعرض صاحب الحساب ألي
خسائر أو أضرار أو مطالبات أيا كانت في حالة أي دخول غير مصرح به أو غير معتمد أو غير مشروع إلى معلومات العميل.
 .11يقر العميل بأن البنك سوف يرسل رسائل إلى المستفيد على أساس التعليمات الصادرة من قبله ،وأن البنك لن يكون مسؤو ً
ال (سواء
مباشرة أو غير مباشرة) في حالة إخفاق المستفيد في استالم األموال نتيجة ألي تصرف أو تقصير أو إعسـار من جانـب البنـك المراسل
المستـلم أو أي بنـك وسيـط أو هيئـة أو وكيـل يمكن أن يستخدم من قبل البنك حسب رغبته وتقديره إلنفاذ تعليمات العميل.
 .12يؤكد العميل ويوافق على قيام البنك بتبادل جميع معلوماته المعنية مع أي بنك مراسل أو وكيل تحويل األموال بما يتفق مع
متطلباتهم إلنفاذ التحويل ،وفقا للتوجيهات النظامية المعمول بها بخصوص اإلفصاح المذكور ،كما يتعهد العميل بأن يقدم جميع
تلك المعلومات  /المستندات (بتلك الصيغة) التي يطلبها البنك أو البنك الوسيط  /المستلم أو أي جهة نظامية.

 .13حسب اإلجراءات النظامية فإن رقم حساب التحويل الخاص بي سيتم إغالقه في الحاالت التالية-:
 في حالة عدم إجراء أو تنفيذ أي عملية تحويل لمدة  90يوما من تاريخ فتح حساب التحويل.في حالة عدم إجراء أو تنفيذ أي عملية تحويل لمدة تزيد عن أربع سنوات من تاريخ اجراء اخر عملية تحويل تمت. .14بحسب طلب المحول ...سامبا يمنح نسخة من االتفاقية او الحوالة خالل ( )15خمسة عشر يوم عمل.
إقرارات العميل :
 -15أتعهد على تحديث بيناتي الشخصية حين طلبها من البنك أو في مدة(المحددة من البنك) التتجاوز خمس سنوات (للسعوديين) أو
سنتان( لغير السعوديين) من تاريخ فتح حساب التحويل أو أخر تحديث له أيهما يأتي أو ً
ال أو في اي وقت متى ما طلب البنك ذلك  .وإني
اتعهد على تقديم هويتي الوطنية  /اإلقامة قبل انتهاء صالحية تجديدها.
 -16أقر بأن البنك له كامل الصالحية لتجميد حسابي للتحويل عند انتهاء صالحية هويتي الوطنية /اإلقامة او عند عدم تحديثي لبيناتي
الشخصية ومعلوماتي ,عناويني ,مصدر الدخل أو توقيعي أو إذا لم أستطيع متابعة المتطلبات التنظيمية األخرى.
 -17أؤكد بأنني غير ممنوع قانونًا من التعامل معي ,وان جميع المعلومات والبينات المقدمة من جانبي صحيحة وصادقة ,وأوافق على
انني ملزم بإبالغ البنك بطريقة منتظمة في حالة حدوث تغيير في التفاصيل التي
 -18أفهم واؤكد بأن سيتم فتح حسابي للتحويل إلرسال وإستقبال حواالتي الشخصية فقط و أنني لن أقوم بتحويل أي أموال ألغراض
تجارية  .وإنني أيضًا أؤكد أنه لن يتم التحويل نيابة عن أي شخص أخر.
 -19أؤكد بانني غير مدرج في فئة األشخاص المعرّ فين سياسيا وليس لي عالقة مباشرة مع اي أشخاص معرفين سياسين .وفي حالة
دخولي ضمن هذه الفئة في المستقبل سوف أبلغ البنك على الفور
 -20أؤكد بان األموال التي سوف تحول سوف تكون من مصادر مشروعة ,وانني مسؤول عن خلوها من أي تزوير او تزييف ,وإذا استلم
البنك مني اي اوراق مالية مزيفة ,لن يتم تعويضي عنها.
 -21أؤكد ان يتم تحويل االموال  /استقبال ( حسب اإلقتضاء) ألغراض مشروعة  ,وانها لن تستخدم لتمويل صفقات األسلحة غير
المشروعة ,حروب ونزاعات ,او أنشطة غير مشروعة اخرى .أؤكد أيضًا أنني أقدم معلومات صحيحة و أنني مسؤول مسؤولية كاملة عن
أية عقوبات إذا كانت المعلومات أعاله غير صحيحة.
 -22أؤكد بأنني مسؤول من قبل الجهات المعنية عن االموال المحولة بواسطتي شخصيًا او محولة من قبل أخرين بمعرفتي أو بدون
معرفتي .وسأكون مسؤو ً
ال سواءًا قمت أم لم أقم بالتصرف بها الحقًا حتى لو لم أقم بإشعار البنك بطريقة رسمية ,عن وجود
األموال.
 -23عندما يذكر قيمة رسوم التحويل الخاصة بحوالتي في إشعار التحويل فإني أتفهم بأنه من الممكن أن تكون هناك رسوم إضافية
أخرى يتم خصمها من قبل البنك المراسل أو بنك المستفيد أو وكالؤه من قيمة الحوالة المدفوعة للمستفيد.
 -24لقد فهمت الشروط واالحكام والشروط األخرى إلتفاقية حساب التحويل هذه.
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أحكام عامة
يحق للبنك أن يجمد أو يوقف تشغيل الحساب وأن يرفض أي من وجميع الودائع والمعامالت االئتمانية
والسحوبات من الحساب إذا كان صاحب الحساب مخال بأي من شروط وأحكام هذه االتفاقية أو
إذا( :أ) كانت أي تعليمات مقدمة إلى البنك غامضة أو متناقضة أو غير مقبولة للبنك( ،ب) إذا
شك البنك في وجود أي غش أو عدم قانونية في أي معامالت ،أو (ج) إذا طلب البنك أي تعليمات
إضافية أو معلومات أو مستندات ،تكون مرضية في شكلها ومضمونها للبنك .كما يجوز للبنك أن يبلغ
عن أي عمليات غسيل أموال أو معامالت مشكوك فيها أو غير قانونية في الحساب إلى السلطات المعنية
في المملكة العربية السعودية أو بالخارج .وسوف يلتزم البنك بجميع قوانين مكافحة غسيل األموال
ونظمها السارية والمطبقة عليه من وقت إلى آخر ويجوز له حسب تقديره الخاص أن يطلب تفاصيل أو
معلومات إضافية عن صاحب الحساب و/أو الحساب وأن يقدم تلك المعلومات والتفاصيل إلي السلطات
النظامية المعنية بتلك العمليات .لن يتحمل البنك أي مسؤولية عن تأخير تنفيذ أي معامالت إذا لم
تقدم المعلومات المطلوبة من قبل صاحب الحساب في الموعد المطلوب.
يدرك صاحب الحساب ويوافق على أن المعلومات ،مثل إسمه وعنوانه ،يمكن أن تقدم إلى شركات
خارجية معينة يراها البنك حسنة السمعة ومعتمدة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي ويمكن أن
تستخدم تلك المعلومات ألغراض التسويق لعرض منتجات أو خدمات على صاحب الحساب .إذا كان
يلزم من البنك بموجب القانون أن يفشي معلومات معينة عن صاحب الحساب ،سوف يلتزم البنك
بالقيام بذلك.
خصم المصروفات والمقاصة :يحق للبنك أن يخصم من الحساب أي مديونية استحق سدادها أو لم
تستحق تكون على صاحب الحساب لصالح البنك عن أمور تتعلق بالحساب وعن أي مصاريف بنكية ،أو
ضرائب أو رسوم أو جبايات حكومية أخرى فيما يتعلق بالحساب .إذا فشل صاحب الحساب في السداد
الكامل ألي مديونية إلى البنك ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،أي مبالغ مستحقة عن طريق
التعويض بموجب القسم أ المواد  4أو  10من هذه االتفاقية ،يجوز للبنك في أي وقت ،وبدون إشعار ،أن
يخصم تلك المديونية من أي رصيد دائن في الحساب وفي أي حساب آخر محفوظ لصاحب الحساب
لدى البنك.
أي مصاريف أو أتعاب أو رسوم وغيرها ذكرت في هذه االتفاقية تكون قابلة لالسترداد بواسطة البنك
من الحساب أو مقابل خدمات مقدمة لصاحب الحساب سوف يحسبها البنك بالسعر السائد (كما هي
معلنة في جدول المصاريف البنكية) ،وتخضع تلك األسعار للتغيير ،من حين آلخر ،حسب رؤية البنك
وبدون إشعار الى صاحب الحساب.
تخضع هذه الشروط واألحكام وتحكمها النظم المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
في حالة وجود أي اختالف بين النصوص العربية واإلنجليزية لهذه االتفاقية ،يكون النص العربي هو
السائد دائما.
الدعاوى القانونية :في حالة خضوع الحساب لدعاوى قانونية أو مطالبات ،يحق للبنك أن يقيد أو يعلق
استخدام الحساب وايقاف الرصيد االئتماني حتى يتسلم توجيها خطيا من مؤسسة النقد العربي
السعودي أو حكم محكمة أو حكم هيئة تحكيم ملزم أو بموجب اتفاق خطي لجميع المتخاصمين.
الشكاوى ومكان الدعاوى القانونية  :باستثناء ما ورد خالف ذلك في القسم أ من المادة  12أعاله فيما

يتعلق باإلشعار الذي مدته ( )60ستين يوما بأي خطأ مدعى به في الكشوف الحسابية أو اإلشعارات،
فإن أي شكاوى أخرى من صاحب الحساب فيما يتعلق بالحساب سوف تبلغ بالشكل السليم الى البنك
في الفرع التابع له المحفوظ فيه الحساب ،وفي حالة تعذر حل الخالف وديا ،يجوز لصاحب الحساب أن
يرفع الدعوى القانونية أمام لجنة تسوية المنازعات المصرفية التابعة لمؤسسة النقد العربي السعودي.
في حالة فشل صاحب الحساب في اتخاذ تلك اإلجراءات خالل ( )12اثنا عشر شهرا من إجراء تلك
المعاملة التي نشأت عنها الشكوى ،فإن صاحب الحساب يعتبر قد تخلى تماما عن أي حقوق في رفع تلك
الدعاوى.
تغيير الشروط واألحكام  :يجوز للبنك من حين آلخر أن يغير الشروط واألحكام القياسية لالتفاقيات
.9
المطبقة على الحساب والمنتجات والخدمات األخرى وعليه تقديم نسخ من تلك الشروط واألحكام
القياسية و  /أو أي مالحق تعديل أو تغيير عليها الى صاحب الحساب عن طريق البريد على آخر عنوان
لصاحب الحساب موضح في سجالت البنك ،ويعتبر دليل اإليداع بالبريد دليال على استالم ذلك
اإلشعار.
باستثناء ما ينص عليه القانون بخالف ذلك ،أقبل وأوافق بموجب هذا على أن يقدم البنك ويفشي إلى
.10
شركة سامبا لالصول وإدارة االستثمار ،حسبما يراه البنك مناسبا ،أية معلومات تخصني وأقدمها إلى
البنك ،أو تلك التي يحصل عليها البنك كنتيجة لمعامالت أو نشاط آخر بغرض قيام شركة سامبا المالية
وإدارة االستثمار بعرض خدمات إدارة استثمار علي .جميع المعلومات المقدمة أو المتبادلة مع شركة
سامبا المالية وإدارة االستثمار سوف تظل سرية وتستخدم فقط لغرض عرض تقديم الخدمات لي وفقا
للشروط واألحكام المبرمة بيني وبين شركة سامبا المالية وإدارة االستثمار.
“حيثما أرهن أصوال في حساب الضمانات المحفوظ باسمي لدى شركة سامبا المالية وإدارة االستثمار
لصالح البنك ،فإنني أوافق بموجب هذا موافقة غير قابلة للنقض وأفوض وأخول وأعوض البنك بالعمل
واتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة التي يراها مرغوبة فيما يتعلق بإتمام ذلك الرهن أو بيع أي من أو
جميع األصول المرهونة في حساب الضمانات إلى حين قيام البنك وأنا بالغاء ذلك الرهن”.
يدرك صاحب الحساب أن البنك يجوز له أن يعرض منتجات جديدة من وقت إلى آخر والتي يمكن
.11
توزيعها عبر القنوات الحالية أو قنوات جديدة ويفوض صاحب الحساب البنك إلشراك صاحب
الحساب في أي من تلك المنتجات التي يمكن أن يعرضها البنك من وقت إلى آخر.
إذا أصبح أي نص من نصوص هذه االتفاقية غير ساري المفعول أو غير قانوني أو غير قابل للنفاذ ألي
.12
سبب من األسباب ،فإن قانونية وصحة ونفاذ األحكام الباقية سوف تظل سارية المفعول ونافذة.
يفوض صاحب الحساب بموجب هذا البنك بالحصول على معلوماته الشخصية من شركة العلم ووزارة
.13
الداخلية و أي مصادر أخرى لتوثيق تفاصيل الهوية ومعلومات معنية أخرى ويمكن أن يتم ذلك حسب
رغبة البنك.
في حالة رجوع كشف الحساب عن طريق إدارة البريد وكان بسبب ان العنوان البريدي غير معروف
.14
لدينا ،فإن كشف الحساب (الورقي) لن يتم إرساله في المستقبل .وفي هذه الحالة ،إن كنت مشتركًا في
خدمة سامبا اون الين ،فإنني  /إننا اقر  /نقر واوافق  /نوافق على أن استلم  /نستلم كشوف الحساب
من بعد هذا التاريخ عن طريق سامبا اون الين امتثا ً
ال للشروط واألحكام الخاصه بخدمة سامبا اون
الين الوارده في هذه االتفاقية .ان إرسال كشف الحساب الورقي للعميل سوف يستأنف فقط في حال
كون العنوان البريدي للعميل صحيحًا ومسجل لدى البنك من قبل العميل ،وبطلب من العميل نفسه
بمعاودة ارساله بالبريد.
 -١٥أقر  /نقر  /أنا  /نحن بقراءة الشروط واالحكام وأنني  /أننا على علم تام بها وأيضًا بالنتائج جراء طلب الخدمه /المنتج واليحق لي  /لنا
مخالفتها وفي حال قيامي  /قيامنا بذلك فيحق للبنك مباشرة اتخاذ االجراء المناسب بحقي /بحقنا وللبنك تطبيق القانون بهذا الشأن
مع التزامي  /التزامنا بالمسئولية التامة والكامله تجاه هذه المخالفة  /المخالفات.و اليحق لي  /لنا مطالبة البنك فيما بعد ذلك بأية
مطالبات أو دعاوى قضائية.
 -١٦يمكن للعميل وفي نفس اليوم الحصول على صورة من المستندات األصلية من الفرع الذي قدم فية الطلب للحصول على الخدمة
او المنتج.
وألي طلب بعد ذلك يمكن األتصال على وحدة العناية التابعه للبنك () 8001242000
ولإلطالع على تفاصيل الشروط األحكام الخاصة بالحسابات يمكنكم زيارة موقعنا على العنوان اإللكتروني www.samba.com   :
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