ن ـمــوذج طـلـب بطاقة الراجحي املدفوعة مسبقا
البيانػات الشخصية
اسم العميل/طالب البطاقة:
الرقم الوطين:

الفرع:
نوع إثبات الشخصية:
رقم اثبات الشخصية :

اذلاتف:
الربيد اإللكًتوين:
عالقة حامل البطاقة ابلشخص طالب اصدار البطاقة:
اسم حامل البطاقة:
االسم (كما سيظهر على البطاقة ابللغة االجنليزية ،طبقاً جلواز السفر).......................... :
السقف ادلطلوب ....... :

طريقة الدفع :على حساب رقم............................. :
أحكام وشروط بطاقة الراجحي املدفوعة مسبقا:

.1

.2
.3

.4

.5

يدفع رصيد البطاقة مسبقاً ) ،(Prepaidوابلتايل ليس ذلذه البطاقة أي بُعد ائتماين ،وكل عملية تن ّفذ على البطاقة يتم
خصمها مباشرةً من رصيد البطاقة ،وال حيق حلامل البطاقة أن يتجاوز حدود رصيد البطاقة ،ويستطيع حامل البطاقة إعادة
شحنها كلما انتهى رصيدىا حبد أعلى  1000دينار لكل عملية شحن ،و حبد اعلى  2000دينار شهريً.
مدة صالحية البطاقة سنة واحدة .
يتعهد حامل البطاقة بسداد مجيع العموالت و الرسوم مقابل إصدار أو شحن البطاقة ،وللمصرؼ احلق يف استيفاء ىذه
العموالت و الرسوم تلقائياً من احلساب اجلاري للعميل لدى ادلصرؼ و ادلذكور أعاله ،أو من حساب البطاقة ،وىي:
أ .رسوم إصدار ( ..........د.أ) لكل عملية اصدار بطاقة جديدة
ب .رسوم شحن ( .....د.أ) لكل عملية شحن
يلتزم طالب اإلصدار التزاماً أصلياً اجتاه ادلصرؼ جبميع االلتزامات ادلًتتبة على حامل البطاقة الواردة يف ىذه األحكام ،كما
خيضع لكافة الشروط الواردة فيها ،وذلذه الغاية فإن مصطلح (حامل البطاقة) أينما ورد ىنا يشمل العميل/طالب االصدار
وحامل البطاقة وأي شخص أو أشخاص يقوم طالب االصدار أو حامل البطاقة بتسليم البطاقة لو  /ذلم لغايت استخدامها
على ان يكون عمر حامل البطاقة ما يزيد عن  18سنة  ،و يتمتع ابألىلية ادلعتربة شرعاً و قانوانً .
يعترب حامل البطاقة مسؤوالً مسؤولية كاملةً عنها وجيب عليو اختاذ كافة اإلجراءات واالحتياطات للمحافظة عليها واحملافظة
السري للبطاقة وعدم إفشائو ألحد ،ويعترب حامل البطاقة مسؤوالً مسؤولية كاملة عن كل عملية تتم من قبلو أو من
على الرقم ّ
قبل اآلخرين ،علما ان للعميل احلق بتقدمي اعًتاض يف حركو يشتبو هبا و ذلك خالل مده  45يوم من اتريخ احلركة.
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السري ،ويف ىذه احلالة يتوجب على حامل البطاقة إبالغ ادلصرؼ
 .6ادلصرؼ غري مسؤول عن ضياع أو فقدان البطاقة أو رقمها ّ
ىاتفياً على االقل ليتم االيقاؼ من خالل ادلصرؼ  ،ومن مث تعزيز ذلك بكتاب خطي ،و ال يتحمل ادلصرؼ أي حركات أو
سحوابت تتم على البطاقة و خصوصاً يف الفًتة اليت تسبق التبليغ عن فقداهنا .
 .7تعترب البطاقة ملكاً دلصرؼ الراجحي األردن ،ولو احلق إبلغائها أو سحبها أو عدم جتديدىا ،دون ضرورة توضيح األسباب
حلامل البطاقة ،مع التزام ادلصرؼ إبعادة الرسوم ادلدفوعة بقسطها ،وللمصرؼ احلق بتعديل األحكام والشروط ادلتعلقة هبا -
بعد موافقة اذليئة الشرعية ،-ويعترب استمرارية استخدام البطاقة بعد إشعار طالب اإلصدار ابلتعديالت دليالً على قبولو ذلذه
التعديالت.
 .8يُفوض حامل البطاقة ادلصرؼ تفويضاً مطلقاً ال رجعة فيو بقيد كافة ادلبالغ ادلًتتبة على أي عملية يتم تنفيذىا على البطاقة أو
بواسطتها أو أبي شكل كان نتيجة استخدام البطاقة على حساب البطاقة ادلدفوعة مسبقاً.
 .9يف حال قيام حامل البطاقة ابستعمال البطاقة يف مشًتيت أو خدمات ختتلف عملتها عن عملة حساب البطاقة (الدينار
األردين) ،فسيتم اخلصم من حساب البطاقة ابلدينار األردين -فوراً بسعر صرفها حينئذ -ويتحمل العميل الفروؽ ادلًتتبة على
اختالؼ أسعار الصرؼ بني العمالت.
.10يُعف ي حامل البطاقة ادلصرؼ من أي مسؤولية مهما كان نوعها قد تنشأ بسبب رفض أي عملية تنفذ على البطاقة من قبل أي
شخص سواءً كان طبيعياً أو اعتباريً ،وال يتحمل ادلصرؼ أي مسؤولية عن نوع اخلدمات والبضائع ادلشًتاة ابلبطاقة.
 .11يُعف ي حامل البطاقة ادلصرؼ من أي مسؤولية مهما كان نوعها قد تنشأ بسبب رفض أي عملية تنفيذ على البطاقة على أي
من ادلواقع اإللكًتونية ادلخصصة للشراء ،وال يتحمل ادلصرؼ أي مسؤولية عن نوع اخلدمات والبضائع ادلشًتاة ابلبطاقة و/أو
وصول ىذه البضائع.
 .12يتعهد حامل البطاقة ابستخدامها يف ادلشًتيت ادلشروعة قانوانً وادلباحة شرعاً ،ويكون للمصرؼ احلق يف أي وقت من
األوقات االستفسار عن أي عمليات تنفذ على البطاقة من قبل العميل أو من قبل اآلخرين ويف حال ظهر إساءة استخدام
البطاقة وخمالفة ىذا الشرط فإنو حيق للمصرؼ إلغاء البطاقة دون إبداء أي أسباب أو الرجوع للعميل.
 .13حيق للمصرؼ إلغاء البطاقة دون إبداء اي أسباب أو الرجوع للعميل أو حلامل البطاقة يف حال مل يكن حامل البطاقة و طالب
البطاقة تربطهما عالقة قرابة من الدرجة الثانية على األقل .
 .14حلامل البطاقة احلق يف طلب إلغاء البطاقة ،على أن يقوم إبشعار ادلصرؼ خطياً وفق النموذج ادلعتمد بذلك مبدة ال تقل عن
شهر وتسليم البطاقة للمصرؼ ليتم إتالفها ،علماً أن ىذا اإلجراء ال خيل مبسؤولية حامل البطاقة اجتاه ادلصرؼ عن أي عملية
مت تنفيذىا على البطاقة واليت ستظل قائمة دلدة ال تقل عن 45يوما من اتريخ إلغاء البطاقة ،ويف مجيع األحوال تظل مسؤولية
حامل البطاقة مستمرة وقائمة جتاه ادلصرؼ حىت سداد كافة االلتزامات الناشئة عن استعمال البطاقة ،مع التزام ادلصرؼ إبعادة
ادلبلغ ادلتبقي من رصيد البطاقة بعد مرور  45يوماً من اتريخ إلغاء البطاقة.
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 .15ختضع ىذه الشروط واألحكام وحتكمها القوانني النافذة داخل ادلملكة األردنية اذلامشية مبا ال خيالف أحكام الشريعة اإلسالمية،
عمان يف حالة حدوث أي نزاع قد ينشأ بني ادلصرؼ وحاملها من أية جنسية حىت لو كان
وتكون الصالحية ادلكانية حملاكم ّ
النزاع انتج عن عملية سحب او شراء نفذت على البطاقة خارج ادلملكة.

أان ادلوقع أدانه ،أصادؽ على أن البياانت ادلذكورة أعاله صحيحة ،وأين قد قرأت وقبلت الشروط واألحكام اخلاصة
أقر أبهنا جزء ال يتجزأ من ىذا الطلب.
إبصدار ‘بطاقة الراجحي ادلدفوعة مسبقاً ‘ادلشار إليها  ،وأوافق عليها ،و ّ
توقيع طالب اصدار البطاقة .........................:
توقيع حامل البطاقة ............................:
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