
 

Terms and Conditions for 
Enabling NBQ Cards on 

Digital Wallets 

أحكام وشروط خاصية تشغيل بطاقات 
الوطني على منصات أم القيوين بنك 

 الدفع اإللكترونية لطرف ثالث

The below terms and conditions ("Usage Terms") govern 

the use of Cards issued by NBQ with the Digital Wallet 

(the "Wallet") enabled on compatible Devices of the 

Customer from time to time. 

These below usage terms form a binding legal agreement 

between the Customer and NBQ (the "Bank" or "We") 

and apply to the Customer and/or anyone else the 

authorized by the customer to use the Cards with the 

Wallet. Customer is hereby requested to review the 

Usage Terms carefully before adding or using any Card 

with the Wallet because, by doing so, the Customer 

directly agrees to be bound by the Usage Terms. The 

Usage Terms is to be read in conjunction with the NBQ 

Mobile Banking Terms and Conditions, Terms and 

Conditions for NBQ Account Services, and NBQ Credit 

Card Terms and Conditions. In case of inconsistency 

between these terms and conditions and the Usage 

Terms, the Usage Terms shall prevail. 

 

تــــــنظم األحكــــــام والشــــــروط التاليــــــة ("شــــــروط 
اإلســـتخدام") آليـــة إســـتخدام البطاقـــات الصـــادرة عـــن 
ــة  ــة الرقميـ ــام المحفظـ ــوطني بنظـ ــوين الـ ــك أم القيـ بنـ
ــن  ــة مـ ــالء المتوافقـ ــزة العمـ ــى أجهـ ــة") علـ ("المحفظـ

 .وقت آلخر

م بــين تشــكل شــروط اإلســتخدام هــذه إتفــاق قــانوني ُملــزِ 
العميــــــل وبنــــــك أم القيــــــوين الــــــوطني (ش.م.ع.) 
("البنــك" أو "نحــن") وينطبــق علــى العميـــل و/أو أي 
ــات  ــتخدام البطاقـ ــل إلسـ ــه العميـ ــر يفوضـ ــخص آخـ شـ
بنظــام المحفظــة. يتعــين علــى العميــل مراجعــة شــروط 
ــة  ــتخدام أي بطاق ــافة أو إس ــل إض ــة قب ــتخدام بعناي اإلس

ــن خـــالل قيامـــه بـــذلك،  يوافـــق بنظـــام المحفظـــة، ومـ
ــراءة  ــتم ق ــزام بشــروط اإلســتخدام. ت ــى االلت ــل عل العمي
ــروط  ــام وشـ ــع أحكـ ــالتزامن مـ ــتخدام بـ ــروط اإلسـ شـ
ــر الهــاتف المتحــرك الصــادرة  الخــدمات المصــرفية عب

م القيــــوين الــــوطني وأحكــــام وشــــروط أعــــن بنــــك 
ــاب لبنــــك أم  ــدمات الحســ ــدمات المصــــرفية وخــ الخــ
ــك أم  ــة بنـ ــروط خدمـ ــام وشـ ــوطني وأحكـ ــوين الـ القيـ
ــة  ــروط بطاقـ ــام وشـ ــاي" وأحكـ ــوطني "بـ ــوين الـ القيـ
ــام  ــذه األحك ــين ه ــق ب ــدم التواف ــال ع ــي ح ــان. ف اإلئتم
والشـــــروط وشـــــروط اإلســـــتخدام تكـــــون شـــــروط 

 .اإلستخدام هذه هي السائدة

  

 Definitions 
 

o Card - NBQ credit, debit or prepaid card issued by NBQ 
to the Customer which is not expired, blocked, 
suspended or cancelled. 

o  
o Customer - the Bank account holder of the account 

related to the NBQ Card or the Card Account holder of 
the Card issued by NBQ 

o  

 التعاريف
 

ــة ــة   بطاق ــان أو الخصــم أو المدفوع ــة االئتم ــي بطاق تعن
مســـبقاً الصـــادرة عـــن بنـــك أم القيـــوين الـــوطني إلـــى 
العميـــــل والتـــــي ال تكـــــون منتهيـــــة الصـــــالحية أو 

 .محجوبة أو معلقة أو ملغاة
 

ــاب المصـــرفي   أنـــت أو العميـــل يعنـــى صـــاحب الحسـ
ــاحب  ــوطني أو ص ــوين ال ــك أم القي ــة بن ــق ببطاق المتعل



includes but is not limited to a smartphone,  - Device
tablet or smart watch or any other device which is 
compatible for use of the Wallet solution which NBQ 
determines is eligible for the registration of NBQ Cards 
to be used in the Wallet. 

 
o Passcode - the secret code that is required to unlock a 

Device, including a password, passcode, pattern or 
biometric identifier (where applicable). 

o  
o Wallet - the mobile payment and digital wallet service 

provided and/or created by the third-party Wallet 
Providers that enables the users to make payments 
using certain Devices and Cards registered on such 
Devices. 

  

ــوين  ــن بنــــك أم القيــ ــادرة عــ ــة الصــ ــاب البطاقــ حســ
 .الوطني

 
ــاز ــي أو   الجه ــاتف ذك ــر أي ه ــن دون حص ــمل ولك يش

جهــــاز لــــوحي أو ســــاعة ذكيــــة أو أي جهــــاز آخــــر 
ــرر  ــذي يق ــة وال ــام المحفظ ــع نظ ــتخدام م ــق لالس متواف

ــوين  ــك أم القي ــات بن ــجيل بطاق ــل لتس ــه مؤه ــوطني أن ال
بنـــك أم القيـــوين الـــوطني ليـــتم إســـتخدامه فـــي إطـــار 

 .نظام المحفظة
 

ــاتف المتحــرك   المحفظــة ــر اله ــة الســداد عب ــى خدم تعن
ــق طــرف ثالــث  وخدمــة المحفظــة المتاحــة عــن طري
ــدفعات  ــداد الــ ــن ســ ــتخدمين مــ ــن المســ ــي تمكــ والتــ
ــك  ــى تل ــجلة عل ــات مس ــة وبطاق ــزة معين ــتخدام أجه باس

 .جهزةاأل
 

يعنــي الرمــز الســري المطلــوب لفــتح أي   المــرور رمــز
جهـــاز، بمـــا فـــي ذلـــك كلمـــة مـــرور أو رمـــز مـــرور 

 ُمعِرف نمطي أو محدد للهوية (حيثما ينطبق)

  

 General 

o Customer is solely responsible for maintaining the 
physical security of the Device and the confidentiality 
of the Device lock, PIN, Passcode, and other means to 
access the Wallet, Card credentials, or any other 
personal and payment information on or for the 
Device. On sharing the Device and/or means of access 
to the Device with any person, that person may be 
able to use the Cards and access the personal and 
payment information available in the Wallet. 
Customer are required to keep the Device and the 
credentials secure in the same manner as he /she 
would keep secure cash, cheques, debit or credit 
cards, and other personal identification numbers and 
passwords. 

o The terms and conditions along with the account 
agreement that govern Your Card remains the same 
when the Card is added to the Wallet by Customer. 
The Wallet is another option to make purchases with 
the Card. Applicable fees, charges and related interest 
that apply to Your Card will continue when Customer 

 عامة أحكام

ــة  ــن المحافظ ــرد ع ــكل منف ــؤوال بش ــل مس ــون العمي يك
ــاز  ــق الجهـ ــرية غلـ ــاز وسـ ــالمة الجهـ ــن وسـ ــى أمـ علـ

ــز التعريــف الشخصــي ورمــز  المــرور وغيرهــا ورم
ــاد  ــات إعتم ــة أو بيان ــى المحفظ ــدخول إل ــائل ال ــن وس م
ــداد  ــات س ــية او معلوم ــات شخص ــة أو أي معلوم البطاق
أخــرى بشــأن أو مــن أجــل الجهــاز. لــدى المشــاركة فــي 
ــع أي  ــاز مـ ــى الجهـ ــدخول إلـ ــائل الـ ــاز و/أو وسـ الجهـ
شــخص، قــد يكــون ذلــك الشــخص قــادرا علــى إســتخدام 

ــى المعل ــدخول إلــ ــات والــ ــية البطاقــ ــات الشخصــ ومــ
ــة.  ــام المحفظـ ــي نظـ ــوفرة فـ ــداد المتـ ــات السـ ومعلومـ
ــاز  ــالمة الجهـ ــن وسـ ــى أمـ ــاظ علـ ــك الحفـ ــي عليـ ينبغـ
وبيانـــات التعريـــف الشخصـــية بـــنفس حرصـــك علـــى 
حمايــة أموالــك النقديــة أو شــيكاتك أو بطاقــة الخصــم 
ــام  ــن أرقــ ــا مــ ــك، وغيرهــ ــة بــ ــان الخاصــ أو االئتمــ

 .التعريف الشخصية وكلمات المرور

ــك ال إن اتفا ــنظم بطاقت ــي ت ــاب الت ــروط والحس ــة الش قي
ــك  ــيح ل ــة. تت ــى المحفظ ــك إل ــافة بطاقت ــد إض ــر عن تتغي
المحفظـــة ببســـاطة طريقـــة أخـــرى إلجـــراء عملياتـــك 
ــة. إن أي فوائـــد أو رســـوم  الشـــرائية باســـتخدام البطاقـ



use the Wallet to access Your Card.  Charges as 
specified by the Wallet provider and other third 
parties such as wireless companies or data service 
providers may be levied by them. 
 

أو تكــاليف مطبقــة علــى بطاقتــك ســتكون مطبقــة أيضــاً 
ــك.  ــى بطاقت ــول إل ــة للوص ــتخدم المحفظ ــدما تس ــد عن ق

ــوم مــزود خدمــة المحفظــة وأطــراف ثالثــة أخــرى  يق
ــزودي  ــلكية أو مــ ــاالت الالســ ــل شــــركات االتصــ مثــ
خدمــة البيانـــات بفـــرض رســـوم علـــى النحـــو المحـــدد 

 .من قبلهم

  
 Adding and removing an NBQ Card 

NBQ Cards can be added to the Wallet by following the 

instructions of the provider. Please note that only NBQ 

Cards that we indicate are eligible can be added to the 

Wallet. If the Card or underlying account is not in good 

standing, that Card will not be eligible to be enrolled in 

the Wallet. Upon a Card being added to the Wallet, the 

Wallet allows to use the Card to make transactions 

where the Wallet is accepted. The Wallet may not be 

accepted at all places where Your Card is accepted. In 

case Customer need to remove Your card from the 

Wallet, Customer should contact the Wallet provider. 

We can also block Your Card in the Wallet at any time. 
 

 الوطني القيوين أم بنك بطاقة وإلغاء إضافة

ــوطني  ــوين ال ــك أم القي ــن بن ــك م ــك إضــافة بطاقات يمكن
ــق  ــن طريـ ــة عـ ــى المحفظـ ــزود إلـ ــات مـ ــاع تعليمـ اتبـ

ــة. إن بطاقــات بنــك أم القيــوين الــوطني التــي  المحفظ
ــافتها  ــتم إض ــة لي ــط المؤهل ــدها فق ــي وح ــا ه ــير إليه نش
ــك أو  ــن أداء بطاقتـ ــم يكـ ــال لـ ــي حـ ــة. فـ ــى المحفظـ إلـ
حســابك جيــداً، فلــن تكــون البطاقــة مؤهلــة للتســجيل فــي 
المحفظـــة. عنـــد إضـــافة بطاقـــة إلـــى المحفظـــة، فـــإن 

ــ ــتتيح لــ ــة ســ ــتخدام البطاقــــة إلجــــراء المحفظــ ك اســ
المعـــامالت فـــي المواقـــع التـــي تكـــون فيهـــا المحفظـــة 
ــع  ــي جميـ ــة فـ ــة مقبولـ ــون المحفظـ ــد ال تكـ ــة. قـ مقبولـ

 .األماكن التي تقبل التعامل ببطاقتك

ــة  ــدمات المحفظـ ــزود خـ ــال بمـ ــك االتصـ ــي عليـ ينبغـ
للتعـــرف علـــى كيفيـــة إزالـــة بطاقتـــك مـــن المحفظـــة. 

محفظـــة فـــي أي يمكننـــا أيضـــاً حجـــب بطاقتـــك فـــي ال
 .وقت 

 

 Privacy, Security and Customer Liability 

o Bank shall not be liable for any loss which Customer 
suffer by using the Wallet unless it is directly caused by 
our gross negligence and/or willful misconduct. 

o Customer shall be fully and solely responsible for and 
bear all charges, costs, losses, and damages whatsoever 
in case of breach of confidentiality of the Device or 
Passcode. In the event Customer disclose the Passcode 
intentionally or unintentionally, Customer shall 
indemnify the Bank against any unauthorized payment, 
charges, costs or losses and any transaction effected due 
to such or whatsoever breach. 

o Customer shall immediately notify us if the Passcode is 
breached or is disclosed to another person or entity. 

 القانونية ومسؤوليتك األمن الخصوصية،

ــدها  ــارة تتكبــ ــن أي خســ ــؤولين عــ ــون مســ ــن نكــ لــ
باســــتخدامك لنظــــام المحفظــــة، إال إذا كــــان الســــبب 

ــو  ــا هــ ــر لهــ ــوء المباشــ ــيم و/أو ســ ــال الجســ اإلهمــ
 .التصرف المتعمد من قبلنا

ــرور،  ــز المـ ــاز أو رمـ ــرية الجهـ ــرق سـ ــال خـ ــي حـ فـ
تكــون مســؤوال بشــكل كامــل ومنفــرد وتتحمــل كافــة 
ــن  ــا تك ــرار مهم ــائر واألض ــاليف والخس ــوم والتك الرس
ــك  ــال قيامـ ــل ذلـــك الخـــرق. فـــي حـ ــن مثـ ــئة عـ الناشـ
بالكشــف عــن رمــز المــرور عــن قصــد أو غيــر قصــد، 

ــداد  يتعـــين عليـــك تعـــويض البنـــك عـــن أي عمليـــة سـ
ــائر  ــاليف أو خسـ ــا أو رســـوم أو تكـ ــرح بهـ غيـــر مصـ

 .وأي معاملة تأثرت بسبب مثل ذلك الخرق



Customer should request the Bank to block the Card due 
to such disclosure or breach and Customer shall 
indemnify the Bank for any loss, damage, charge or 
expense caused to us due to such breach. 

o Customer are obliged to immediately report to the Bank 
in the event of fraud, loss or theft of the Device,  in 
addition to notifying other parties such as the telecom 
provider etc. Based on the reporting, the Bank will 
arrange to block all Wallet transactions for all Cards 
immediately. Customer can continue to use the physical 
Card for the enrolled cards. Customer shall indemnify the 
Bank against any claims, costs, charges or losses made in 
respect of any transactions effected using the Customer 
Device prior to the Customer notifying the Bank of the 
fraud, loss or theft or requesting the Bank to block the 
card. 

o Bank at its sole discretion, reserve the right to refuse to 
permit any transaction if suspected of a breach of the 
Usage Terms, or that fraudulent or illegal activity is 
taking place. 

o Bank collect certain information from Customer to verify 
the identity, which will enable Customer to use the Card 
and facilitate participation with the Wallet when adding 
their Card to the Wallet. 

o Account information relating to each Card being selected 
to use with the Wallet can be requested by the Bank, 
including the most recent transaction data, but not the 
full Card account number. Customers agree that we may 
also periodically collect and use technical data and 
related information, including, but not limited to, 
technical information about the Device to facilitate 
updates of our services. We may use this information to 
improve its products or to provide services or 
technologies to Customer as long as it is in a form that 
does not personally identify Customer. 

o Customer may receive push notifications from the 
Wallet reflecting the Card account activity. In the context 
you do not wish to receive push notifications, turn off 
within the Device notifications or as per the provider 
application settings. 

o If Customer have any questions, disputes, or complaints 
about the Card, then call the Bank immediately using the 

ينبغــي عليــك القيــام علــى الفــور بإبالغنــا إذا مــا جــرى 
ــه  ــف عنــ ــرى الكشــ ــرور أو جــ ــز المــ ــراق رمــ إختــ
ــك أن تطالبنـــا  ــين عليـ ــان آخـــر. يتعـ ــخص أو كيـ لشـ

ــل ــبب مث ــة بس ــب البطاق ــرق  بحج ــف أو الخ ــك الكش ذل
ــم  ــرر أو رس ــارة أو ض ــن أي خس ــنا ع ــوم بتعويض وتق

 .أو نفقة نتكبدها بسبب مثل ذلك الخرق

ــدان أو ســرقة الجهــاز، تكــون  ــال أو فق فــي حــال اإلحتي
ــدان أو  ــك الفقـ ــل ذلـ ــن مثـ ــا عـ ــوراً بإبالغنـ ــا فـ ملزمـ
ــافة إلـــى أطـــراف آخـــرين مثـــل مـــزود  ــرقة، إضـ السـ

ى مثــل ذلــك خدمــة اإلتصــاالت وغيــره. تأسيســا علــ
اإلبــــالغ، ســــنقوم بترتيــــب حجــــب كافــــة معــــامالت 
ــلة  ــك مواصــ ــيكون بإمكانــ ــك. ســ ــة لبطاقاتــ المحفظــ
ــك  ــع تلـ ــة لجميـ ــتيكية العاديـ ــة البالسـ ــتخدام البطاقـ اسـ
ــوم بموجبـــه بتعـــويض البنـــك  ــجلة. تقـ ــات المسـ البطاقـ
ــاليف أو رســـوم أو خســـائر  عـــن أيـــة مطالبـــات أو تكـ

جهــاز تقــع بخصــوص أيــة معــامالت تــأثرت بإســتخدام 
ــدان  ــال أو الفق العميــل قبــل إبــالغ العميــل للبنــك باإلحتي

 .أو السرقة أو الطلب من البنك بحجب البطاقة

نحــتفظ، حســب تقــديرنا المطلــق، بحــق رفــض الســماح 
ــرق  ــاك خـ ــأن هنـ ــا بـ ــال ارتيابنـ ــي حـ ــة فـ ــأي معاملـ بـ
لشــروط اإلســتخدام أو وقــوع إحتيــال أو نشــاط غيـــر 

 .قانوني

o  ــك ــافة بطاقتـ ــد إضـ ــة، عنـ ــام المحفظـ لنظـ
ــن  ــق مـ ــك للتحقـ ــة منـ ــات معينـ ــع معلومـ ــوم بتجميـ نقـ
ــة  ــتخدام البطاقـ ــن إسـ ــك مـ ــل تمكينـ ــن أجـ ــك، مـ هويتـ

 .وتسهيل اإلشتراك في نظام المحفظة

o  ــات حســـاب ــب معلومـ ــذلك بطلـ ــوم كـ نقـ
ــتخدام  ــا لإلس ــوم بإختياره ــة تق ــل بطاق ــق بك ــة تتعل معين
ــا فـــي ذلـــك بيانـــات أحـــدث  مـــع نظـــام المحفظـــة، بمـ

ــ ــن لـ ــة، لكـ ــة.. معاملـ ــاب البطاقـ ــم حسـ ــل رقـ يس كامـ
توافـــق كـــذلك أنـــه يجـــوز لنـــا ان نقـــوم بشـــكل دوري 
ــات ذات  ــة ومعلومــ ــات فنيــ ــتخدام بيانــ ــع وإســ بتجميــ
ــة  ــد، معلومــات فني صــلة، بمــا فــي ذلــك لكــن دون تحدي
ــا  ــوز لن ــدماتنا. ويج ــديثات خ ــهيل تح ــازك لتس ــن جه ع
ــين منتجاتنــا أو تقــديم  إســتخدام هــذه المعلومــات لتحس

ــدمات أو تقن ــذي ال خ ــت بالشــكل ال ــا كان ــك طالم ــات ل ي
 .يحدد بشكل شخصي هويتك

o  ــة ــام المحفظ ــن نظ ــعارات م ــتلم إش ــد تس ق
ــال كنـــت ال  ــي حـ ــة. فـ ــاب البطاقـ ــاط حسـ ــح نشـ توضـ



dedicated number on the back of the Card. For all other 
question, dispute, or complaint about the Wallet, 
contact the Wallet provider using the information given 
by the provider. 

o Customer must cooperate with the Bank in any and all 
investigations and use any fraud prevention or other 
related measures which the Bank prescribe. 

o Customers are solely and fully responsible for protecting 
the cards, wallet transactions and any other information 
on the device in case Customer lose or sell the device to 
any other 3rd Party or person. 

o  
 

ترغـــب باســـتالم اإلشـــعارات، يمكـــن إغالقهـــا ضـــمن 
ــام  ــق نظ ــدادات تطبي ــاز أو إع ــدادات إشــعارات الجه إع

 .المحفظة

o  ــاؤالت أو ــديك أي تسـ ــان لـ ــال كـ ــي حـ فـ
ــا ــى نزاعـــ ــول المحفظـــــة، يرجـــ ــكاوى حـــ ت أو شـــ

ــتخدام  ــة باســـ ــة المحفظـــ ــزود خدمـــ ــال بمـــ االتصـــ
ــق المــورد. إذا كــان  ــك عــن طري ــة ل المعلومــات المقدم
لـــديك أي تســــاؤالت أو نزاعــــات أو شــــكاوى حــــول 
ــرقم  ــتخدام ال ــوراً باس ــا ف ــال بن ــك االتص ــة، يمكن البطاق

 .المطبوع على الجزء الخلفي من البطاقة

البنــك فــي أي وجميــع التحقيقــات يجــب أن تتعــاون مــع 
ــلة  ــراءات ذات صــ ــتخدام أي إجــ ــى اســ ــل علــ والعمــ

 .بمكافحة االحتيال أو غيرها حسب ما يرد من قبلنا

o  ــن تتحمـــل وحـــدك المســـؤولية الكاملـــة عـ
حمايــة بطاقاتــك ومعـــامالت المحفظــة وأي معلومـــات 
ــع الجهــاز  ــدان أو بي ــة فق ــى جهــازك فــي حال أخــرى عل

 .رإلى أي طرف ثالث أو شخص آخ

 

 Suspension, changes termination 

The Bank can terminate, change these Usage Terms or add 

or delete any items in these Usage Terms, at any time. The 

Bank will provide notice as required by law. Customer 

cannot change these terms, but Customer can terminate 

these Usage Terms at any time by removing all Cards from 

the Wallet. 

The customer accepts and understands that it is his / her 

responsibility to refer to the updated Usage Terms on 

the Bank website and will have no right to make any 

claim against the bank due to lack of his / her notification 

or consent to the changes made to the Usage Terms by 

the Bank. 
 

 المحفظة وإنهاء وتغيير تعليق

يمكننـــا إنهــــاء وتغييــــر شـــروط االســــتخدام هــــذه أو 
البنــــود فــــي شــــروط إضــــافة أو حــــذف أي مــــن 

االســـتخدام هـــذه فـــي أي وقـــت. وســـوف نرســـل لـــك 
ــانون. ال  ــب القـ ــر بموجـ ــزم األمـ ــذلك إذا لـ ــعاراً بـ إشـ

ــك ــن يمكنـ ــروط، ولكـ ــذه الشـ ــر هـ ــك تغييـ ــاء يمكنـ  إلغـ
شـــروط االســـتخدام هـــذه فـــي أي وقـــت عـــن طريـــق 

 .إزالة جميع البطاقات من المحفظة

يقبـــل العميـــل ويـــدرك بأنـــه تقـــع علـــى عاتقـــه/عاتقها 
لية ويفهـــم قـــراءة شـــروط االســـتخدام المحدثـــة مســـؤو

ــديم  ــه تق ــق ل ــك، وال يح ــي للبن ــع اإللكترون ــى الموق عل
أي دعــوى ضــد البنــك بســبب عــدم إرســال إشــعار لــه / 
لهــا أو الموافقــة علــى التغييــرات التــي أدخلــت علــى 

 .شروط االستخدام من قبل البنك

 

 Bank's Liability البنك مسؤولية 



NBQ is not the provider of the Wallet, and the Bank is not 

responsible for providing the Wallet service to Customer, 

for any failure of the Wallet or the inability to use the 

Wallet for any transaction, for the performance or non-

performance of the Wallet provider or any other third 

parties regarding any agreement Customer enter into 

with the Wallet provider or associated third-party 

relationships that may impact the use of the Wallet by 

the Customer. The Bank is only responsible for supplying 

information securely to the Wallet provider to allow 

usage of the Card in the Wallet, on the customer behalf.  
 

إن بنــك أم القيــوين الــوطني لــيس المــزود للمحفظــة، 
ونحـــن لســـنا مســـؤولين عـــن تـــوفير خدمـــة المحفظـــة 
ــن تـــوفير المعلومـــات  ــن مســـؤولون فقـــط عـ لـــك. نحـ
ــتخدام  ــة اسـ ــة التاحـ ــزود المحفظـ ــن إلـــى مـ بشـــكل آمـ
ــن أي  ــؤولين ع ــنا مس ــن لس ــة. نح ــي المحفظ ــة ف البطاق
ــتخدام  ــدرة علـــى اسـ ــدم القـ ــي المحفظـــة أو عـ ــل فـ فشـ
ــة. نحــن لســنا مســؤولين عــن أداء  المحفظــة ألي معامل
أو عـــدم أداء مـــزود المحفظـــة أو أي أطـــراف أخـــرى 
ــة  ــة المحفظ ــزود خدم ــع م ــا م ــة تبرمه ــأن أي اتفاقي بش

ــرى ذات الصــلة التــي قــ د أو عالقــات األطــراف األخ
 .تؤثر على استخدامك للمحفظة

 

 Communication 

Customer consent to receive electronic communications 

and disclosures from the Bank in connection with the 

Card and the Wallet. Customers agree that we can 

contact Customer by email or SMS at any email address 

or mobile number Customer provide to us in connection 

with any account. It may include contact from companies 

working on our behalf to service Your accounts. 

Customers agrees to update the contact information 

with the Bank when it changes. 
 

 المراسالت 

توافـــق علـــى إســـتالم رســـائل إلكترونيـــة وإفصـــاحات 
مــن قبلنــا فيمــا يتعلــق ببطاقتــك والمحفظــة. توافــق علــى 
أنــــه بإمكاننــــا االتصــــال بــــك عــــن طريــــق البريــــد 
ــيرة أو أي  ــية القصــ ــائل النصــ ــي أو الرســ اإللكترونــ

ــدي آخــر  ــوان بري أو عــن طريــق الهــاتف المتحــرك عن
ــد يتضــمن  ــق بالحســاب. وق ــا يتعل ــه فيم ــا ب ــذي تزودن ال
ــام  ــن الشـــركات التـــي تـــزاول مهـ ــاوين اتصـــال مـ عنـ
عملهـــا نيابـــة عنـــك لخدمـــة الحســـابات. توافـــق علـــى 
تحــديث معلومــات االتصــال الخاصــة بــك والمســـجلة 

 .لدينا بمجرد أن يتم تتغييرها

 

 Third party agreements and support 

Third party services including the wireless carrier and 

other, applications or websites incorporated in the 

Wallet may have their own third-party agreements. 

Customer may become subject to these third-party 

agreements when Customer provide such third parties 

with personal information in order to use their services, 

visit their applications or websites, or as otherwise 

governed by the applicable circumstances. It is the 

Customer responsibility to read and understand any 

 الثالث الطرف ودعم إتفاقيات 

تكــــون شــــروط اإلســــتخدام هــــذه فقــــط بــــين البنــــك 
والعميل. قـد يكـون لخـدمات طـرف ثالـث بمـا فـي ذلـك 
ــات أو المواقــع  الناقــل الالســلكي وغيرهــا مــن التطبيق
ــات  ــة إتفاقيـ ــام المحفظـ ــي نظـ ــة فـ ــة المدمجـ اإللكترونيـ

ــع إل ــد تخضـ ــا. قـ ــة بهـ ــث خاصـ ــرف ثالـ ــات طـ تفاقيـ
الطــرف الثالــث تلــك عنــدما تقــوم بتزويــد األطــراف 
الثالثــة تلــك بمعلومــات شخصــية مــن أجــل إســتخدام 
ــواقعهم  ــاتهم أو مـــــ ــارة تطبيقـــــ ــدماتهم أو زيـــــ خـــــ
ــاً  ــك محكومـ ــالف ذلـ ــون بخـ ــا يكـ ــة أو كمـ اإللكترونيـ
ــن نكــون مســؤولين عــن  ــة. ل بموجــب الظــروف الراهن



third-party agreements before adding or using the Card 

through the Wallet. We are not responsible for the 

security, accuracy, legality, appropriateness or any other 

aspect of the content or function of products or services 

from any third party.  

If there are any issues or questions with a third-party 

product or service, including issues pertaining to the 

operation of the Device, please contact the appropriate 

third-party in accordance with that third-party's 

procedures for customer support and assistance. The 

Bank is not responsible for, and do not provide, any 

support or assistance for any third-party hardware, 

software or other products or services.  

The provided Usage Terms are solely between the 

Customer and the Bank. 
 

ــة أو أي عنصــر آخــر ــة أو صــحة أو مالءم  أمــن أو دق
ــن أي  ــدمات م ــات أو الخ ــل المنتج ــوى أو عم ــن محت م

 .طرف ثالث 

ــع ــى تق ــراءة مســؤولية عاتقــك عل ــة وفهــم ق ــات  أي  إتفاقي
 مـــن البطاقـــة إســـتخدام أو إضـــافة قبـــل ثالـــث  طـــرف

 .المحفظة نظام خالل

لــــن نكــــون مســــؤولين عــــن وال نــــوفر أي دعــــم أو 
ــامج أو  ــث أو برنــ ــرف ثالــ ــاز طــ ــاعدة ألي جهــ مســ

ــدمات  ــات أو خ أخــرى إذا كــان هنــاك أي أمــور منتج
أو أســئلة بشــأن منــتج أو خدمــة طــرف ثالــث، بمــا فــي 
ــال  ــى اإلتص ــاز، يرج ــغيل الجه ــص تش ــور تخ ــك أم ذل
ــك  ــراءات ذلــ ــا إلجــ ــي وفقــ بــــالطرف الثالــــث المعنــ

 .الطرف الثالث بالنسبة لدعم ومساعدة العمالء

 

 License 

A virtual representation of the Card is licensed, to the 

Customer for use only under the Usage Terms. The Bank 

reserves all rights not expressly granted to the Customer. 

Customer are granted a non-exclusive, non-sub 

licensable, non-transferable, personal, limited license to 

install and use tokens and other credentials associated 

with the Card to make payments with the Device solely 

in accordance with the Usage Terms. The license is 

limited to use on any Device that Customer own or 

control and as permitted by any applicable third-party 

agreements. 

Customer shall not rent, lease, lend, sell, redistribute or 

sublicense any right to use any Card credentials in the 

Wallet. 

 الرخصة

ــرض  ــتخدامه إن الع رخص بإس ــُ ــة م ــي للبطاق اإلفتراض
مـــن قبـــل العميـــل فقـــط بموجـــب شـــروط اإلســـتخدام. 
يحـــتفظ البنـــك بكافـــة حقـــوق الغيـــر الممنوحـــة بشـــكل 

 .صريح للعميل

ــل  ــر قابـ ــري وغيـ ــر حصـ ــاً غيـ ــك ترخيصـ ــتم منحـ يـ
ــل للتحويــــل  ــر قابــ ــاطن وغيــ ــن البــ ــرخيص مــ للتــ
وشخصــي ومحــدد لتركيــب وإســتخدام رمــوز وغيرهــا 

ــات اإل ــن معلومـ ــك مـ ــة وذلـ ــة بالبطاقـ ــاد المرتبطـ عتمـ
ــروط  ــا لشـ ــط وفقـ ــاز فقـ ــداد بالجهـ ــات سـ ــام بعمليـ للقيـ
ــتخدام. يكــون التــرخيص محــدد اإلســتخدام علــى  اإلس
ــه  ــه وكمــا هــو مصــرح ب ــتحكم ب أي جهــاز تمتلكــه أو ت

 .بموجب أي إتفاقيات طرف ثالث معمول بها

ــين عليــك عــدم تــأجير أو إســتئجار أو إقــراض أو  يتع
يـــع أو التـــرخيص مـــن البـــاطن أي بيـــع أو إعـــادة توز

حـــق إلســـتخدام أي بيانـــات إعتمـــاد بطاقـــة فـــي نظـــام 
 .المحفظة

ــي للبطاقــة فــي  ــق بموجبــه أن العــرض اإلفتراض تواف
ــتم تحــديثها  ــد ي نظــام المقاصــة أو معلومــات اإلعتمــاد ق



Customer hereby agree that the virtual representation of 

the Card in the Wallet or its credentials may be 

automatically updated or upgraded without notice to 

Customer. The Bank may at any time, at its sole 

discretion and without prior notice, expand, reduce or 

suspend the Card or any currency of transactions 

allowed using the Card with the Wallet. 

The Usage Terms are governed by the federal laws of the 

United Arab Emirates as applicable in the Emirate of 

Dubai and subject to the courts of Dubai. 

The Usage Terms are made in Arabic and English, 

however, if there is any contradiction between the 

Arabic and English text, the Arabic text shall prevail. 

 
 

أو تحســينها دون إشــعار لــك. يجــوز لنــا فــي أي وقــت، 
ــي ــبق، توس ــعار مس ــدون إش ــد وب ــق تقــديرنا الوحي ع وف

ــامالت  ــة معـ ــة أو أي عمولـ ــق البطاقـ ــل أو تعليـ أو تقليـ
 .مسموح بها بإستخدام البطاقة مع نظام المحفظة

ــة  ــوانين اإلتحادي ــب الق ــتخدام بموج ــروط اإلس ــم ش تُحك
ــول  ــون معم ــا يك ــدة كم ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم لدول

 .بها في إمارة دبي وتخضع لمحاكم دبي

ــائي الل ــنص ثنـ ــتخدام بـ ــروط اإلسـ ــر شـ ــم تحريـ ــة تـ غـ
ــاك أي  ــان هن ــك إذا ك ــع ذل ــة)، وم ــة / اإلنجليزي (العربي
ــزي،  ــنص اإلنجليـ ــي والـ ــنص العربـ ــين الـ ــارض بـ تعـ

 .يسود النص العربي

 
 

 


