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 شروط وأحكام
بطاقة الدفع المسبق

تنظم شروط وأحكام البطاقات المدفوعة مسبقا )“الشروط واألحكام”( إصدار واستعمال البطاقة المدفوعة مسبقا من بنك السالم ش.م.ب.:

1.    تعريفات: 

للمصرف  مملوكا  كان  سواء  بالبطاقات  يعمل  جهاز  أية  أو  اآللي  الصراف  أجهزة  به  يقصد  اآللي”  “الصراف  )أ(     
أو بنك مشارك آخر أو مؤسسة مشاركة أخرى تمكن من إجراء السحوبات النقدية والمعامالت المصرفية 

األخرى وتنفيذها إلكترونيا.  

)ب( “البنك” يقصد به بنك السالم  ش.م.ب. وأي جهة تخلفه أو متنازل له من قبل البنك .  

 )ت( “عملة الفواتير” يقصد بها الدينار البحريني، الدوالر األمريكي، الجنية االسترليني، اليورو أو  الليرة التركية وذلك  
وفقًا إلختيار الزبون المطلق.  

)ث( “البطاقة” يقصد بها بطاقة بنك السالم المدفوعة مسبقا والتي تصدر لحامل البطاقة.  

“معاملة البطاقة” يقصد بها أية معاملة تجرى من قبل حامل البطاقة من خالل استعمال البطاقة وفقا  )ج(   
لهذه الشروط واألحكام.  

)ح( “حامل البطاقة” يقصد به الشخص الذي يصدر البنك البطاقة بأسمه. 

)خ( “األجور والرسوم” يقصد بها أية أجور ورسوم مستحقة على حامل البطاقة للمصرف بشأن البطاقة ويشمل 
ذلك دون حصر المبلغ الذي يتحمله حامل البطاقة على جميع معامالت البطاقة ورسوم اإلصدار والتجديد 
اختيار  بمحض  آلخر  وقت  من  تعديلها  يجوز  التي  الخدمات  أسعار  في  أكثر  بتفصيل  والموضحة  واإلحالل 

البنك. 

حامل  ويقبل  الخدمات  و/أو  البضائع  بتوريد  تقوم  مؤسسة  أو  شخص  اعتبارية،  جهة  أية  به  يقصد  “التاجر”  )د( 
البطاقة على أنها وسيلة للدفع أو الحجز من قبل حامل البطاقة. 

مع  باالشتراك  لالستعمال  البطاقة  لحامل  الصادر  الشخصي  الهوية  رقم  به  يقصد  الهوية”  بطاقة  “رقم  )ذ( 
البطاقة الستخدام أجهزة الصراف اآللي وتجهيزات الخدمة الذاتية األخرى. 

)ر( “أسعار الخدمات” يقصد بها قائمة الرسوم )حسب تعديلها من وقت آلخر( المعمول بها لدى البنك وتكون 
متوفرة على موقعه على اإلنترنت أو في فروعه. 

2.   البطاقة:  

1.2   تحميل البطاقة: 

يمكن تحميل األموال في البطاقة من خالل أي من قنوات البنك المتاحة لإلضافة إلي رصيد البطاقة.   )أ(    

يجب أال يتجاوز المبلغ األقصى الذي يمكن تحميله في البطاقة المبلغ المقرر من البنك من وقت آلخر.  )ب(  

)ت( يضمن حامل البطاقة أن األموال التي سيتم تحميلها في البطاقة من وقت آلخر ستكون من أموال تستمد 
تم  أموال  بأية  تتعلق  بأنشطة  طريقة  بأية  ترتبط  أو  من  ناتجة  تكون  أمواال  وليست  مشروعة  مصادر  من 
غسلها أو أنشطة أخرى تكون مخالفة لقوانين مملكة البحرين أو المجتمع الدولي أو قوانين بلدان أخرى 

تكون معموال بها من وقت آلخر. 

استعمال البطاقة:      2.2

يجب أن توقع البطاقة من قبل حامل البطاقة فورا عند استالمها ويجب أن تستعمل فقط من قبل حامل   )أ(    
البطاقة في حدود البطاقة وفي خالل مدة الصالحية بمراعاة هذه الشروط واألحكام. 

تظل جميع البطاقات ملكا للمصرف وينبغي إعادتها من قبل حامل البطاقة إلي البنك عند الطلب. يحق  )ب(  
للمصرف إلغاء أوايقاف أو رفص أو إعادة إصدار أو عدم تجديد أو تبديل البطاقة  وذلك بموجب توجية إشعار 

كتابي لحامل البطاقة. 

من  االستفادة  بغرض  البطاقة  في  تحميلها  تم  التي  األموال  باستخدام  البطاقة  لحامل  البطاقة  تسمح  )ت( 
التسهيالت واالمتيازات التي يوفرها البنك. تم االيضاح بأن البطاقة ليست بطاقة إئتمانية أو بطاقة خصم 
أنه لن يتم  البطاقة كما  التي تم تحميلها على  أية فائدة على األموال  البطاقة إستالم  ولن يحق لحامل 

إصدار دفاتر شيكات لحامل البطاقة. 

تكون البطاقة الصادرة شخصية بالنسبة لحامل البطاقة ويكون حامل البطاقة مسئوال عن جميع الرسوم  )ث(  
والمصاريف. 

تخضع جميع عمليات االستفسار عن الرصيد ومعامالت تحميل المبالغ النقدية/السحوبات لرسم التحميل/ )ج(   
ماكينات  من  النقدية  السحوبات  فإن  ذلك  إلي  باإلضافة  الخدمات.  أسعار  في  عليها  المنصوص  السحب 
من  البنك  يقرره  ما  حسب  إضافيا  رسما  عليها  يستحق  سوف  بتشغيلها  البنك  يقوم  ال  التي  اآللي  الصراف 

وقت آلخر. 

فواتير  إصدار  عملة  إلي  البطاقة  حامل  قبل  من  تجرى  التي  والسحوبات  المشتريات  جميع  تحويل  يتم  )ح(   
إلي  المبلغ  البنك في تحويل هذا  يتكبدها  التي  الخسائر  أو  العمولة والرسوم األخرى  البطاقة. يتم فرض 
عملة فواتير البطاقة على حساب البطاقة ويتم إجراء هذا التحويل بسعر الصرف المعمول به لدى البنك 

في تاريخ القيد على البطاقة.   

تكون المعامالت التي يقوم بها حامل البطاقة عبر اإلنترنت إذا وعندما يسمح بذلك على مسئولية حامل  )خ(  
البطاقة ولن يكون البنك مسئوال عن أي ضرر أو مسئولية أو مطالبات أو منازعات تنشأ من استعمال البطاقة 

من قبل حامل البطاقة على اإلنترنت.  

فقدان البطاقة والمسئولية:      .3

)أ(   إذا فقدت البطاقة، سرقت، ضاعت أو تم إفشاء رقم بطاقة الهوية السري يجب على حامل البطاقة القيام 
فورا بإخطار مركز االتصال عن طريق الهاتف. حتى يتم استالم االخطار بشأن الفقدان أو سرقة البطاقة و/أو 

إفشاء رقم بطاقة الهوية السري سيكون حامل البطاقة مسئوال عن جميع معامالت البطاقة. 

إساءة  أو  الفقدان  بمالبسات  الخاصة  المعلومات  جميع  البنك  إلي  يقدم  بأن  البطاقة  حامل  يتعهد  كما  )ب( 
االستعمال ويتخذ الخطوات الالزمة لمساعدة البنك على تغطية البطاقة المفقودة. 

رد المبالغ:     .4

حسب  صادر  دائن  إشعار  يتسلم  عندما  فقط  مسترد  مبلغ  أي  قيمة  البطاقة  إلي  البنك  يضيف  سوف    
األصول من التاجر.  

تخويل البنك:     .5

البطاقة  المحمل في  المبلغ  لتخفيض   )1( البنك:  البطاقة يخول  البطاقة فإن حامل  بموجب استعمال    
أو تنشأ هذه  المقررة كلما وعندما تستحق  الرسوم واألجور  )2( لخصم جميع  البطاقة،  بمبلغ معاملة 
الرسوم، )3( لكي تخصم من البطاقة أية رسوم لحساب تحويل العملة )4( لكي تخصم من البطاقة أية 
التزامات أخرى قد يتحملها حامل البطاقة من خالل استعمال البطاقة و)5( إلجراء أية مقاصة مقابل أي 

التزام مستحق على حامل البطاقة للمصرف مقابل المبلغ المحمل في البطاقة. 

تجديد البطاقة:     .6

إلستخدام  محاولة  اي  فأن  البطاقة،  وجه  في  مبينه  هي  كما  البطاقة  صالحية  انتهاء  تاريخ  عند    
لتقديره  وفقًا  البنك  سيقوم  فوري.  بشكل  العملية  رفض  سيتم  انتهائها  تاريخ  بعد  البطاقة 
هناك  طالما  الصالحية  انتهاء  تاريخ  من  واحد  شهر  قبل  تلقائيًا  البطاقة  بتجديد  المطلق 
البطاقة  اشتراك  تجديد  رسوم  أن  البطاقة.  في  بحريني  دينار  من  أكثر  متبقي  رصيد   وجود 
)ان وجدت(  سيتم خصمها كما سيتم بيانها في كشف الحساب الشهري الصادر من البنك. إذا لم يرغب 
حامل البطاقة بتجديدها فأنه يجب على حامل البطاقة بإبالغ البنك فورًا برغبته والترتيب لسحب الرصيد 
يمكن  ال  صالحيتها  انتهاء  بعد  البطاقة  في  متبقي  رصيد  أي  أن  نقدًا.  واستالمه  البطاقة  في  المتبقي 

المطالبة به او استرداده. 

حقوق البنك:    .7

حساب  طريقة  تعديال  و/أو  البطاقة  تصميم  تغيير  و/أو  واألحكام  الشروط  هذه  تعديل  للمصرف  يجوز   )أ(  
المصاريف اإلدارية، الرسوم اإلضافية، رسوم التمويل أو أية رسوم أخرى تتعلق بالبطاقة في أي وقت بإخطار 

حامل البطاقة بأية طريقة يعتبرها البنك مناسبة. يكون قرار البنك بخصوص ذلك نهائيا وملزما. 

)ب( يجوز للمصرف تسجيل أية تعليمات أصدرت أو تحويالت أجراها حامل البطاقة مع موظفي مركز االتصال أو 
دائرة خدمات البطاقات وتكون سجالت هذه التعليمات التي أصدرت والتحويالت التي أجريت دليال في أية 

دعوى تجاه أية محكمة قضائية أو وفقا لما يعتبره البنك مناسبا. 

إنهاء  و/أو  وقت  أي  في  للبطاقة  معاملة  أية  تخويل  رفض  وحده  تقديره  بمحض  القيام  للمصرف  يجوز  )ت( 
استعمال البطاقة بدون إخطار مسبق.

لحامل  كتابي  إشعار  توجية  بموجب  وذلك  بالبطاقة  المرتبطة  الرسوم  او  المصاريف  تغيير  للمصرف  يحق  )ث( 
البطاقة. يحق لحامل البطاقة سواء بقبول الشروط الجديدة او إنهاء العالقة عن طريق دفع  أية مستحقات 

مالية على البطاقة إلى البنك. 

سحب استعمال البطاقة:    .8

يجوز للمصرف القيام في أي وقت وبدون إخطار وبدون إبداء أي سبب الغاء أو تعليق أو رفض إعادة إصدار،  )أ(     
تجديد أو استبدال الحق في استعمال البطاقة دون التأثير بأية طريقة على التزامات حامل البطاقة.  

يجوز لحامل البطاقة في أي وقت بموجب إخطار كتابي إلي البنك إنهاء اتفاقيته/اتفاقيته على استعمال  )ب(  
العالقة وفي حالة احتفاظ  للبطاقات ذات  البنك  اإلنهاء يكون ساريا فقط عند استالم  البطاقة لكن هذا 
البنك بأي ضمان من أجل كفالة إصدار البطاقة يحتفظ البنك بالحق في االحتفاظ بهذا الضمان لمدة ال تقل 
يتنازل  البنك.  أو  البطاقة  حامل  قبل  من  ألغيت  سواء  البنك  إلي  وإعادتها  البطاقة  إلغاء  بعد  يوما   180 عن 
حامل البطاقة عن الحق في التدخل بإجراء أية مطالبة مقابلة أو مقاصة من أي نوع أو وصف كان في أي 

تقاضي بين البنك وحامل البطاقة. 

يتم إنهاء استعمال البطاقة من قبل البنك بدون إخطار عند وفاة، إشهار إفالس أو إعسار حامل البطاقة أو  )ت(  
عندما يصبح عنوان حامل البطاقة غير معروف للمصرف ألي سبب ال يعزى إلي البنك. يتنازل حامل البطاقة 
عن الحق في تقديم أية مطالبة مقابلة أو إجراء أية مقاصة من أي نوع أو وصف كان في أي تقاضي فيما 

بين البنك وحامل البطاقة. 

البطاقة  على  المستحقة  المبالغ  جميع  سداد  عن  مسئوالن  وتركته/تركتها  البطاقة  حامل  يكون  سوف  )ث( 
األرصدة  جميع  استرداد  في  البنك  تحملها  التي  والمصاريف  القانونية(  األتعاب  فيها  )بما  والتكاليف 

المستحقة على البطاقة. 

)ج(     لن يكون البنك مسئوال عن رد رسم العضوية السنوي أو أي جزء منه في حالة إنهاء البطاقة.  

االستثناء من المسئولية:    .9

ينشأ  أو ضرر  أية خسارة  البطاقة بشأن  نوع كانت تجاه حامل  أي  أية مسئولية من  البنك  لن يكون على    
بشكل مباشر أو غير مباشر من: 

رفض البنك أو أحد التجار أو بنك آخر أو مؤسسة مالية أخرى أو أي جهاز صراف آلي أو طرف آخر السماح بإجراء   )أ(    
معاملة بالبطاقة أو رفض قبول البطاقة أو أرقام البطاقة أو رقم بطاقة الهوية السري أو رفض تقديم أو 

توفير سلفة نقدية تصل إلي حد االئتمان أو على اإلطالق.  

رفض أي تاجر أو عضو في مؤسسة فيزا العالمية/ ماستركارد قبول أو اعتماد البطاقة أو ألي عيب أو نقص  )ب(  
في البضائع أو الخدمات المقدمة من قبل أي تاجر أو عند اللزوم ألية مخالفة أو عدم تنفيذ من قبل أحد 

التجار لمعاملة البطاقة. 

وجود عطل في أي صراف آلي أو توقف أنظمة االتصاالت عن العمل.   )ت(  

صدرها  على  المدون  الصالحية  انتهاء  تاريخ  قبل  البطاقة  تسليم  تأمين  أو  طلب  في  لحقه  البنك  ممارسة  )ث(  
سواء تم هذا الطلب أو التسليم و/أو تم تأمينه من قبل البنك أو من قبل أي شخص آخر أو صراف آلي.  



ممارسة البنك لحقه في إنهاء أية بطاقة بموجب البند 8 )ت(.   )ج(  

أي ضرر يلحق بالشخصية والسمعة االئتمانية لحامل البطاقة في وبخصوص استعادة حيازة البطاقة، أي  )ح(   
طلب إلعادتها أو رفض أي شخص قبول أو إعتماد البطاقة. 

وجود أي بيان غير صحيح، غش، خطأ أو سهو في أية بيانات يتم االفصاح عنها من قبل البنك بموجب البند 9.    )خ(  

أي نزاع فيما بين حامل البطاقة وأي تاجر أو البنك أو مؤسسة مالية أو أي شخص وفي هذه الحالة فلن تتأثر  )د(   
النزاع أو المطالبة المقابلة أو حق المقاصة  البنك بأية طريقة من جراء هذا  مسئولية حامل البطاقة تجاه 

الذي قد يكون لدى حامل البطاقة تجاه هذا التاجر أو البنك أو المؤسسة المالية أو الشخص.  

أية حاالت خارجة عن سيطرة البنك أو بسبب القوة القاهرة.   )ذ(  

االفصاح عن المعلومات:    .10

التي  المعلومات  ويقدم  عن  باالفصاح  للمصرف  ويسمح  لاللغاء  قابل  غير  بشكل  البطاقة  حامل  يخول  )أ(    
بما في ذلك دون  البطاقة وشئونه  أو حساب بطاقة حامل  البطاقة  يتعلق بحامل  يعتبرها مناسبة فيما 
حصر هذه االتفاقية إلي الجهات الزميلة للمصرف، فروعه، المتنازل لهم من قبله، وكالئه أو األطراف األخرى. 

يكون للمصرف الحق في فحص الوضع االئتماني لمقدم الطلب للحصول على البطاقة و/أو فحص الوضع  )ب(  
االئتماني لحامل البطاقة في أي وقت كلما وعندما يعتبر البنك ذلك مناسبا دون الرجوع إليه/إليها. 

التعويض:    .11

ومصاريف   تكاليف  مسئولية،  أضرار،  خسائر،  أية  عن  البنك  تعويض  على  ويوافق  البطاقة  حامل  يتعهد    
لها  مخالفة  أية  بسبب  أو  واألحكام  الشروط  هذه  بسبب  البنك  يتحملها  وقد  ذلك  غير  أو  قانونية  سواء 
التكاليف  جميع  تخصم  أن  يجب  الشروط.  هذه  في  عليه  المنصوص  حسب  البنك  حقوق  تنفيذ  أو 

والمصاريف في هذا الخصوص من حساب البطاقة ويجب أن تسحق الدفع على حامل البطاقة. 

التفويض والتعويض عن تعليمات الهاتف، التلكس والفاكسيميلي:    .12

يخول حامل البطاقة البنك باالعتماد على والتصرف بناء على أي إخطار، تعليمات، طلب أو مراسلة أخرى    
الفاكسيميلي  أو  التلكس  الهاتف،  طريق  عن  معامالت  تصدر  بأنها  يدعي  أو  آلخر  وقت  من  تصدر  قد 
بما في ذلك، مع  البنك  أي استفسار من جانب  )“التعليمات”( بدون  نيابة عنه  أو  البطاقة  من قبل حامل 
بأنه يصدر  أو يدعي  الذي يصدر  الشخص  أو هوية  يتعلق بسلطة  المساس بعمومية ما تقدم، ما  عدم 
التعليمات وبصرف النظر عن الظروف السائدة في وقت أو عند استالم التعليمات. يكون للمصرف الحق 
للمصرف  ويكون  البطاقة  لحامل  وملزمة  قبل  من  بالكامل  مخولة  أنها  على  التعليمات  معاملة  في 
الحق في إتخاذ هذه الخطوات فيما يتعلق بها أو باالعتماد على التعليمات التي يعتبرها البنك مناسبة  
سواء كانت هذه التعليمات تشتمل على تعليمات بدفع أموال أو لقيامك بطريقة أخرى بالخصم من أو 
اإلضافة إلي الحساب أو تتعلق بالتصرف في أي أموال، أوراق مالية أو مستندات أو يدعى بأنها تلزم حامل 
من  آخر  نوع  بأي  البطاقة  حامل  إلزام  أو  شخص  أي  مع  أو  البنك  مع  آخر  ترتيب  أو  اتفاقية  بأية  البطاقة 
المعاملة أو الترتيب من أي نوع كان بصرف النظر عن طبيعة المعاملة أو الترتيب أو مبلغ المال المشمول 
وعلى الرغم من أي خطأ، غموض، سوء فهم أو عدم وضوح في بنود التعليمات. لن يلتزم البنك بموجب 
هذا التخويل والتعويض بقبول والتصرف بناء على التعليمات التي تشمل التغيير في التفويض، التفويض 
في المخولين بالتوقيع، التوكيل الرسمي لشخص آخر/لجهة أخرى وإقفال الحساب )الحسابات( وتحويل 

الرصيد المتبقي بأية وسيلة. 

نظير قيام البنك بالعمل وفقا لبنود هذا التفويض والتعويض فإن حامل البطاقة يتعهد بموجبه بشكل    
غير قابل لاللغاء بالمحافظة على تعويض البنك عن جميع الخسائر، الدعاوي، القضايا، الدعاوي القضائية، 
كانت  ومهما  كانت  نوع  أي  من  البنك  يتحملها  أو  تنفق  التي  والمصاريف  التكاليف  األضرار،  المطالبات، 

الطريقة التي تنشأ بها من أو فيما يتعلق بالتعليمات.  

البنك ويكون  بالكامل ما لم وحتى يتسلم  التفويض والتعويض سارية ونافذة  بنود هذا  يجب أن تظل    
لديه وقت منساب للعمل بناء على إخطار باالنهاء من حامل البطاقة وفقا لشروط التعويض فيما عدا أن 
هذا اإلنهاء لن يعفى حامل البطاقة من أية مسئولية بموجب هذا التفويض والتعويض بشأن أي مما يتم 

عمله وفقا لبنود هذا التفويض والتعويض قبل إنتهاء هذا الوقت. 

أحكام عامة:    .13

يكون للمصرف الحق بمحض تقديره المطلق لكي يحول أو يتنازل أو يبيع بأية طريقة كل أو جزء من الرصيد  )أ(   
الجاري لحامل البطاقة. يخول حامل البطاقة بموجبه البنك لتعيين وكالء التحصيل من أجل استرداد الرصيد 
والمبلغ  القانونية  المصاريف  المستحقات،  تحصيل  تكاليف  جميع   بدفع  البطاقة  حامل  يلتزم  الجاري. 
المستحق مع الفائدة إذا أصبح من الضروري إحالة الموضوع إلي وكالة تحصيل أو إلي جهة قضائية لإللزام 

بالدفع.  

عندما يطلب البنك ذلك يلتزم حامل البطاقة بتقديم البيانات إلي البنك بشأن وضعه/وضعها المالي. كما   ب(  
تطلب  عندما  البيانات  تقدم  لم  إذا  المقدمة.  المعلومات  صحة  من  للتحقق  البنك  البطاقة  حامل  يخول 

يجوز للمصرف بمحض تقديره رفض تجديد البطاقة أو إلغاء البطاقة فورا. 

يوافق حامل البطاقة ويتعهد بأن يقدم إلي البنك بيانات حديثة الخاصة بالبطاقة السكانية، نسخ من جواز  )ت(  
السفر وأي مستند آخر وفقا لما يطلبه البنك وينبغي تحديث هذه المعلومات كل عامين على األقل.  

 )ث( يخول حامل البطاقة البن بالقيام بدون إخطار بتجميع أو توحيد المبلغ المستحق على البطاقة مع أي  
حساب آخر يحتفظ به حامل البطاقة لدى البنك وعمل مقاصة أو تحويل أية أموال مقيدة في الجانب الدائن 
البنك بموجب هذه  البطاقة تجاه  بالتزام حامل  الوفاء  أو من أجل  البطاقة في  من الحساب اآلخر لحامل 

الشروط واألحكام. 

تبطل هذه االتفاقية أية اتفاقية مماثلة مع البنك فيما يتعلق بإصدار أو استعمال البطاقة )البطاقات( على  )ج(   
أن يتم إلغاء هذه االتفاقية بموجب هذا.  

يحتفظ البنك بالحق في جميع األوقات بتعديل أو تغيير الشروط واألحكام المذكورة أعاله أو  إصدار شروط  )ح(   
وأحكام جديدة تشمل دون حصر التغيير في الرسوم والمصاريف أو فرض رسوم ومصاريف جديدة. سوف 
بأية  البطاقة  حامل  إخطار  عند  البطاقة  لحامل  ملزمة  و  سارية  التغييرات  أو  التعديالت  هذه  من  أي  تصبح 
وسيلة يعتبرها البنك مناسبة. إذا كان حامل البطاقة غير مستعد لقبول أي من هذه التعديالت أو التغييرات 
يجب على حامل البطاقة إعادة البطاقة  بعد قطعها إلي نصفين إلي البنك إللغائها. سوف يقوم حامل 
البطاقة بتعويض البنك )على الرغم من أي إنهاء لالتفاقية( عن معامالت البطاقة بالنسبة لهذه البطاقة 

)البطاقات( قبل إعادة البطاقة )البطاقات( إلي البنك. 

سوف يواصل حامل البطاقة تحمل المسئولية عن رسم التمويل والرسوم األخرى إذا كان البنك غير قادر  )خ(  
على تقديك أو إرسال كشف حساب إلي حامل البطاقة. 

المعلومات  حسب  الشكاوى  مسئول  إلي  تعنون  أن  وينبغي  كتابية  شكوى  أية  تكون  أن  ينبغي  )ح(  
اإللكتروني موقعه  وعلى  البنك  فروع  في  المتوفرة  الشكاوي  بإجراء  الخاصة  النشرات  في   المتوفرة 
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ال يجوز تحويل البطاقة ويكون استعمال البطاقة دليال دامغا بقبول هذه الشروط واألحكام.  )ذ(  

البطاقات  الهاتفية لحاملي  المكالمات  القيام بمحض تقديره وحده بمتابعة و/أو تسجيل  يجوز للمصرف   )ر(   
إليه أو مكالماته إلي حامل البطاقة إما بنفسه أو من قبل مؤسسات ذات سمعة طيبة يختارها بنفسه من 

أجل  تأمين مستويات جيدة من الخدمة المستمرة )بما في ذلك تدريب الموظفين( وتشغيل الطاقة.  

سوف يبلغ حامل البطاقة البنك فورا عندما يعلم بأن أية معلومات توجد لدى البنك بشأنه غير صحيحة أو  )ز(  
 ،18282 بنك السالم ش.م.ب.، ص.ب. رقم  العنوان:  تأخير على  البنك بدون  إلي  أن يكتب  غير كاملة  ويجب 

المنامة، مملكة البحرين.  

العنوان:     .14

يجب أن يعتبر العنوان المقدم من حامل البطاقة بأنه العنوان الصحيح ألية مراسلة، إخطار، كشف حساب   )أ(    
أو خطاب فيما بين البنك وحامل البطاقة. يجب إخطار البنك فورا وكتابيا بأي تغيير في عنوان حامل البطاقة 
وفي حالة عدم القيام بذلك سيكون هذا على مسئولية حامل البطاقة. يجب أن تعتبر أية مراسلة بأنها قد 

سلمت إلي حامل البطاقة إذا أرسلت إلي العنوان المقدم من قبل حامل البطاقة.  

بأية  االحتفاظ  على  وحده  تقديره  بمحض  البنك  يوافق  بذلك  كتابيا  طلبا  البطاقة  حامل  تقديم  حالة  في  )ب(  
مراسالت، مستندات أو أوراق إلستالمها بشكل دوري شخصيا من قبل حامل البطاقة وسيقوم البنك بذلك 
فقط على المسئولية الوحيدة لحامل البطاقة بشأن أية عواقب قد تنشأ من ذلك ويعوض حامل البطاقة 

البنك عن ذلك بالكامل.  

 

القانون المعمول به:      .15

تخضع هذه الشروط واألحكام وتفسر وفقا لقوانين البحرين ويمتثل حامل البطاقة بموجبه بشكل غير    
قابل لإللغاء لالختصاص القضائي الحصري للمحاكم المدنية في البحرين.  مع هذا فإن هذا االمتثال ال 
يجوز أن يمس بحقوق البنك في رفع دعاوي  ضد حامل البطاقة في أية جهات إختصاص قضائي أخرى. 
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