المخاطر المتعلقة بمنتج البطاقات االئتمانية
التسلسل

مخاطر بطاقات
االئتمان

اإلجراء الالزم


تعن ز
ز
إلتامه ببنود اإلتفاقية  ,لذا يتوجب
توقيع العميل عىل نموذج طلب البطاقة االئتمانية ي
عليه قراءة ر
الشوط و األحكام و يجوز للبنك انهاء هذه االتفاقية عند اخالل العميل بالبنود
المذكورة .
ز
البيانات المقدمة من قبلك يف نموذج طلب البطاقة تحت مسئوليتك الشخصية وال بد
ز
الوطن ،أرقام
لتغيت ( البيانات الشخصية ،العنوان
من التأكد من صحتها وتحديثها فور ا ر
ي
التواصل ).
ز
أخت طريقة السداد المناسبة لك سواء كان سداد الحد األدن أوكامل المبلغ المستحق عىل
البطاقة والتحقق من مدى توافقها مع إ ز
لتاماتك الشهرية.
اإل ز
لتام بالمحافظة عىل بيانات البطاقة والرقم الشي الخاص بها تحت مسؤولية حامل
للغت بإستخدامها
البطاقة وعليه عدم السماح ر
ً
ز
ر
الن تنشأ فيما يتعلق بالبطاقة
يكون العميل مسئوال مسئولية مباشة عن كافة اإللتامات ي
ز
اإللتامات قد نشأت من العميل نفسه.
اإلضافية كما لو كانت هذه
ً
تعتت مسؤولية العميل ( حامل البطاقه ) كامله علما
استخدام البطاقه عىل شبكة االنتنت ر
يعتت بمثابة توقيع من العميل لتنفيذ العمليه .
بأن استخدام البطاقه برقمها الشي ر



تأكد من إستالم البيان الموجز المرفق مع البطاقة الذي يحتوي عىل المعلومات األساسية
ز
االئتمان للبطاقة وحد السحب النقدي .) ...
عن البطاقة بما ز يف ذلك ( الحد
ي
ز
غت مسئول
يجب التوقيع البطاقة يف المكان المخصص للتوقيع عىل ظهر البطاقة ,والبنك ر
واألضار الن تتتب عىل عدم اإل ز
ز
لتام بالتوقيع عىل ظهر البطاقة.
عن النتائج
ي
ز
عت الجزيرة فون يف أي وقت للستفادة من
قبل تفعيل البطاقة بادر بالتواصل مع البنك ر
ز
االئتمان الذي يقدم لك خدمة مجانية توعوية عن البطاقات االئتمانية
خدمة المستشار
ي
رز
وغتها).
(ممتات ،خصائص ،نصائح مالية ائتمانية،مخاطر،حقوقك كمستهلك ر
ً
ً
رز
وممتاتها وفق
قم بتفعيل البطاقة شخصيا لتكون مؤهال الستخدامها وإكتساب خدماتها
وسائل االتصال الموثقة المعتمدة من قبل البنك.
ً
ز
المرصف أو قنوات
قم بإبالغ البنك عند فقدان أو شقة البطاقة فورا باإلتصال عىل الهاتف
ي
ز
وف حال عدم إبالغ البنك بفقدان البطاقة أو شقتها ،فإن العميل يكون
البنك ًااللكتونية  ،ي
مسؤوال عن كافة العمليات الن تمت عىل البطاقة ر ز
لحي اإلبالغ عن فقدان أو شقة البطاقة.
ي
إزالة البطاقه من خدمة الدفع بواسطة المحافظ االلكتونية مثل :
)  ) Mada Pay , Apple Payز يف حال تم فقدان او إختاق الجهاز المضاف إليه
الخدمه سواء بإستخدام الجوال أو أي اكسسوارات تقبل الدفع .



لالستفادة من أي عرض مقدم من البنك كاإلعفاء من الرسوم السنوية يشتط تفعيل
ز
الغ.
البطاقة خالل  45يوم من تاري خ إصدار البطاقة وإال س ر
يعتت العرض ي
ول المقدم مع طلب
عند التقديم عىل طلب بطاقة ائتمانية يجب قراءة نموذج اإلفصاح األ ي
البطاقة الموضح به جميع الرسوم والعموالت المرتبطة بالبطاقة االئتمانية .
قبل تفعيل البطاقة تأكد من نوع الرسوم المفروضة عىل البطاقة باإلتصال عىل الهاتف
ز
المرصف.
ي
غت المدفوع ز يف تاري خ
يتم إحتساب هامش الرب ح بشكل شهري عىل المبلغ
المتبق ر
ي
العشوان من خالل رصيد البطاقة و بادر بالسداد بشكل
اإلستحقاق لذا ال تقم باإلنفاق
ي
ً
منتظم تفاديا لتاكم هامش الرب ح .
عند تنفيذ عمليات خارج المملكة ،إ حرص عىل الدفع بالعملة المحلية للبلد المتواجد به.



قم باستخدام البطاقة ز يف العمليات الشخصية فقط .
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المسئولية
الشخصية
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إستالم البطاقة
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فقدان البطاقة
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العموالت والرسوم
المرتبطة بالبطاقة
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إستخدام البطاقة










ز
قانون بما ز يف ذالك رشاء سلع أو خدمات ممنوعة
غت
عدم إستخدام البطاقة لغرض ر
ي
قواني المملكة العربية السعودية ز
رز
وف هذه الحالة يحق للبنك إلغاء البطاقة
بموجب
ي
األساسية و أي بطاقة إضافية أخرى وإلغاء جميع نقاط الوالء المكتسبة عىل أن يقوم
العميل بسداد المبالغ المستحقة ر
مباشة.
عند إستخدام البطاقة ز يف عمليات نقاط البيع عىل العميل التحقق من مبلغ العملية قبل
تمرير البطاقة بالجهاز تجنبا ألي خطأ .
عند استخدام البطاقة إ حرص عىل التحقق من تفعيل خدمة الرسائل النصية لمتابعة
الن تمت عىل البطاقة االئتمانية.
العمليات ي
قم بمراجعة كشف الحساب الشهري المرسل لك من قبل البنك للتحقق من العمليات
وف حال عدم إستالمك لكشف الحساب قم باإلتصال بالهاتف الم ز
ز
رصف أو
ي
عىل البطاقة ي
زيارة أقرب فرع لبنك الجزيرة أ و عن طريق حساب العميل الخاص بالجزيرة أون الين .
ز يف حال وجود أي إعتاض عىل عملية مدرجة بكشف الحساب قم بتقديم طلب إعتاض
للبنك عىل العملية خالل 30يوم من تاري خ إصدار كشف الحساب .
ً
التأخر بالسداد :قم باإل ز
لتام وعدم التأخر بالسداد تفاديا لتاكم هامش الرب ح.
غت المدفوع
حيث أنه يتم إحتساب هامش الرب ح بشكل شهري عىل المبلغ
المتبق ر
ي
ز
ئتمان.
والمتأخر عن السداد ز يف تاري خ اإلستحقاق ،وكما أنه سينعكس عىل سجلك اال
ي
ً
ر
ر
التعث :قم باإل ز
للتعت حيث أنه ز يف حال عدم سداد البطاقة
لتام بالسداد بشكل منتظم تفاديا
ز
ئتمان ر
بشكة المعلومات االئتمانية
االئتمانية لثالثة أقساط متتالية
سيؤثر عىل سجلك اال ز ز ي
ً
ئتمان يف حال رغبتك بالحصول عىل
اإل
سجلك
عىل
مستقبال
" سمه" وسينعكس ذلك
ي
إحدى المنتجات االئتمانية.



أي نقاط يتم إكتسابها لها تاري خ صالحية  ،إحرص عىل اإلستفادة من نقاط برنامج الوالء
قبل إنتهاء صالحيتها.
ر
التعت ز يف السداد يتم إلغاء جميع ما تم إكتسابه من نقاط وال يحق للعميل المطالبة
عند
بها.
غت شخصية  ،يحق للبنك إلغاء البطاقة و إلغاء
عند إستخدام البطاقة إستخدامات ر
جميع النقاط المكتسبة.
قبل ر
الشاء من المواقع االلكتونية ،تحقق من موثوقية مزود الخدمة أو التاجر.
ً
ز يف حال اإلشتباه بأي عملية عىل بطاقتك بادر فورا بإيقاف البطاقة وذلك عن طريق
ز
المرصف أو قنوات البنك االلكتونية.
اإلتصال بالهاتف
ي
تحقق من إزالة بيانات البطاقة االئتمانية من المواقع االلكتونية من بعد تنفيذ العملية
وإحرص عىل عدم حفظ بيانات البطاقة بالموقع.
ز
عت نقاط
تجنب إ
عطاء البطاقة االئتمانية ألي شخص لتمرير عملية الدفع يف المتاجر ر
ً
البيع تفاديا لشقة بيانات البطاقة.
لن يقوم موظفوا البنك بطلب أي معلومات عن الرقم الشي الخاص بك ،ونذكرك بعدم
مشاركة معلومات البطاقة.
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عدم سداد
مستحقات
البطاقة
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نقاط برنامج الوالء
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اإلحتيال











للحصول عىل مزيد من المعلومات واإلستشارات بخصوص مخاطر منتج البطاقات اإلئتمانية نرجو عدم التدد بطلب التواصل
ز
ز
مع المستشار اإل ز
ون
عت الهاتف
المرصف  8002449999أو عن طريق ر
ئتمان ببنك الجزيرة ر
التيد اإللكت ي
ي
ي
CreditAdvisor@BAJ.Com.SA
إدارة التوعية والتثقيف  -تجربة وحماية العمالء

