
متـــــــهيد: 
     حيث اإن مقدم الطلب يرغب يف احل�سول على ائتمان من �سركة النايفات للتمويل من خالل بطاقة النايفات االئتمانية )فيزا/ما�سرتكارد( 
)البطاقة( ب���االإ�سافة اإلى خدمات ه���اتف النايف���ات وخدمات اأجهزة ال�سرف االآيل وخدمات االإنرتنت ذات ال�سلة، ويرغب من وقت الآخر يف 
متويل م�شرتياته با�شتخدام اآلية التورق املعتمدة من قبل هيئة الرقابة ال�شرعية، فاإن �شركة النايفات �شت�شدر البطاقة وفق ال�شروط والأحكام 

التالية:
جزءًا ل يتجزاأ من هذه ال�شروط والأحكام. اأعاله  التمهيد  • يعد 

ال�صروط والأحكام اخلا�صة بالعميل )حامل البطاقة(:
1.  عند قبول طلب البطاقة واإ�شداره���ا، يتم اإر�شالها مع ن�شخة من الإف�شاح  املبدئي بالربيد اإلى عنوان العميل وعلى م�شوؤوليته وعند ت�شلم 

البطاقة يقوم بالتوقيع فورًا يف املكان املخ�ش�ص لذلك على اجلهة اخللفية من البطاقة.
2. يب���داأ حامل البطاقة ت�شغيله���ا عن طريق الت�شال بهات���ف النايف���ات مبا�شرة اأو عن  طريق النايف���ات  اأون لين. اإن اأي ا�شتعمال للبطاقة اأو 
للخدمات املذكورة �شوف ي�شك���ل قب���وًل م���ن جانب حامل البطاقة لهذه  ال�شروط  والأحكام، ومن ثم يتحم���ل اأي ر�شوم اأو م�شاريف ترتتب على 

ا�شتخدام البطاقة اإ�شافة اإلى ر�شوم و�شرائب الدولة امل�شتحقة اإن وجدت.
3. يوافق حامل البطاقة على اأنه يجوز  للنايفات اإلغاء البطاقة اإذا بقيت بدون تفعيل ملدة تزيد عن ال�شنتني. 

4. يتعهد حامل البطاقة باإ�شعار النايف���ات ب���اأي تغي���رات حتدث تتعلق ببياناته ال�شخ�شية مثل الهوية اأو الإقامة اأوعنوانه اأو اأرقام ه���اتفه اأو 
اأو  اإيقاف البطاقة،  اأو يف حال عدم �شحة البيانات املقدمة، يجوز للنايف���ات  اأو التواقيع. ويف حال عدم تزويد النايف���ات بالبيانات  وظيفته 

رف�ص جتديدها، اأو اإلغاء ح�شاب  البطاقة واملطالبة بت�شديد جميع م�شتحقات البطاقة اإ�شافة اإلى ر�شوم �شرائب الدولة امل�شتحقة اإن وجدت.
5. يجوز حلامل البطاقة -بناء على موافقة النايفات- اأن يح�شل على بطاقات اإ�شافية لأقاربه املبا�شرين. ويلتزم حامل البطاقة بالوفاء بجميع 

اللتزامات النا�شئة عن تلك البطاقة / البطاقات الإ�شافية.
6. يتحمل حامل البطاقة كامل امل�شوؤولية عن جميع العمليات التي تتم با�شتعمال بطاقته اخلا�شة اأو البطاقات الإ�شافية للح�شول على خدمات 
ال�شرك���ة بالو�شائل الإلكرتونية اأو خالفها، ويقر اأن تكون �شجالت النايف���ات اخلا�شة بتلك العمليات نهائية وملزمة له. ويقوم حامل البطاقة 

بت�شوية جميع منازعاته مع التجار بدون م�شوؤولية على النايفات. �
7. ميكن حلامل البطاقة ا�شتخدام بطاقته لل�شحب النقدي من اأجهزة ال�شرف املحلية والدولية، وكذلك من البنوك  ويعد م�شوؤوًل عن اأي ر�شوم 

تنتج عن هذه العمليات، ح�شب جدول الر�شوم. 
8. يوافق حامل البطاقة على اأن جميع العمليات بالعملة الأجنبية تخ�شع لر�شوم حتويل اإلى الريال ال�شعودي، وكذلك لر�شوم العمليات الدولية 

ح�شب جدول الر�شوم يف �شفحة الإف�شاح املبدئي، اإ�شافة لر�شوم و�شرائب الدولة امل�شتحقة اإن وجدت. 
09. يلتزم حامل البطاقة بدفع جميع املبالغ املذكورة اأدناه لل�شركة حتى ولو مل يكن حامل البطاقة قد وقع على فاتورة �شراء اأو �شحب نقدي. 

10. يوافق حامل البطاقة على الت�شجيل الآيل )بدون اأ ي اإجراء من طرف حامل البطاقة( لأي طريقة لدفع الفواتر عن طريق البطاقات 
الفواتر ال�شهرية. دفع  عمليات  لت�شهيل  البطاقة  حامل  اإلى  تقدم  قد  اإلكرتونيًا مثل ”�سداد“ والتي 

على  الربح  هام�ص  وكذلك  النقدي،  ال�شحب  وعمليات  ”�سداد“،  نظام  طريق  عن  الفواتر  دفع  عمليات  اأن  على  البطاقة  حامل  يوافق   .11
العمليات الدولية  ل تندرج  حتت نظام  املكافاآت للبطاقات الئتمانية.   

12. يوافق حامل البطاقة على اأنه يجوز للنايفات يف اأي وقت، وبدون احلاجة اإلى اإ�شعار م�شبق، القيام مبا�شرة بح�شم قيمة اأي مبالغ م�شتحقة 
-مب���ا فيه���ا ر�ش���وم و�شرائب الدول���ة- على حامل البطاقة »مبوجب من���وذج احل�شم املبا�شر« املعتم���د واملوقع من حامل البطاق���ة لدى النايفات 

وا�شتخدامه اأكرث من مرة يف ال�شهر لتح�شيل املبالغ امل�شتحقة ملنتجات ال�شركة املقدمة للعميل. 
13. يوافق حامل البطاقة على اأن تكون �شجالت النايفات هي اإثبات مقبول للمبلغ ال�شحيح لدين حامل البطاقة. 

14. يف حال فقد حامل البطاقة دواعي اإقامته باململكة العربية ال�شعودية، فاإن للنايفات احلق يف اإلغ�اء بطاقته الئتمانية واملطالبة ب�شداد جميع 
املبالغ التي تكون م�شتحقة عليه للنايفات فورًا ويتم اإعادة ما قدمه من الر�شوم لقاء فرتة ما بعد الإلغاء. 

15.ل يتحمل حامل البطاقة اأي م�شوؤولية عن اأي عملي���ة بالبطاق���ة بعد قيامه باإبالغ النايف���ات بفقده���ا اأو �شرقتها وذلك يف حال توفر ال�شروط 
االآتية: 

15-1. قيام حامل البطاقة باإبالغ النايفات فورًا عن طريق هاتف النايفات اأو النايفات اأون لين بفقد اأو �شرقة البطاقة. 
15-2. عدم قيام النايفات با�شتالم بالغ فقدان اأو �شرقة البطاقة نتيجة اإهمال اأو تاأخر من طرف النايفات. 

15-3. قيام حامل البطاقة باتخاذ اإجراءات احرتازية حلفظ البطاقة والهتمام بها من خماطر ال�شرقة اأو ال�شتخدام غرالنظامي. 
16. يكون احلد الأق�شى مل�شوؤولية حامل البطاقة ه���و حد الئتمان املتاح للبطاقة اأو قيمة العمليات غ���ر املوافق عليها من حامل البطاقة، والتي 

قيدت يف ك�شف احل�شاب بعد الإبالغ عن �شياع اأو �شرقة البطاقة، اأيهما اأقل. 
17. يلتزم حامل البطاقة بعدم ا�شتخدام بطاقته يف تنفيذ م�شرتيات اأو خدمات تتعار�ص مع اأحكام ال�شريعة الإ�شالمية. 

18. يوافق حامل البطاقة على اأنه لن ي�شتخدم البطاقة للمتاجرة يف العمالت الأجنبية، و�شراء العمالت الفرتا�شي���ة، مبوجب املادة )5( من 
ال�شروط والأحكام اخلا�شة بال�شركة )النايفات(.

19. يوافق حامل البطاقة على تزوي���د النايف���ات باأي معلومات اأو بيانات تطلبها منه لتاأ�شي�ص ح�شابه لديها و/اأو ملراجعته و/اأو لإدارته. ويفو�ص 
حامل البطاقة النايف���ات باأن حت�ش���ل على مايلزمه���ا من معلومات تخ�ص حامل البطاقة  اأو تخ�ص ح�شابه املذكور اأو اأي ح�شاب اآخر يكون له 
لدى النايف���ات من ال�شركة ال�شعودية للمعلومات الئتمانية )�شمة( و/ اأو اأن تف�ش���ح النايف���ات عن املعلومات اخلا�شة بحامل البطاقة وبح�شابه 
املذكور اأو اأي ح�شاب اآخر يكون له لدى النايف���ات لل�شرك���ة ال�شعودي���ة للمعلومات الئتمانية )�شمة( و/اأو لأي جهة اأخرى يواف���ق عليها البن���ك 

املركزي ال�شعودي. 
20. يوافق حامل البطاقة على اأن بع�ص املعلومات مثل ا�شمه وعنوانه ميكن تزويدها ل�شركات خارجية معينة ترى النايفات باأنها تتمتع بال�شمعة 
احل�شنة لغر����ص خدمة احل�شاب، اأو اإذا مت اختي���ار العمي���ل لأغرا�ص الت�شويق وعر����ص منتجات اأو خدمات عليه، واإذا كان يتعني على النايفات 

نظاميًا اأن تك�شف عن بع�ص املعلومات عن العمالء، فاإن النايفات �شتتقيد بذلك. 
21. يق���دم حامل البطاقة املعلومات والوثائق الالزمة للنايفات للم�شاعدة يف اإجراء التحقيقات ال�شرورية لتحديد امل�شوؤوليات واللتزامات عن 

اأي عملية غر نظامية قام حامل البطاقة بالإبالغ عنها. 
22. للح�شول على خدمات ه���اتف النايف���ات اأو النايف���ات اأون لين اأو اأجهزة ال�شرف الآيل )اخلدمات( وكذلك نقاط البيع، يخت���ار حامل 

البطاقة رقم �شري عن طريق الت�شال على هاتف النايفات مبا�شرة اأو النايفات اأون لين وذلك وفقًا لل�شروط التالية اأدناه: 
22-1. اإن الرقم ال�شري �شوف يحل حمل التوقيع الفعلي عند طلب اخلدمات امل�شرفية بالت�ش���ال بهات���ف النايف���ات اأو النايف���ات اأون لي���ن، 

وتكون التعليمات املعطاة عن طريقه ملزمة حلامل البطاقة رغم اأي ادعاء باأنها �شدرت من �شخ�ص اآخر، ويحق  للنايفات اأن تعتمد عليها .
22-2. ل يجوز حلامل البطاقة  اإف�شاء الرقم ال�شري للغ���ر، ف���اإن اأف�ش���ح في�شبح وحده م�شوؤوًل عن نتائج ذلك. واإذا اعتقد حامل البطاقة باأن 
الرقم ال�شري اأ�شبح معروفًا  للغر، يجب عليه القيام فورًا باإخطار النايفات  وتغير الرقم ال�شري، ومن امل�شتح�شن اأن يتم تغير الرقم ال�شري 

دائمًا واأن يتم  جتنب ا�شتعمال اثنني اأو اأكرث من الأرقام املت�شابهة واملتتالية والأرقام التي ميكن التعرف عليها ب�شهولة. 
23. يوافق حامل البطاقة على فر����ص ر�شوم/اأتعاب على اأي عمليات اأو خدمات بنكية منفذة على هات���ف النايفات اأو النايفات اأون لين، وذلك 
بعد اإ�شعار حامل البطاقة بالر�شوم املقررة اأثناء العملية وموافقته امل�شبقة عليها قبل تنفيذه���ا. وبهذا تع���د النايف���ات مفو�ش���ًة بالقيام مبا�شرة 
ودون الرجوع حلامل البطاقة بح�ش���م مبالغ تلك الر�شوم/الأتعاب ح�شبما مت تو�شيحها  يف ك�شوف احل�شاب ال�شهرية وذلك “مبوج���ب من���وذج  

احل�شم  املبا�شر”  املعتمد  واملوقع من حامل البطاقة لدى النايفات.
24. تعد الك�شوف ال�شهرية )الورقية اأو الإلكرتونية يف حال اختيارها من قبل حامل البطاقة عن طريق النايفات اأون لين( نهائية و�شحيحة اإل 

اإذا مت العرتا�ص عليها خطيًا بوا�شطة حامل البطاقة خالل 30 يومًا.
اأو املعامالت املتنازع عليها ميثل اأي معاملة مت قيده���ا يفح�شاب البطاق���ة، اأدت اإلى حدوث خطاأ يف  25. م�شطلح خطاأ يف ك�شف احل�شاب 

الر�شيد الإجمايل. 
26 يقر حامل البطاقة باأنه لي�ص �شمن املمنوع قانونيًا التعامل معهم، واأنه م�شوؤول عن جميع الأموال املودعة يفح�شاب البطاقة �شواًء من قبله اأو 
من قبل غره ولو بدون علمه. واأن يكون  م�شوؤوًل اأي�شًا عن هذه الأموال املودعة  يف ح�شابه عند عدم  التبليغ  عنها  ر�شميًا للنايفات . كما يتعهد  

باأن جميع  الأموال املودعة  بح�شابه  قانونية  امل�شدر.
27. يجوز حلامل البطاقة يف اأي وقت طلب اإلغاء البطاقة من خالل اإعطاء اإ�شعار موثق للنايف���ات، مع اإرجاع جميع البطاقات مقطوعة اإلى 
ن�شفني، وي�شبح حامل البطاقة ملزمًا بدفع كامل املبلغ امل�شتحق على ح�شاب البطاقة، وكذلك ر�شوم اخلدمات خالل فرتة ال�شتخدام، ور�شوم 
و�شرائب الدولة امل�شتحقة اإن وجدت. اأما يف حال البطاقات مزدوجة ال�شعار، فاإنه يحق حلامل البطاقة طلب ا�شرتداد نقاط املكافاآت املرتاكمة 

غر املدفوعة خالل فرتة ثالثة اأ�شهر من تاريخ انتهاء العمل بهذه ال�شروط والأحكام. 
28. اإن تاأمني ال�شفر، اإن كان من �شمن مزايا البطاقة، مقدم من قبل طرف ثالث خمت�ص يف التاأمني. وتنطبق عليه الأحكام وال�شروط مبا يف 
ذلك �شروط ال�شتثناء املوؤهلة للح�شول على التاأمني ح�شب بولي�شة التاأمني، مثل العمر ونوع العالج املقدم. لذلك فاإن النايفات لي�شت م�شوؤولة 
عن اأي مطالبة تخ�ص برنامج التاأمني. ميكن توفر ن�شخة من بولي�شة التاأمني عند الطلب عن طريق هات���ف النايف���ات اأو النايف���ات اأون لي���ن. 
املطالبات املتعلقة بالبولي�شة، اإن وجدت ، توجه مبا�شرة اإلى موفر خدمة التاأمني لتقييمها ومن ثم تقرير املوافقة عليها  م ن  عدمه. ملزيد من 

.www.nayifat.com  املعلومات  نرجو  زيارة
29. اإن برنامج الدخول ل�شالت املطارات -اإن كان من �شمن مزايا البطاقة - مقدم من قبل طرف ثالث )فيزا/ما�شرتكارد(. وتنطبق علي���ه 
الأحكام  وال�شروط مبا يف ذلك تغير اأو حذف �شالت املطارات وكذلك �شروط ال�شتثناء املوؤهلة لدخول  ال�شالت. يرجى زيارة موقع النايفات 
اأون لين للح�شول على قائمة ال�شالت املعتمدة لبطاقتك.   و�شوف  تبلغ النايفات )خالل30يومًا( حامل البطاقة يف حال اإلغاء الربنامج دون  

اأدنى التزام اأو م�شوؤولية  على النايفات جتاه حامل البطاقة عن هذا الربنامج. 
30. بالإ�شافة اإلى جميع ال�شروط والأحكام املذكورة اأعاله، �شتطبق �شروط واأحكام اأخرى تخ�ص بع�ص املزايا الإ�شافية ح�شب نوع البطاق���ة، 

وهذه ال�شروط والأحكام موجودة على موقع النايفات الإلكرتوين ويف دليل اخلدمات املرفق مع البطاقة الئتمانية. 
31. يف حال حاجة حامل البطاقة اإلى ا�شت�شارة ائتمانية عن منتجات وخدمات النايف���ات، علي���ه الت�شال على النايف���ات ف���ون للح�ش���ول على 

ال�شت�شارة الئتمانية املطلوبة اأو عن طريق النايفات اأون لين. 
32. يوافق حامل البطاقة على اأن عدم اللتزام بجميع ال�شروط والأحكام املذكورة قد يوؤدي اإلى: 

32-1. اإلغاء اأو تعليق البطاقة و/اأو البطاقات الإ�شافية بدون اإ�شعار م�شبق من النايفات. 
32-2. التاأثر ال�شلبي على �شجل حام���ل البطاق���ة ل���دى ال�شركة ال�شعودية للمعلومات  الئتمانية )�شمة(  وكذلك القدرة عل���ى 

احل�سول على ت�سهيالت  ائتمانية جديدة. 
32-3.  اللجوء القانوين اإلى ال�شلطات  الق�شائية ال�شعودية يف حال عدم �شداد  م�شتحقات ح�شاب البطاقة. 

32-4. زيادة العبء املايل على حامل البطاقة نتيجة الر�شوم والنفقات يف حال �شداد املبلغ الأدنى امل�شتحق كل �شهر. 
32-5. اخل�شائر املالية نتيجة العمليات غر ال�شحيحة ب�شبب عدم  اإبالغ  النايفات عن �شياع اأو �شرقة البطاقة على الفور.

ال�صروط  والأحكام  اخلا�صة بال�صركة )النايفات(: 
1. تكف���ل النايف���ات -مبا ل يتعار����ص مع ه���ذه ال�شروط والأحكام- حلامل البطاق���ة �ش���داد قيم���ة م�شرتياته من التجار  واملوؤ�ش�شات  التي تقبل 

التعامل بهذه  البطاقة. 

2. حت�ش���م /ت�شي���ف النايف���ات جميع مبالغ عمليات البطاقة وم�شاريف ال�شرتاك وامل�شاريف الأخ���رى  املتعلقة بها )�شاملة امل�شاريف 
القانونية( وقيم���ة ال�شرائ���ب والر�ش���وم التي يتم اعتمادها من قب���ل الدولة مثل �شريبة القيم���ة امل�شاف���ة، واللتزامات النا�شئة عن البطاقة 

الإ�شافية وقيمة اأية اأ�شرار فعلية تتكبدها النايفات نتيجة ا�شتعمالت  البطاقة، وذلك من ح�شاب البطاقة.
���ري النايف���ات التحقيق ال�شروري لتحديد امل�شوؤوليات واللتزامات عن اأي عملية غر نظامية قام حامل البطاقة بالإبالغ عنها، وينبغي  3. جتجُ

على حامل البطاقة تقدمي املعلومات والوثائق الالزمة للم�شاعدة يف التحقيقات. 
4. ل تتحمل النايفات  اأي م�شوؤولية حيال العمليات  املتنازع عليها اإذا اأثبت حامل البطاقة وجود احتيال ورف�ص توفر امل�شتندات  ذات ال�شلة. 
5. يجوز للنايف���ات يف اأي وق���ت، اأن ترف����ص قبول اأي عملية قام بها حامل البطاقة على بطاقته الئتماني���ة، وبدون اأي التزام منها باإعطاء اأي 
تف�شر اأو �شبب لذلك. اإن مثل هذا الرف�ص من النايف���ات باأ�شباب، مثل ولكن بدون ح�ش���ر، ال�شتخدام املتزامن  لبطاقة  الئتمان ذاتها يف 
عمليات يف مكانني خمتلفني، اأو ا�شتخدام بطاقة الئتمان يف عمليات ممنوعة اأو غر قانونية وفقًا للقوانني ال�شعودية املرعية و/اأو قوانني 
الخت�شا�ص حيث تتم اأي عملية، ولن تكون النايفات م�شوؤولة عن اأية خ�شائر اأو اأ�شرار اأو م�شاريف )مبا�شرة اأوغر مبا�شرة، اآنية اأو  لحقة( 
يتكبده���ا حامل البطاقة ب�شبب رف�ص النايف���ات قبول اأية عمليات قام بها حامل البطاقة . �شتعل���م النايف���ات حامل البطاقة بدون تاأخر عن 

رف�شها لأي حتويالت  اأو عمليات بنكية من جهة العميل. 
6. يحق للنايف���ات جتميد ح�شاب حامل البطاقة يف حال عدم حتديث املعلومات املتعلقة ببطاقته ال�شخ�شية وتزويد النايف���ات ب�شورة منها 

عند انتهاء �شالحيتها. 
7. تطبيقا للوائح التنظيمية ذات ال�شلة، فاإن للنايف���ات كامل احلق يف تغي���ر حد ال�شحب النقدي امل�شموح به للبطاقة، واملحدد حاليا بحد 

اأق�شى ن�شبته30% من حد البطاقة الئتماين. 
8. يجوز للنايف���ات اأن تق���وم يف اأي وقت باإنهاء العمل بهذه ال�شروط  والأحكام وا�شتعادة جميع البطاقات )تع���د كلها مملوكة للنايفات( وذلك 

دون اإ�شعار م�شبق له، ويتم اإعادة ماي�شتحقه من ر�شوم مقابل فرتة ما بعد الإلغاء.
9. يجوز للنايف���ات يف اأي وقت - ودون اإ�شعار حامل البطاقة- تغير اأو تعديل اأي من ه���ذه ال�شروط والأحكام، و�شوف تبل���غ النايف���ات حام���ل 
البطاقة بهذا التغير اأو التعديل)خالل 30يومًا(، ويف حال عدم موافقة حامل البطاقة على التغير فيجب عليه اإبالغ النايفات خالل  14 يومًا 

من ا�شتالمه اإ�شعار التغير اأو التعديل، وطلب اإلغاء البطاقة مع �شداد كامل املبلغ امل�شتحق.
وغري م�صروط  قب���وًل �صمني���اً  التغيري  بذلك  اإبالغه  تاريخ  بعد  ببطاقته  البطاقة  احتفاظ حامل  ويع���د    

منجانبه بذلك.
10. �ستوفر النايفات خالل 7 اأيام عمل، �شورة من امل�شتندات التالية يف حال طلب حامل البطاقة ذلك: 

10-1.  طلب اإ�شدار البطاقة. 
10-2.  ال�شروط والأحكام  املحدثة. 

10-3. عقود الئتمان، مبا يف ذلك م�شتندات ال�شمانات  والكفالت.
11. يفحال وجود اختالف بني املبالغ  امل�شددة عرب القنوات املتاحة ح�شبما يدعيه حامل البطاقة وح�شبما يظهر يف ح�شابات النايفات، يكون 

االعتماد على ح�سابات النايفات. ويتم اإخطار حامل البطاقة بوجود  ذلك االختالف. 
12. اإن اأي اإ�شعار يكون مطلوبًا من النايف���ات مبوجب ه���ذه ال�شروط والأحكام يع���د مقدمًا ب�شكل نظامي وملزمًا بعد اإر�شاله بالربيد للعنوان 

املعطى بوا�شطة حامل البطاقة اأو باأية و�شيلة اأخرى تراها النايفات منا�شبة. 
13. يجوز للنايفات يف اأي وقت اإحالة اأي من حقوقها الواردة هنا اإلى اأية جهة اأخرى دون اإ�شعار اأو موافقة حامل البطاقة.

14. ل يرتتب على عدم �شحة اأي مادة اأو ن�ص يف هذه  ال�شروط  والأحكام اأو عدم جواز الوفاء به ح�شب الأنظمة املعمول بها يف اململكة العربية 
ال�شعودية عدم �شحة املواد  والن�شو�ص الأخرى يف هذه  ال�شروط  والأحكام. 

15. عند قبول الطلب وبعد اأن ي�شبح العميل حامًال  لبطاقة النايفات، ت�شبح للنايفات ال�شلطة وال�شالحية باإدراج حامل البطاقة وت�شجيله 
يف خمتلف برامج التاأمني. وتطبقال�شروط والأحكام اخلا�شة على خمتلف برامج التاأمني وتكون ملزمة لكال الطرفني وتكون متوفرة عند 

الطلب.
16. حتتف���ظ النايف���ات باحلق املطلق يف رف�ص ال�شتجابة  لأي تعليمات �شادرة م���ن حام���ل البطاق���ة بالهاتف اأو القن���وات الإلكرتونية اإل بعد 
ت�شلمها اعتمادًا خطيًا �شابقًا لتلك التعليمات. ويجوز للنايفات طباعة اأو ت�شجيل التعليمات ال�شادرة من حامل البطاقة عن طريق الهاتف اأو 
القن���وات اللكرتونية اأو بت�شويرها على مايكروفلم اأو حفظه���ا اإلكرتونيًا، وتكون تلك املطبوعات اأو املواد امل�شجلة اأو امل�شورة على مايكروفلم 

اأو املحفوظة اإلكرتونيًا بينة مقبولة ونهائية فيما يتعلق مب�شمونها ويجوز ا�شتعمالها  جلميع الأغرا�ص مبا يف ذلك اإجراءات التقا�شي. 
17. لن تك���ون النايف���ات م�شوؤول���ة عن اأي �شياع اأو اأ�شرار اأو م�شاريف )مبا�شرة اأو غر مبا�شرة، تبعية اأو خالفها( يتكبده���ا حامل البطاقة 
ب�شبب رف����ص النايف���ات العمل باأي تعليمات �شادرة عرب النايفات فون  اأو  القنوات الإلكرتونية اأو ب�شبب ف�شل حامل البطاقة يف احل�شول على 
اخلدمات  لأي �شبب كان �شواء داخل اأو خارج اململكة العربية ال�شعودية، وي�شمل ذلك دونح�شر: ف�شله يف اللتزام مبتطلبات اأي من ه���ذه 

ال�شروط والأحكام،  ويلتزم حامل البطاقة بتعوي�ص النايفات عن اأية اأ�شرار اأو خ�شائر تنتج من ت�شرفه اأو ترتتب عليه.  
18. تلتزم النايفات باإعادة الر�شوم والعمولت املفرو�شة على العميل يف حال قرر عدم الرغبة يف احل�شول على البطاقة ومل يبا�شر ال�شتفادة 

منها خالل )ع�شرة اأيام عمل( من اإ�شدارها با�شتثناء ر�شم اخلدمة ال�شهري الثابت.
19.  تكون ه���ذه ال�شروط والأحكام خا�شعة لأحكام الأنظمة ال�شعودية ذات الخت�شا����ص و/ اأو الأنظمة ال�شائدة يف املكان الذي متت فيه اأي 
عملية مبوجب ه���ذه ال�شروط والأحكام، ومبا ل يتعار����ص مع اأحكام ال�شريعة الإ�شالمية، وتتم ت�شوية اأي نزاع بني حامل البطاقة والنايف���ات 

بوا�شطة جلنة ت�شوية املنازعات التمويلية لدى البنك املركزي ال�شعودي اأو اجلهات الق�شائية.  
20.  �شت�شدر النايفات -اإذا ارتاأت ذلك ومبوافقة العميل- بطاقة ائتمانية بحد ائتماين منخف�ص يبداأ من ريال اأو اأكرث، وذلك ح�شب التقييم 

الئتماين اخلا�ص بالنايفات.
21.  اإن �شروط واأحكام اأي اتفاقية مزدوجة ال�شعار، تك���ون ال�شرك���ة حاليا اأو م�شتقبال طرفا فيها، �شوف ت�شود على اأحكام ه���ذه التفاقية 
بالقدر الذي يكون مطلوبا لإزالة اأي ت�شارب بني التفاقيتني. ولهذا الغر����ص، فاإن اأي ن�ص خمالف يف اأي اتفاقية بطاقة مزدوجة ال�شعار 
�شوف يع���د تعديال لهذه التفاقية مبوجب املادة )9( من ال�شروط  والأحكام اخلا�شة بال�شرك���ة )النايف���ات( اأعاله. عل���ى اأن يتم اإبالغ حامل 

البطاقة بذلك . 
م�صاريف البطاقة وغرامات التاأخري:

1.  �شوف يتم اإر�شال ك�شف ح�شاب حلامل البطاقة بالريال ال�شعودي يف ح���ال طلب���ه من العميل، ويكون حامل البطاقة م�شوؤوًل 
الريال  اإلى  اأجنبية  اأي عملة  بتحويل  اآخر ذي �شلة  اأي طرف  اأو  النايف���ات  قيام  العملة، متى وجد، يف حال  �شعر  عن فرق 

ال�شعودي.
2. عند ا�شتحقاق م�شدر البطاقة )النايفات( مبالغ م�شتخدمات البطاقة، فاإن حامل البطاقة يوكل م�شدرها اأن يجري نيابة 
عن���ه تورق���ًا مبعدل هام�ص ربح 2.99 % ع���ن كامل املبلغ امل�شتحق، تتكرر عملية التورق ب�شكل �شه���ري ل�شداد مديونية البطاقة 
م���ن ذل���ك التورق. ولتفادي ذلك مل�شدر البطاقة احلق يف القيام بالإجراءات الالزمة لل�شداد، وما ي�شاحب ذلك من الغرامة 

املالية والر�شوم وامل�شاريف امل�شتحقة. 
3. يخ���ر حام���ل البطاقة بني �ش���داد كامل املبلغ املقي���د يف ح�شاب البطاقة الناجت عن عملية التورق،اأو ت�شديد دفعة �شهرية يف 
بطاقته/ بطاقات���ه، وه���و املبلغ الأدنى املو�شح يف ك�شف ح�شاب البطاقة/ البطاقات، والذي ميثل اأقل مبلغ ميكن قبوله �شهريا 

قبل اأو عند حلول التاريخ املحدد للدفع، بالإ�شافة اإلى ر�شوم ال�شتخدام و�شرائب الدولة امل�شتحقة اإن وجدت.
4.  يف حال عدم دفع املبلغ الأدنى املطلوب عند حلول التاريخ املحدد للدفع، ف�شوف يطالب حامل البطاقة بكامل املديونية 
املطلوبة مع اإيقاف البطاقة -اإذا ارتاأت النايف���ات ذلك- ويف حال ا�شتمرار عدم الدفع �شتلغ���ي النايف���ات البطاقة، ولن يتم 
اإ�شدار بطاقة بديلة اإل بعد �شداد كامل املبلغ. ومع ذلك فاإن النايف���ات ووفقا لتقديره���ا �شتقوم بتقدمي فر�شة حلامل البطاقة 

لت�سوية مديونية البطاقة.
5.  يف حال ف�شل حامل البطاقة يف دفع املبالغ امل�شتحقة عليه يف يوم ال�شتحقاق لغاية ثالث���ة �شهور متتالية، فلن تنفذ اأي 
عملية تورق بعد ذلك، و�شتكون كل املبالغ امل�شتحقة على حامل البطاقة واجبة الدفع فورًا، بالإ�شافة اإلى الر�شوم وامل�شاريف 

املو�شحة يف جدول الإف�شاح املبدئي.
6.  ت�شدر جميع البطاقات بخيار دفع املبلغ الأدنى امل�شتحق، ويف حال رغبة العميل با�شتخدام خيار دفع كامل املبلغ فعليه 
اإر�شال تفوي�ص كتابي اإلى النايفات للح�شم املبا�شر، ويف حال عدم توفر الر�شيد الكايف يف ح�شاب حامل البطاقة لتغطية املبلغ 

امل�شتحق على البطاقة يف يوم ال�شتحقاق، فاإن النايفات �شتطبق يف حقه ما جاء يف املادة )4( اأعاله.
7.  اإذا مت جتاوز احلد الئتماين فاإن املبلغ املتجاوز �شيكون م�شتحق الدفع فورًا، و�شوف تق���وم النايف���ات باإيقاف البطاقة، 
ويف حال عدم ال�شداد الفوري �شيتم اإلغاء البطاقة، ولن يتم اإ�شدار بطاقة جديدة حتى يتم ت�شديد كامل املديونية املطلوبة.    

8- �شتبقي النايفات املبالغ املح�شلة من تنفيذ عملية التورق لديها لتغطية املبالغ امل�شتحقة على البطاقة.   
9.  اإن اأي مبالغ واردة مبوج���ب �شي���ك تخ�ص ح�ش���اب البطاقة �شوف تقيد ل�شالح ح�شاب البطاقه بعد حت�شيل املبالغ من قبل 

النايفات. 
10.  يف حال وفاة حامل البطاقة، فاإن حق ال�شرك���ة يف �شداد املديونية متعلق بالرتكة بكامل املبلغ امل�شتحق على البطاقة، اإل 

اإذا كان حامل البطاقة م�شرتكا يف برنامج الدرع الئتماين كما هو مو�شح اأدناه.
11.  يف حال اأعلن حامل البطاقة اإفال�شه، فاإن جميع املبالغ امل�شتحقة عليه �شوف ت�شبح م�شتحقة الدفع فورًا.

�شروط واأحكام الدرع الئتماين )اختياري(: 
اأ.  جمموعة درع الئتمان للتاأمني تغطي جميع امل�شاركني لدى برامج النايفات للدرع الئتماين. 

ب . املبلغ املغطى بالتاأمني هو الر�شيد امل�شتحق على حامل البطاقة. 
 ج . احلالت التي ي�شملها غطاء التاأمني:

              1- يف حال الوفاة.
             2- يف حال العجز الكلي ب�شبب حادث اأو مر�ص.

            3- يف حال العجز اجلزئي ب�شبب حادث اأو مر�ص عدا ال�شتثناءات املذكورة يف اتفاقية الدرع الئتماين. 
 د.   العمر امل�شموح لدخول الربنامج: 

 1- احلد الأعلى للعمر 68 عامًا )الثامنة وال�شتني عامًا( ويعتمد على التاريخ امليالدي.
2-  احلد الأدنى للعمر 18 عاما )ثمانية ع�شر عامًا( ويعتمد على التاريخ امليالدي. 

ه.  العمر النهائي: الغطاء ينتهي للم�شارك يف حال بلوغه �شن 68 )الثامنة وال�شتني عامًا(.
www.nayifat.com الرجاء مراجعة �شروط واأحكام البطاقة على موقع النايفات الإلكرتوين

تنفذها إدارة االئتمان الشخصي في النايفات 
الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد ...

شروط وأحكام بطاقات النايفات االئتمانية المعتمدة من هيئة الرقابة الشرعية


