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المعلومـات الشـخصية والسـرية المقدمـة للعميـل )مثـل الرقـم 
السـري ورقـم البطاقة( هي مسـؤولية العميل فـي المقام األول، 
وفـي حال عـدم اسـتيفاء حامـل البطاقة لشـروط وأحـام بطاقات 
"الحـد االئتمانـي المنخفـض"، يحـق للبنك اتخـاذ اإلجـراءات الالزمة 

التـي تتضمـن عواقـب محتملة علـى حامـل البطاقة.

مسؤوليات حامل البطاقة:

ــا 	  ــات وفهمه ــاذج الطلب ــام ونم ــروط واألح ــى الش ــاع عل االط
بشــل تفصيلــي وواضــح وطــرح األســئلة فــي حــال عــدم وضــوح 

بعــض البنــود لحامــل البطاقــة

ــي 	  ــا ف ــم ذكره ــم يت ــوم ل ــتندات ورس ــى مس ــع عل ــدم التوقي ع
ــام ــروط واألح الش

التواجــد الفعلــي عنــد اســتخدام البطاقــة فــي عمليــات الســحب 	 
النقــدي والمشــتريات عبــر نقــاط البيــع أو العمليــات اإللكترونيــة 
ــذه  ــي ه ــتخدامها ف ــن الس ــة لآلخري ــارة البطاق ــن إع ــذر م والح

ــات العملي

تجنب السحب النقدي في األماكن المشبوهة والمناطق النائية	 

عدم مشاركة الرقم السري للبطاقة مع أي شخص آخر	 

إن عدم االلتزام بالشروط واألحام سيؤدي إلى:



خســائر ماليــة فــي حــال عــدم إبــاغ البنــك فــورًا عنــد فقــدان أو 	 
ســرقة البطاقــة

اســتخدام اكفــة الحقــوق الشــرعية والقانونيــة المكفولــة نظامــًا 	 
للبنــك ومنهــا اللجــوء للجهــات القضائيــة المختصة فــي المملكة 

العربيــة الســعودية للمطالبــة بســداد المبالــغ المســتحقة

إيقــاف أو إلغــاء البطاقــة الرئيســية واإلضافيــة بــدون إشــعار مــن 	 
البنــك

خســائر ماليــة فــي حــال عــدم إبــاغ البنــك فــورًا فــي حــال تمــت 	 
عمليــات احتيــال علــى البطاقــة
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The personal and confidential information provided to 
the customer )such as the password “PIN” and card 
number( is primarily the responsibility of the customer. 
In cases where the cardholder does not meet the Terms 
and Conditions of SAIB Low-limit Credit Cards, the 
Bank is entitled to take the necessary actions that will 
have potential consequences on the cardholder.

Cardholder responsibilities:

	 Reading and understanding the terms and 
conditions and application forms, and seeking 
consultation about any term that seems unclear to 
the cardholder

	 Avoiding signing documents of fees that were not 
mentioned in the terms and conditions

	 Actual presence when using the card in cash 
withdrawals and purchases through points of sale 
or online, and avoiding lending the card to others to 
conduct such transactions  

	 Avoid withdrawing cash in suspected places and 
remote areas

	 Not sharing the card PIN with anyone else

Non-compliance with these Terms and Conditions may 
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result in:

	 Financial losses due to failure to report loss/theft of 
the Card promptly to the bank 

	 Practicing all legal resources/rights with escalation 
to appropriate Saudi Judicial authorities in the event 
of non-payment of balance dues

	 Cancellation or suspension of the Primary and 
Supplementary Cards without notice from the Bank

	 Financial losses due to failure to report fraudulent 
transactions on the card promptly to the bank


