بطاقة أمريكان إكسبريس
الذهبية االئتمانية

فبراير 2021

الرقم المرجعي لفتوى البطاقات اإلئتمانية هوAMX-902-08-04-06-18 :
الرقم المرجعي لفتوى بطاقة أمريكان إكسبريس الذهبية االئتمانيةAMX-902-08-04-06-18-02 :

استمارة طلب بطاقة أمريكان إكسبريس الذهبية االئتمانية اإلضافية
متوفرة ألفراد عائلة عضو بطاقة أمريكان إكسبريس الذهبية االئتمانية
(الزوج/الزوجة ،اإلخوة/األخوات ،الوالدان ،األبناء/البنات ،من  15عام فما فوق)

آخر  4أرقام لبطاقة أمريكان إكسبريس الرئيسية

هام جداً

الخبر) ،أو يمكنك طلب اتصال أحد وكالئنا بك
لتحديد موعد ليقوم بتوثيق طلبك .للمزيد من
المعلومات ،يرجى االتصال بخدمة العمالء على
الرقم 8001242229
• يرجى تعبئة جميع الخانات باستخدام قلم حبر
أزرق أو أسود.
• يرجى اإلحاطة بأننا ال نضمن متابعة هذا الطلب
ما لم تكتمل جميع البيانات المطلوبة أدناه.

• يرجى إرفاق نسخة من الجواز وبطاقة األحوال/
اإلقامة لمقدم طلب عضوية البطاقة اإلضافية.
• يــجــب أن ال يــقــل ســن مــقــدم طــلــب عضوية
البطاقة اإلضا فية عن  15عاماً .
• يمكنك تقديم اسـتـمـارة الطلب مـع الوثائق
المطلوبة إلى أحد مكاتبنا (الرياض أو جدة أو

رقم بطاقة األحوال أو اإلقامة لصاحب الحساب الرئيسي:
الـمـخـول بـإصــدار الـبـطـاقـة/الـبـطـاقـات اإلضافية
اسم عـضـو بطاقة أمريكان إكسبريس
ِّ

مقدم البطاقة اإلضافية األولى

مقدم البطاقة اإلضافية الثانية

الرجاء تهجئة اسم المتقدم باللغة اإلنجليزية كما هو مبين في جواز السفر وكما سيظهر على البطاقة

الرجاء تهجئة اسم المتقدم باللغة اإلنجليزية كما هو مبين في جواز السفر وكما سيظهر على البطاقة

اإلضافية ،على أن ال يزيد عن  26حرفاً وفراغاً  ،يرجى مالحظة أنه سيتم فرض رسوم إذا كانت البطاقة

اإلضافية ،على أن ال يزيد عن  26حرفاً وفراغاً  ،يرجى مالحظة أنه سيتم فرض رسوم إذا كانت البطاقة

بحاجة إلى استبدال نتيجة للكتابة الخاطئة لإلسم أدناه:

بحاجة إلى استبدال نتيجة للكتابة الخاطئة لإلسم أدناه:
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لقد قرأت وفهمت إتفاقية عضوية البطاقة على  www.americanexpress.com.sa/termsandconditionsوأوافق على االلتزام بها .من خالل التوقيع
أدناه ،أقر بالموافقة على الشروط واألحكام الخاصة بالبطاقة وعلى تلقي بيان اإلفصاح األولي وموجز عن المنتج و مبادئ حماية العمالء إلكترونياً .
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التوقيع
أمريكان إكسبريس السعودية ،ص .ب ،6624 :الرياض  ،11452المملكة العربية السعودية ،هاتف 8001242229 :أو )+96611( 2926666

بيان اإلفصاح األولي
يرجى قراءة المعلومات الهامة التالية بعناية قبل استخدام البطاقة (البطاقات).

شركة أمريكان إكسبريس السعودية  -بطاقة أمريكان إكسبريس الذهبية االئتمانية
اإلقرار

تتعهد أنت (مقدم الطلب الموضح اسمه أدناه والُ مشار إليه فيما بعد بـ «أنت» أو «ضمير المخاطب») بسداد كافة المبالغ التي
(والمشار إليها فيما بعد بلفظ
ُ
تصبح مستحقة السداد من ِقبلك في تاريخ استحقاقها إلى شركة أمريكان إكسبريس السعودية
«نحن» أو «ضمير المتكلم» أو «ضمير الملكية») نتيجة لعضويتك في أو الستخدامك البطاقة (البطاقات) على النحو الموضح في
كل كشف حساب شهري يصدر عن شركة أمريكان إكسبريس السعودية ،والذي يعد إشعاراً كامالً بأن تلك المبالغ أصبحت مستحقة
وواجبة الدفع .يجب عليك توضيح محل إقامتك وعنوانك في استمارة طلب االنضمام ،وستخضع بموجب ذلك لالختصاص غير
الحصري للمحاكم المختصة أو جهات قضائية غيرها في البلد الذي تقيم فيه ،والتي تشمل على سبيل المثال ال الحصر لجنة
الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية في البنك المركزي السعودي («ساما») ،وذلك في كافة نواحي التزاماتك تجاهنا.
كما تتعهد أيضاً بااللتزام بالقرارات واألحكام واألوامر الصادرة فيما يتعلق بسداد المبالغ المستحقة لنا من ِقبلك ،فضالً عن خسائر
األرباح الناتجة عن تأخرك في السداد باإلضافة إلى تحمل الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
كما تؤكد إدراكك التام بأنك قد تكون عرضة للمسؤولية الجنائية في حال إعادة أي شيك تم إخراجه لصالحنا من قبل البنك
الم َد ّخلة في استمارة طلب
المسحوب عليه ،وفي ذلك الحال سيحق لنا إتخاذ االجراءات القانونية ضدك .وتتعهد بأن المعلومات ُ
االنضمام كاملة ودقيقة وصحيحة ،وتفوضنا أو ممثلينا المفوضين بالتواصل مع البنك الذي تتعامل معه أو أي مصدر آخر إما
قبل أو في أي وقت بعد ما يتم معالجة استمارة طلب االنضمام الخاص بك للحصول على أي معلومات الزمة والتحقق من أي
معلومات مطلوبة وتحديثها في استمارة الطلب الخاص بك عند الحاجة.
كما تؤكد إدراكك التام بأننا نحتفظ بحقنا لرفض استمارة طلب االنضمام الخاصة بك ،كما تؤكد إدراكك التام بحقنا بطلب ضمان
بنكي أو بهامش نقدي أو سند ألمر بصيغة مقبولة لنا ،والذي سنقوم باالحتفاظ به كضمان لتنفيذه في حاالت عدم السداد
أو التقصير ،كشرط للموافقة على استمارة طلب االنضمام الخاص بك .في حال وافقنا على استمارة طلب االنضمام الخاص
بك ،تتعهد بتسديد المبالغ المستحقة على بطاقتك االعتمادية أو الحد األدنى للمبلغ المستحق لبطاقتك اإلئتمانية بحلول تاريخ
االستحقاق ،كما هو موضح في كل كشف حساب شهري .ينضم المقدم (المقدمون) على البطاقات اإلضافية بما فيهم هؤالء
أعضاء إلى هذا الطلب ويدركون أنهم سوف يكونوا مسؤولين مجتمعين أو منفردين
ً
المقدمون على البطاقات في وقت الحق
عن سداد كافة الرسوم المستحقة على البطاقات اإلضافية.
تُ صرّ ح وتتعهد بأنك المالك والمستفيد الحقيقي ألي من البطاقات التي قد يتم إصدارها لك وفقاً الستمارة طلب االنضمام هذه.
كما توافق بموجب ذلك على تزويدنا بأي معلومات نطلبها وتشمل على سبيل المثال ال الحصر استمارات اعرف عميلك إلنشاء و/
أو إدارة حساباتك وتسهيالتك لدينا وتحديث المعلومات الشخصية الخاصة بك إذا كانت هناك أي تغييرات ،والتي قد يتم طلبها
من قبلنا .كما تفوضنا بالحصول على وجمع المعلومات التي تعد الزمة فيما يتعلق بك وبحساباتك وتسهيالتك لدى المقرضين
اآلخرين من خالل الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية («سمة») ،والكترونيّ اً من خالل شركه العلم ألمن المعلومات («علم»)،
واإلفشاء عن تلك المعلومات إلى سمة أو علم أو إلى وكاالت التحصيل لدينا أو إلى أي جهة أخرى معتمدة من ِقبل البنك
المركزي السعودي.
عند حصولك على موافقتنا ،ستشكل استمارة طلب االنضمام وجميع المستندات الداعمة جزءاً ال يتجزأ من اتفاقية عضو البطاقة
وستبقى في ملكيتنا حتى لو تم رفض طلب العضوية أو تم إغالق حساب بطاقتك معنا.
تسري جميع التعريفات المذكورة في اتفاقية عضو البطاقة على استمارة طلب االنضمام هذه.

هامش المرابحة*

 %2.75شهريا

رسم البطاقة اإلضافية
(اختياري) ‡

 100ريال سعودي

 400ريال سعودي

رسم تحويل العملة األجنبية
لعملة البطاقة‡

%2.75

 75ريال سعودي

رسم طلب كشف الحساب
(ألكثر من ثالثة أشهر) ‡

 40ريال سعودي (لكل
كشف حساب)

رسم إعادة الشيك‡

 150ريال سعودي

رسم رفض خدمة القيد
المباشر‡

 150ريال سعودي

رسم استرجاع الرصيد
االئتماني‡

 100ريال سعودي

رسم الدفعات خارج المملكة
العربية السعودية‡

 375ريال سعودي

رسم معالجة النزاعات
( للنزاعات غير الصحيحة
فقط) ‡

 50ريال سعودي

رسم تبديل البطاقة
نتيجة للكتابة الخاطئة
لالسم المقدم من ِقبل
عضو البطاقة أو للبطاقة
المفقودة أو المسروقة‡

 100ريال سعودي

رسم السداد المتأخر**‡،

 100ريال سعودي

رسم عضوية برنامج
Membership
‡،***Rewards
(إختياري)

العام األول مجاناً و 25دوالر
أمريكي من السنة الثانية
وما بعدها.

الرسم السنوي

رسم السحب النقدي (لكل
عملية) ‡

*

معدل الربح السنوي****

%32.42

هذة البطاقة متوافقة مع أحكام الشريعة ومبنية على التورق .سيطلب منك دفع معدل الشراء للبطاقة اإلئتمانية /هامش
المرابحة بنسبة  %2.75شهرياً على أي جزء غير مدفوع من رصيدك الحالي الموضح في كشف حساب بطاقتك االئتمانية اعتباراً
من تاريخ استحقاق الدفع.

**
***

إن االشتراك في برنامج  Membership Rewardsاختيارياً ويمكن إلغاؤه في أي وقت بموجب إخطار وكالء خدمة العمالء
الخاصين بنا.

**** يتم احتساب معدل الربح السنوي باألخذ بعين االعتبار الرسم السنوي ورسم هامش المرابحة المدفوع بأكمله خالل السنة
التقويمية وال يحتسب ضريبة القيمة المضافة.
رسم ثابت يفرض عند صدور البطاقة و يفرض سنويا فيما بعد.
¶
سيتم فرض ضريبة القيمة المضافة استناداَ إلى القوانين الضريبية السارية باإلضافة إلى الرسوم المذكورة أعاله.

الشروط األكثر أهمية التفاقية عضو البطاقة
أ -كافــة القيــود ،بمــا فــي ذلــك الســحوبات النقديــة ،التــي يتــم تحميلهــا علــى حســابك بعمــات غيــر العملــة التــي يصــدر بهــا كشــف
حســاب بطاقتــك («عملــة غيــر عملــة الفواتيــر») ســيتم تحويلهــا إلــى العملــة التــي تصــدر بهــا فاتــورة حســابك («عملــة الفواتيــر»).
ومــا لــم تتطلــب القوانيــن المنطبقــة خــاف ذلــك فإنــه يتــم اســتخدام أســعار تحويــل محــددة ،الشــبكة العالميــة ،اســتناداً إلــى
األســعار الســائدة بيــن المصــارف التــي يتــم اختيارهــا مــن المصــادر المعتــادة فــي المجــال المصرفــي كمــا هــي عليــه فــي يــوم
العمــل الــذي يســبق تاريــخ إجــراء العمليــة  .ســوف يتــم إضافــة ســعر صــرف العمــات األجنبيــة علــى النحــو الموضــح بالجــدول أعــاه
أو علــى النحــو المعــدل مــن ِقبلنــا مــن حيــن آلخــر علــى المبلــغ المحــول مــن ِقبــل الجهــة المصــدرة للبطاقــة وهــي شــركة أمريــكان
إكســبريس الســعودية .يتــم التحويــل فــي التاريــخ الــذي يتــم فيــه تجهيــز العمليــة والــذي قــد ال يكــون هــذا نفــس التاريــخ الــذي جــرت
فيــه العمليــة حيــث يعتمــد ذلــك علــى الوقــت الــذي تــم فيــه تقديــم المعاملــة إلــى الشــبكة العالميــة .وقــد تختلــف أيضــاً أســعار
الصــرف وفقــاً لذلــك .وفــي وقــت التحويــل ســوف يتــم تحويــل كافــة المعامــات التــي تتــم بعمــات غيــر الــدوالر األمريكــي أوالً
إلــى الــدوالر األمريكــي قبــل تحويلهــا إلــى العملــة التــي تصــدر بهــا فاتــورة حســابك .أمــا المبالــغ التــي يتــم تحويلهــا مــن قبــل
أطــراف أخــرى مســتقلة ،فــإن الفواتيــر تصــدر فيهــا وفقــاً ألســعار هــذه األطــراف .مــدرج أدنــاه مثــال توضيحــي لذلــك:
الوصف

لمزيـــد مـــن المعلومـــات عـــن خدماتنـــا اإلستشـــارية االئتمانيـــة ،يرجـــى زيـــارة موقعنـــا اإللكترونـــي علـــى
www.americanexpress.com.sa/ar/node/88

الوفاة أو اإلفالس
بالنسبة للعقود الموقعة قبل  1أكتوبر -:2018
أ .في حالة الوفاة ،ال قدر الله ،سيحق لنا مطالبة الورثة الشرعيين على الفور بسداد كامل المبلغ المستحق على حسابك.
ب .في حال إعالن إفالسك فسوف تصبح جميع المبالغ المستحقة على الحساب واجبة الدفع على الفور.
ج .إذا فقــدت أو تخليــت عــن إقامتــك فــي المملكــة العربيــة الســعودية أو غــادرت المملكــة العربيــة الســعودية بصفــة نهائيــة ،ســيحق
لنــا إلغــاء بطاقتــك وغلــق حســابك.
بالنسبة للعقود الموقعة في  1أكتوبر  2018أو بعده-:
أ .فــي حالــة الوفــاة أو العجــز الكلــي ،ال قــدر اللــه ،ســتعفى مــن مســؤوليتك عــن أي مبلــغ مســتحق لنــا إال إذا كان ســبب الوفــاة أو
العجــز ناتــج عــن:
	•تعمد إصابة الذات ،أو محاولة االنتحار – سواء كان الشخص عاقالً  ،أو مختالً عقلياً  -في ذلك الوقت.
	•الكوارث الطبيعية.
	•قرارات المحكمة ،أو السلطة القضائية المختصة بموجب األنظمة السارية في المملكة العربية السعودية.
	•تعاطي الكحول أو المخدرات أو العقاقير غير النّ ظامية.
أي رياضة ،أو ُمنافسة خطرة كاالشتراك في سباقات الخيل أو سباقات السيارات.
	•االشتراك أو التدريب على ّ
	•وفاة أو إصابة ناشئة عن طبيعة العمل.
	•مــا ينتــج بســبب أو ينشــأ عــن أو تكــون ســاهمت فيــه األســلحة النوويــة أو اإلشــعاعات النوويــة أو التلــوث باإلشــعاع مــن أي
وقــود أو أيــة نفايــات نوويــة ناتجــة عــن احتــراق وقــود نــووي ،والحــرب أو الغــزو أو أعمــال العــدوان األجنبــي أو األعمــال العدوانيــة
أو األعمــال شــبه الحربيــة ،وأعمــال التخريــب واإلرهــاب التــي يرتكبهــا شــخص أو أشــخاص يعملــون بصفــة منفــردة أو نيابــة عــن
أو علــى صلــة بــأي منظمــة إرهابيــة.
ب .في حال إعالن إفالسك فسوف تصبح جميع المبالغ المستحقة على الحساب واجبة الدفع على الفور.

عملية الشراء*

ج -ســوف يتــم منــح فتــرة ســماح مدتهــا  25يومــاً كحــد أقصــى لتســوية المبلــغ ،كمــا ســوف يتــم توضيــح تاريــخ اســتحقاق الدفــع فــي
كشــف حســابك .وفــي حالــة عــدم اســتالم الحــد األدنــى المســتحق فــي وقتــه المحــدد وفقــاً لتاريــخ اســتحقاق الدفــع ،قــد يتــم
تعليــق حســابك حتــى اســتالم المبلــغ.
نقــدم معلومــات االئتمــان المتعلقــة بــك للشــركة الســعودية للمعلومــات االئتمانيــة (ســمة) علــى أســاس دوري .كمــا تعكــس
المعلومــات المقدمــة حالــة آخــر كشــف حســاب ،وتشــمل المعلومــات المتعلقــة بكــون حســاب البطاقــة منتظــم أو متأخــر فــي
الســداد .ولتجنــب أي تاريــخ ائتمانــي ســلبي لــدى الشــركة الســعودية للمعلومــات االئتمانيــة ،عليــك أن تحافــظ علــى تســديد
المبلــغ المســتحق علــى حســابك فــي تاريــخ اســتحقاق الدفــع.
الموثَ قــة علــى الفــور
إذا الحظــت أي «خطــأ بكشــف الحســاب /معاملــة متنــازع عليهــا» يجــب عليــك إخطارنــا عبــر وســائل االتصــال ٌ
علــى أال يتجــاوز ذلــك شــهراً واحــداً مــن تاريــخ كشــف الحســاب علــى أي حــال .ويعنــي «الخطــأ بكشــف الحســاب /المعاملــة المتنــازع
عليهــا» أي معاملــة تــم إدخالهــا علــى حســابك وأدت إلــى خطــأ فــي الرصيــد اإلجمالــي.

قــد نقــوم بتوفيــر برنامــج الحمايــة أثنــاء ســريان االتفاقيــة .حيــث نقــدم برنامــج الحمايــة كميــزة إضافيــة للخدمــات التــي نقدمهــا
لــك .وســوف نقــوم بكشــف تفاصيــل الحمايــة ،بمــا فــي ذلــك عمليــة تحديــد المســتفيدين وتوزيــع التعويــض بيــن المســتفيدين.
للتعــرف علــى شــروط وأحــكام الحمايــة يرجــى زيــارة الموقــع www.americanexpress.com.sa/ar/termsandconditions

د -تســتقطب كافــة عمليــات الســحب النقــدي رســم الســحب النقــدي بالســعر الموضــح فــي جــدول بيانــات بطاقــة أمريــكان إكســبريس
الذهبيــة االئتمانيــة .ســوف يتــم تحميــل هــذه الرســوم وتقييدهــا بفاتــورة علــى حســابك باإلضافــة إلــى المبلــغ الــذي قمــت بســحبه.

يرصد هذا الرسم للحد من التأخر في السداد باإلضافة إلى أننا سنستخدم كامل هذا الرسم لألعمال الخيرية تحت إشراف هيئة
الرقابة الشرعية لدينا.

‡

ســوف يتــم تحميــل رســم الســداد المتأخــر علــى النحــو الموضــح فــي جــدول بيانــات بطاقــة أمريــكان إكســبريس الذهبيــة االئتمانيــة
فــي حــال عــدم ســداد الحــد األدنــى للمبلــغ المســتحق فــي أو قبــل تاريــخ اســتحقاق الدفــع .لــن يتــم قبــول هــذا المبلــغ كإيــراد
لشــركتنا وســيتم اســتخدامه فقــط للحــد مــن التأخــر فــي الســداد .ســوف تســتخدم جميــع العائــدات مــن رســوم التأخيــر فــي التبــرع
للجمعيــات الخيريــة.

ج .إذا فقــدت أو تخليــت عــن إقامتــك فــي المملكــة العربيــة الســعودية أو غــادرت المملكــة العربيــة الســعودية بصفــة نهائيــة ،ســيحق
لنــا إلغــاء بطاقتــك وغلــق حســابك.

بيانات بطاقة أمريكان إكسبريس الذهبية االئتمانية

¶‡ ,

يرجــى مالحظــة أنــه يتوجــب عليــك تســوية مــا ال يقــل عــن الحــد األدنــى المســتحق الدفــع علــى حســاب بطاقتــك قبــل تاريــخ
اســتحقاق الدفــع ،كمــا هــو مبيــن علــى كل فاتــورة شــهرية .ومــع ذلــك ،عنــد ســداد الحــد األدنــى مــن الدفعــات علــى البطاقــة
بــدال مــن كامــل المبلــغ المســتحق فإنــه ســيترتب عليــك دفــع هامــش مرابحــة  %2.75شــهريا عنــد تســوية المبالــغ غيــر المدفوعــة
لرصيــدك الحالــي فــي كشــف الحســاب مــن بعــد تاريــخ اســتحقاق الســداد مــن خــال عائــدات مبيعــات عمليــة المرابحــة كمــا ورد فــي
جــدول بيانــات بطاقــة أمريــكان إكســبريس الزرقــاء .بنــاء علــى ذلــك ،ستســتغرق فتــرة طويلــة مــن الوقــت للقيــام بســداد كامــل
المبالــغ المســتحقة و قــد يــؤدي إلــى أن تدفــع مبالــغ أكثــر بكثيــر مــن قيمــة الصفقــة التــي أجريــت علــى البطاقــة .مثــال  :إذا كان
رصيــدك المســتحق علــى البطاقــة االئتمانيــة  7,000ريــال ســعودي و اختــرت أن تدفــع الحــد األدنــى المســتحق فقــط ،فســوف
يســتغرق األمــر  81شــهرً ا لتســوية الرصيــد بالكامــل .وســيكون فــي هــذة الحالــه إجمالــي هامــش المرابحــة تكلفــة المــدة 6,296
ريــال ســعودي.

عملية السحب النقدي*

قيمة العملية

 100يورو

 100يورو

معدل تحويل الدوالر األمريكي /اليورو المفترض

 1يورو =  1.05دوالر أمريكي

 1يورو =  1.05دوالر أمريكي

ما يعادلها بالدوالر األمريكي

 105دوالر أمريكي

 105دوالر أمريكي

رسم تحويل العملة %2.75

 2.89دوالر أمريكي

 2.89دوالر أمريكي

قيمة العملية كاملة بالدوالر األمريكي

 107.89دوالر أمريكي

 107.89دوالر أمريكي

معدل التحويل من الدوالر األمريكي إلى الريال
السعودي المفترض

 1دوالر أمريكي=  3.75ريال
سعودي

 1دوالر أمريكي=  3.75ريال
سعودي

قيمة العملية كاملة بالريال السعودي

 404.59ريال سعودي

 404.59ريال سعودي

رسم الدفعة المقدمة النقدية
(مقيد بشكل منفصل على كشف حسابك)

غير مطبق

 75.00ريال سعودي

قيمة العملية كاملة بالريال السعودي شاملة لرسم
الدفعة المقدمة النقدية

غير مطبق

 479.59ريال سعودي

* ال يشمل المثال التوضيحي أعاله ضريبة القيمة المضافة
ب -ســوف نرســل إليــك كشــف حســاب شــهري بحســابك عــن طريــق البريــد اإللكترونــي أو عنــوان البريــد الشــخصي الــوارد فــي
نمــوذج الطلــب .فــي حالــة البطاقــات االئتمانيــة ســوف يكــون الحــد األدنــى للمبلــغ المســتحق  %5أو  100ريــال ســعودي أيهمــا
أكبــر باإلضافــة إلــى المبالــغ المتجــاوزة للحــد االئتمانــي والمبالــغ المتأخــرة كمــا هــو موضــح فــي الملحــق «ب» فــي إتفاقيــة عضــو
البطاقــة .كمــا يمكنــك ســداد أي شــيء حتــى كامــل المبلــغ المســتحق عليــك إذا كنــت ترغــب فــي ذلــك.
تتوافــق بطاقــة أمريــكان إكســبريس الذهبيــة االئتمانيــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية وتمتثــل لنظــام التــورق .ســيتطلب منــك
دفــع هامــش مرابحــة  %2.75عنــد تســوية المبالــغ غيــر المدفوعــة لرصيــدك الحالــي فــي كشــف الحســاب بعــد تاريــخ اســتحقاق
الســداد مــن خــال عائــدات مبيعــات عمليــة المرابحــة.

ه -يرجى مالحظة أن عدم االلتزام بأحكام هذه االتفاقية قد يؤدي إلى:
1إلغاء /تعليق بطاقتك أو البطاقات اإلضافية بدون إخطار من ِقبلنا.
.
2خفض الحدود االئتمانية بدون إخطار من ِقبلنا.
.
3التأثير سلباً على سجل مكتب االئتمان الخاص بك وقدرتك على الحصول على تسهيالت ائتمانية جديدة.
.
4التقاضي في حال عدم سداد مستحقاتك.
.
5زيادة العبء المالي عليك نتيجة للرسوم والنفقات.
.
6الخسائر المالية نتيجة العمليات غير المفوضة بسبب عدم إبالغك عن ضياع أو سرقة بطاقتك على الفور.
.
و -إنهاء اإلتفاقية

أ .يمكنــك إنهــاء هــذه االتفاقيــة فــي أي وقــت مــن األوقــات عبــر التواصــل معنــا مباشــرة مــن خــال قنــوات االتصــال الرســمية
الخاصــة بنــا وإخبارنــا بإرادتــك إلنهــاء االتفاقيــة .ومــع ذلــك ،يرجــى التنويــة بــأن هــذه االتفاقيــة لــن تنتهــي إال بعــد قيامــك بســداد
كافــة المبالــغ المســتحقة عليــك لصالحنــا ،وبعدهــا ســيتم إغــاق حســابك .يمكنــك أيضــاً إلغــاء البطاقــة الصــادرة لعضــو البطاقــة
اإلضافيــة عــن طريــق التواصــل معنــا مباشــرة مــن خــال قنــوات االتصــال الرســمية الخاصــة بنــا .علمــاً بأنــك ســتبقى مســؤوالً عــن
جميــع العمليــات التــي يقــوم بهــا عضــو البطاقــة اإلضافيــة حتــى يتــم ســداد جميــع المبالــغ المســتحقة علــى البطاقــات اإلضافيــة.
ب .نحتفــظ بحقنــا فــي إنهــاء هــذه اإلتفاقيــة فــي أي وقــت بإعطــاء إشــعار فــوري .وكبديــل لذلــك ،يمكننــا تقييــد اســتخدام البطاقــة
عنــد إنهــاء االتفاقيــة ،ويجــب عليــك أن تســدد لنــا كافــة المبالــغ المدينــة فــي حســابك والتــي تشــمل العمليــات والســحوبات
النقديــة التــي تــم الســماح بهــا ولكــن لــم يتــم خصمهــا بعــد مــن حســابك.

ـؤول عــن كافــة العمليــات أو العمليــات
ج .باســتثناء مــا تنــص عليــه المــادة ( 13ب) مــن إتفاقيــة عضويــة البطاقــة ،فســوف تبقــى مسـ ً
غيــر المفوضــة التــي تتــم فيمــا يتعلــق بحســابك.
د .لديــك الحــق فــي إلغــاء اإلتفاقيــة ودون تحمــل أي رســوم فــي غضــون  10أيــام مــن إســتالم بطاقــة االئتمــان أو بطاقــة اإلعتمــاد
إال إذا قمــت بتفعيــل بطاقتــك.
ز -إجراءات الشكاوى والمقترحات

قمنا بإنشاء اإلجراءات الالزمة ليتسنى لك ارسال مالحظاتك واقتراحاتك  ،وذلك باتباع اإلجراءات التالية:
الخطوة األولى:

إذا كانــت لديــك أيــة مالحظــات أو شــكاوى ،فــأن موظفــي خدمــة العمــاء مدربيــن ومجهزيــن للتعامــل مــع استفســارك و بإمكانــك
التواصــل معنــا عبــر إحــدى الوســائل التاليــة:
البريد اإللكترونيcomplaints@americanexpress.com.sa :
رقم الهاتف+966 11 292 6663:

كما يمكننا خدمتكم في فروع أمريكان إكسبريس السعودية في الرياض و جدة و الظهران.
الخطوة الثانية :

إذا لم تتم معالجة المسألة ،فبإمكانك التواصل مع مدير قسم شكاوى العمالء عبر البريد اإللكتروني الموضح أدناه:
Complaintsmanager@americanexpress.com.sa
يمكنك ايضاً التواصل عبر البريد على العنوان التالي:
عناية مدير قسم شكاوى العمالء
أمريكان إكسبريس السعودية
ص .ب6624 .
الرياض 11452
الخطوة الثالثة:

في حالة عدم التوصل إلى حل ,فبإمكانك التواصل مباشرة مع الجهة الرقابية  -ساما عبر ساما تهتم.
التزامنا معك:

نحــن نضمــن لــك أن يتــم الــرد علــى إستفســاراتك فــي الوقــت المحــدد وســوف نقــوم بإرســالها إلــى القســم المختــص إلجــراء
التحقيقات الالزمة وســيتم إبالغك بالفترة الزمنية الالزمة للمعالجة والرد (تم تحديد ســقف زمني ال يتجاوز الـ  10أيام عمل) .أما
فــي حالــة عــدم قدرتنــا علــى اإلســتجابة للشــكاوى فــي الوقــت المحــدد ،فســيتم إفادتــك بتفاصيلهــا ضمن هــذه المهلــة وتزويدك
بالزمــن التقديــري الــازم تشــمل اتفاقيــة عضــو البطاقــة الشــروط التفصيليــة الحاكمــة الســتخدام البطاقــة والمتاحــة علــى موقعنــا
 .www.americanexpress.com.sa/ar/termsandconditionsكمــا يعــد التوقيــع علــى أو اســتخدام البطاقــة (البطاقــات)
بمثابــة موافقــة رســمية علــى االتفاقيــة المذكــورة.
ســوف يتــم مراجعــة وتحديــث وتعديــل اتفاقيــة عضــو البطاقــة مــن جانــب واحــد وبشــكل دوري مــن قبلنــا ،وســوف يتــم تقديــم
إخطــار مدتــه  30يومــاً ( 60يومــاً فــي حالــة تغييــر الرســوم ورســوم الخدمــات) لكــم قبــل دخولهــا حيــز التنفيــذ .وســوف تحتــوي
أحــدث نســخة إصــدار متوفــرة علــى صفحتنــا علــى شــبكة اإلنترنــت علــى أي تعديــل (تعديــات) والتــي ســتعتبر ســارية المفعــول
ـواء الــواردة فــي
وداخــل حيــز التنفيــذ الكامــل تلقائيــاً بعــد انتهــاء مــدة اإلخطــار واســتبدال وتعليــق الحكــم (األحــكام) الســابقة سـ ً
اتفاقيــة عضــو البطاقــة بالصيغــة المكتوبــة المرفقــة مــع البطاقــة (البطاقــات) عنــد تســليمها لكــم أو عنــد عرضهــا ســابقاً علــى
هــذه الصفحــة علــى شــبكة اإلنترنــت ،كمــا أن اســتخدام أو االحتفــاظ بالبطاقــة (البطاقــات) بعــد مــدة اإلخطــار ســوف يعتبــر بمثابــة
موافقــة رســمية مطلقــة مــن طرفكــم علــى اتفاقيــة عضــو البطاقــة.

بيانات االتصال بخدمة العمالء
أعضاء البطاقات االئتمانية والبطاقات االعتمادية800 124 2229 :
من خارج المملكة العربية السعودية+966 11 292 6666 :
الموقع اإللكترونيwww.americanexpress.com.sa :

المخول بإصدار البطاقة/البطاقات اإلضافية
ِّ
توقيع عضو البطاقة األساسية
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