
شـــروط وأحكـام بطـاقـــة الخصـم المباشـر
DEBIT CARD TERMS AND CONDITIONS

In addition to the terms, if any, set forth in the completed application form and/
or approval letter, the following terms and conditions are applicable to UAB 
Debit Cards and related transactions with UAB.

In consideration of UAB making available the Debit Card(s), the Customer 
hereby acknowledges, accepts and understands the following:

1. GENERAL
1.1  UAB may, in its sole discretion, issue a Debit Card to a Customer who 

maintains an Account or banking service and/or product with UAB at 
a UAB branch within the UAE to enable the Customer to have direct 
access to his Account or such banking service or product (as the case 
may be) or to effect banking transactions through UAB online or by 
electronic means at any ATM, customer activated terminal or easy pay 
terminal or may enable the Customer to pay for purchases or make 
reservations of goods or services at VISA or MasterCard merchant 
outlets worldwide.

1.2  References in this Section B to “Debit Cards” are references to a 
Debit Card.

1.3  The Customer’s use of Debit Card shall constitute the Customer’s 
acceptance of these Terms and Conditions.

1.4  Debit Cards shall remain UAB’s property and will be surrendered to 
UAB immediately upon the request of UAB.

1.5  UAB may change from time to time at its discretion and without prior 
notice the available benefits and the scope of the services provided 
by UAB in relation to the Debit Card.

1.6  The Customer accepts UAB’s record of all Card Transactions as 
conclusive and binding for all purposes.

1.7  The Debit Card is not transferable, and the Customer may not pledge 
Debit Card as security to obtain credit.

1.8  UAB shall not be liable to the Customer for any failure in performing 
UAB’s obligations or providing any service in connection with any 
computer, telecommunications or other technical failure.

1.9  The Customer understands that all withdrawals (whether in AED or 
a foreign currency) will be subject to limits determined from time to 
time by UAB.

1.10  Use of Debit Card does not change the terms and conditions of any 
other agreement between UAB and the Customer.

1.11  UAB shall not be responsible for or be in any way liable for any loss or 
damage howsoever incurred or suffered by the Customer by reason 
of UAB, any member institution of MasterCard, any other bank or 
financial institution, any ATM or terminal or any other party refusing 
to allow a transaction or accept or to honor the Debit Card or the 
Debit Card numbers or the PIN.

1.12 In case of Debit Card being issued with respect to a Joint Account, 
the Customers shall be jointly and severally liable to UAB.

1.13  The Customer shall only use the Debit Card for purchases that are 
legally acceptable within the UAE and/or the country of purchase. 
UAB reserves the right (subject to applicable laws and regulations) 
to refuse settlement of any Card Transaction if it is of the reasonably 
belief that the card transaction is for goods/services which are illegal 
in the UAE or in the country of use.

1.14  UAB reserves the right, at all times and without any notice to the 
Customer, to refuse to authorize any purchase or cash advance, 
cancel or suspend the right to use any Card or PIN in respect of a 
specific Card Transaction or all transactions and to refuse to renew 
and/ or replace any Card.

1.15 The Customer agrees that in case of a Card or supplementary Card 
linked to a Joint Account, fast cash transactions performed on UAB 
purchases carried out with the Card will be recorded only on the 
primary Card Account and the Account in relation to which the main 
Card was issued.

1.16  Customer participation in any promotions will subject to the 
relevant promotional terms and conditions, as announced by the 
merchant and UAB shall bear no responsibility with respect to such 
promotions.
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أو خطــاب  المعبــأ  الطلــب  نمــوذج  فــي  المنصــوص عليهــا   ، إن وجــدت   ، باإلضافــة لألحــكام 
الخصــم  بطاقــات  علــى  التاليــة  والشــروط  األحــكام  تطبــق   ، معــً  أوكليهمــا  الموافقــة، 
 المباشــر مــن البنــك العربــي المتحــد )"البنــك"( والمعامــات ذات الصلــة التــي تتــم مــع البنــك.
ــي المتحــد لبطاقــة )بطاقــات( الخصــم المباشــر وبموجــب هــذا يقــر  نظــًرا إلتاحــة البنــك العرب

العميــل ويقبــل ويعــي مــا يلــي:

1.  أحكـام عامـة

ــة المطلقــة أن يصــدر بطاقــة الخصــم المباشــر،  يجــوز للبنــك وحســب ســلطته التقديري  .1 .1
للعميــل الــذي يحتفــظ بحســاب، أو خدمــة مصرفيــة أو منتــج مصرفــي، أو كليهمــا معــً، 
المتحــدة وذلــك لتمكيــن  العربيــة  اإلمــارات  البنــك داخــل دولــة  فــرع  فــي  البنــك  لــدى 
العميــل مــن الوصــول مباشــرًة لحســابه أو تلــك الخدمــة أو المنتــج المصرفــي )حســب 
مقتضــى الحــال( أو للقيــام بمعامــات مصرفيــة عبــر خدمــات البنــك علــى اإلنترنــت أو عبــر 
الوســائل اإللكترونيــة للبنــك فــي أي جهــاز صــراف آلــي أو جهــاز مفعــل للعميــل أو محطــة 
للدفــع الســهل أو قــد تمكــن العميــل مــن ســداد قيمــة المشــتريات أو القيــام بعمليــات 
حجــز الســلع أو الخدمــات لــدى المنافــذ التجاريــة التــي تقبــل بطاقــات فيــزا أو ماســتر كارد 

فــي جميــع أنحــاء العالــم.

ــى  ــواردة فــي هــذا القســم )ب( "لبطاقــات الخصــم المباشــر" إشــارات إل تعــد اإلشــارات ال  .2 .1
. المباشــر  الخصــم  بطاقــات 

يعتبــر اســتخدام العميــل لبطاقــات الخصــم المباشــر قبــول مــن العميــل لهــذه األحــكام   .3 .1
والشــروط.

تبقــى بطاقــات الخصــم المباشــر ملــكً للبنــك ويتــم تســليمها للبنــك فــورًا بنــاًء علــى   .4 .1
طلــب البنــك.

يجــوز للبنــك مــن وقــت آلخــر وحســب ســلطته التقديريــة المطلقــة ودون الحاجــة الرســال   .5 .1
فيمــا  البنــك  يوفــره  الــذي  الخدمــات  المتاحــة ونطــاق  المزايــا  يغيــر  أن  اشــعار مســبق 

المباشــر. الخصــم  ببطاقــات  يتعلــق 

يقبــل العميــل ســجات البنــك لجميــع معامــات البطاقــات باعتبارهــا قاطعــة  وملزمــة    .6 .1
فيمــا يتعلــق بجميــع األغــراض.

ــة لنقــل ملكيتهــا وال يجــوز للعميــل التعهــد برهــن  ــر قابل ــة الخصــم المباشــر غي بطاق  .7 .1
بطاقــة الخصــم المباشــر كضمــان  للحصــول علــى ائتمــان.

ال يعــد البنــك مســؤوالً أمــام العميــل عــن عــدم تنفيــذ التزامــات البنــك أو عــدم تقديــم أي   .8 .1
خدمــة فيمــا يتعلــق بــأي ُعطــل فــي أجهــزة الحاســب اآللــي أو االتصــاالت أو أي ُعطــل فنــي 

آخــر.

يقــر العميــل بــأن جميــع عمليــات الســحب )ســواء بالدرهــم اإلماراتــي أو بعملــة أجنبيــة(   .9 .1
تخضــع للقيــود التــي يقررهــا البنــك مــن وقــت آلخــر.

ــر علــى أحــكام وشــروط أي اتفــاق آخــر  اســتخدم بطاقــة الخصــم المباشــر ال يغيــر أو يؤث  .10 .1
فيمــا بيــن البنــك والعميــل.

لــن يكــون البنــك مســؤوالً بــأي شــكل عــن أي خســارة أو ضــرر تكبــده أو تحملــه العميــل   .11 .1
بســبب البنــك أو أي مؤسســة عضــو فــي ماســتر كارد أو أي بنــك أو مؤسســة ماليــة أخــرى 
أو جهــاز صــراف آلــي أو جهــاز أو أي طــرف آخــر قــد رفــض الســماح بإجــراء المعاملــة أو قبــول 
والصــرف مــن بطاقــة الخصــم المباشــر أو قبــول أرقــام بطاقــات الخصــم المباشــر أو الرقــم 

الســري.

فــي حــال اصــدار بطاقــة الخصــم المباشــر فيمــا يتعلــق بحســاب مشــترك ، يكــون العمــاء   .12 .1
مجتمعيــن ومنفرديــن  مســؤولين بالتضامــن أمــام البنــك.

ــة  يجــب علــى العميــل اســتخدام بطاقــة الخصــم المباشــر للقيــام بالمشــتريات المقبول  .13 .1
قانونــً داخــل دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة أو بلــد الشــراء أو كليهمــا معــً. ويحتفــظ 
البنــك بالحــق  فــي رفــض تســوية أي معاملــة للبطاقــة )مــع مراعــاة القوانيــن واللوائــح 
المعمــول بهــا(، إذا اعتقــد علــى نحــو معقــول أن معاملــة البطاقــة هــي لخدمــات / ســلع 

غيــر قانونيــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة أو فــي بلــد االســتخدام.

يحتفــظ البنــك فــي جميــع األوقــات ودون الحاجــة لتقديــم أي إخطــار للعميــل بالحــق فــي   .14 .1
أن يرفــض الســماح بــأي عمليــة شــراء أو دفعــة مقــدم نقديــة أو الغاءهــا أو أن يوقــف 
يتعلــق بمعاملــة بطاقــة  رقــم ســري فيمــا  أو  أي بطاقــة  اســتخدام  فــي  الحــق  مؤقتــً 
معينــة أو جميــع المعامــات أو أن يرفــض تجديــد أي بطاقــة أو اســتبدالها أو كا األمريــن 

معــً.

يقــر العميــل بأنــه فــي حــال أن كانــت البطاقــة أو البطاقــة اإلضافيــة مرتبطــة بحســاب   .15 .1
مشــترك، فــإن المعامــات النقديــة الســريعة التــي تنفــذ علــى ماكينــات الصــراف اآللــي 
للبنــك أو المعامــات األخــرى التــي تنفــذ عبــر أجهــزة صــراف آلــي بديلــة أو المشــتريات 
التــي تحــدث بالبطاقــة، أو جميــع مــا ســبق معــً، ال تقيــد ســوى علــى حســاب البطاقــة 

األساســي والحســاب الــذي صــدرت البطاقــة فيمــا يتعلــق بــه.

الترويجيــة  والشــروط  لألحــكام  ترويجيــة  عــروض  أي  فــي  العميــل  مشــاركة  تخضــع   .16 .1
ذات الصلــة، كمــا يعلنهــا التاجــر، وال يتحمــل البنــك أي مســؤولية عــن تلــك األنشــطة 

الترويجيــة.



2.  استخدام البطاقة

علــى   - يطلــب  أن  أو  البنــك  مــن  المباشــر  الخصــم  بطاقــة  اســتام  للعميــل  يجــوز   .1 .2
مســؤولية العميــل وحــده  ــــ  إرســال بطاقــة الخصــم المباشــر بالبريــد علــى العنــوان الــذي 
يبلغــه العميــل للبنــك. ويجــوز للبنــك ــــ حســب مــا يتــراءى لــه ــــ أن يطالــب العميــل بإكمــال 
اإلجــراءات  تلــك  تكــون  وحتــى  المباشــر.  الخصــم  بطاقــة  لتفعيــل  اإللزاميــة  اإلجــراءات 
المباشــر. الخصــم  ببطاقــة  معاملــة  أي  مباشــرة  يجــوز  ال  اكتملــت،  قــد  وجــدت(   )إن 
المعتمــد  المســتخدم  أو  العميــل  يلتــزم  المباشــر،  الخصــم  بطاقــة  تســلم  وعنــد 
بالتوقيــع فيمــا يتعلــق ببطاقــة الخصــم المباشــر. وفــي حــال أن كان العميــل ال يرغــب 
فــي الحصــول علــى بطاقــة الخصــم المباشــر، يلتــزم بإبــاغ البنــك فــورًا عبــر الخدمــات 
المصرفيــة الهاتفيــة ويمتنــع عــن اســتخدام بطاقــة الخصــم المباشــر ويمزقهــا نصفيــن 

للبنــك. النصفيــن  ويعيــد 

يعــد العميــل مســؤوالً عــن جميــع المعامــات التــي ُتعالــج باســتخدام بطاقــة الخصــم   .2 .2
المباشــر بغــض النظــر عمــا إذا )1( كانــت المعامــات قــد عولجــت بمعرفــة العميــل أو 
بســلطته الصريحــة أو الضمنيــة أو )2( كانــت المعامــات ناتجــة عــن عمــل احتيالــي. كمــا 
ــل أي عمليــة  ــأن يخصــم مــن حســاب العميــل مقاب أن العميــل يفــوض البنــك بموجبــه ب

ســحب أو تحويــل أو معاملــة وذلــك طبقــً لســجل المعامــات لــدى البنــك.

قبــل اســتخدام بطاقــة الخصــم المباشــر أو الشــروع فــي اســتخدامها يجــب عــل العميــل   .3 .2
أن يتأكــد مــن إتاحــة أمــوال كافيــة فــي حســاب العميــل أو مــن أن ترتيــب مســبق قــد تــم 

إبرامــه مــع البنــك.

إذا باشــر العميــل أي معاملــة تتجــاوز الرصيــد )األرصــدة( المتــاح للحســاب أو التســهيل   .4 .2
)التســهيات( المرتبــط ببطاقــة الخصــم المباشــر، يجــوز للبنــك أن يرفــض الســماح بإجــراء 
المعاملــة ، مــع ذلــك، إذا تجــاوز العميــل وألي ســبب مــن األســباب  أي رصيــد أو تســهيل 
متــاح ، يدفــع العميــل فــورًا للبنــك وبنــاًء علــى طلــب البنــك المبلــغ الكامــل الــذي تــم بــه 
تجــاوز الرصيــد أو التســهيل المتــاح ويجــوز للبنــك حســب ســلطته التقديريــة أن يفــرض 

علــى العميــل الرســوم أواألتعــاب الســائدة.

يفــوض العميــل البنــك بــأن يخصــم مــن أي مــن حســابات العميــل لــدى البنــك مبلــغ أي   .5 .2
عمليــة ســحب أو معاملــة أخــرى تنفــذ باســتخدام بطاقــة الخصــم المباشــر.

للبنــك العربــي المتحــد الســلطة التقديريــة المطلقــة لتحديــد وقــت اإلغــاق اليومــي أو   .6 .2
ــة تجــري  ــره دون إخطــار العميــل دون تحمــل مســؤولية تجــاه العميــل . وأي معامل تغيي
باســتخدام بطاقــة الخصــم المباشــر بعــد وقــت األغــاق ذلــك تعامــل علــى أنهــا معاملــة 

بقيمــة يــوم العمــل التالــي.

األمــوال النقديــة أو الشــيكات أو الســندات المودعــة لــدى أي محطــة باســتخدام بطاقــة    .7 .2
الخصــم المباشــر ال تقيــد فــي حســاب العميــل إال بعــد أن يتحقــق البنــك مــن صحــة 
اإليــداع. ويعــد مبلــغ اإليــداع الــذي تحقــق البنــك مــن صحتــه المبلــغ الصحيــح لإليــداع. وال 
يمثــل أي ســجل صــادر مــن أي محطــة ســوى مــا يدعــي العميــل بأنــه قــد أودعــه. وُترســل 
الشــيكات المودعــة بغــرض تحصيلهــا وال تتــاح متحصــات تلــك الشــيكات إال بعــد أن 
يكــون قــد تمــت تســوية الشــيكات طبقــً للشــروط المعمــول بهــا وسياســات البنــك 

ــه. وإجراءات

تعــد جميــع المعامــات وااللتزامــات الناجمــة عــن اســتخدام بطاقــة الخصــم المباشــر   .8 .2
فيمــا يتعلــق بالحســاب المشــترك ملزمــة لجميــع أصحــاب الحســاب المشــترك وتشــكل 
ــــ إذا ُطلــب ذلــك - وحســب مــا  االلتزامــات المشــتركة والفرديــة لهــم. ويجــوز للبنــك 
ــر مــن بطاقــة خصــم مباشــر طبقــً لتلــك األحــكام  ــه - أن يتيــح للعميــل  أكث ــراءى ل يت
الخصــم  بطاقــات  إتاحــة  ويجــوز  البنــك.  يقتضيهــا  قــد  كمــا  اإلضافيــة،  والشــروط 
أو  بالحســاب  يتعلــق  فيمــا  إضافييــن  معتمديــن  لمســتخدمين  اإلضافيــة  المباشــر 
بطاقــة  ألغــراض  )ممــن  اإلضافيــة  المباشــر  الخصــم  بطاقــة  بحاملــي  يتعلــق  فيمــا 
بالحســاب(.  يتعلــق  فيمــا  أيضــً مســتخدمين معتمديــن  يعتبــرون  المباشــر   الخصــم 
بموجبهــا  المقــررة  المعامــات  وجميــع  والشــروط  األحــكام  هــذه  فــإن  للشــك،  ودرءًا 
تعــد ملزمــة لجميــع أصحــاب الحســاب والمســتخدمين المعتمديــن )بمــا فــي ذلــك أي 
 ، حاملــي بطاقــات الخصــم اإلضافيــة(. وإضافــة لمــا ســبق ذكــره، وكتعهــد منفصــل 
فــإن أصحــاب الحســاب مســؤولون ومتضامنيــن تمامــً )منفرديــن ومجتمعيــن(  أمــام 
المســتخدمين  اســتخدام  عــن  الناجمــة  وااللتزامــات  المعامــات  جميــع  عــن  البنــك 
الخصــم  بطاقــة  حاملــي  ذلــك  فــي  )بمــا  المباشــر  الخصــم  لبطاقــة  المعتمديــن 
المســتخدم  أهليــة  عــدم  أو  قانونــي  عجــز  أي  عــن  النظــر  بغــض  اإلضافيــة(  المباشــر 
عــن   ) )منفرديــن ومجتمعيــن  البنــك  بتعويــض  الحســاب  أصحــاب  ويلتــزم  المعتمــد، 
أي خســارة أوضــرر أو مســؤولية أو تكاليــف ومصروفــات يتكبدهــا أو يتحملهــا البنــك 
بســبب أي إخــال بهــذه األحــكام والشــروط يرتكبــه أي مســتخدم معتمــد )بمــا فــي 
ذلــك حاملــي بطاقــة الخصــم المباشــر اإلضافيــة(. ويجــوز تعييــن حــد معيــن لحامــل 
 بطاقــة الخصــم المباشــر اإلضافيــة ويشــكل الحــد األقصــى لمعامــات تلــك البطاقــة.
وعلــى الرغــم مــن هــذا وإذا أنجــز حامــل بطاقــة الخصــم المباشــر اإلضافيــة معاملــة 
تتجــاوز الحــد، فــإن المعاملــة تكــون ملزمــة لصاحــب )أصحــاب( الحســاب. وفيمــا عــدا 
ــن )بمــا فيهــم أي حامــل بطاقــة الخصــم اإلضافيــة( للحســاب  المســتخدمين المعتمدي

ذي الصلــة ، لــن يســمح العميــل ألي شــخص باســتخدام بطاقــة الخصــم المباشــر.

2.  USE OF THE CARD
2.1  The Customer may collect the Debit Card from UAB or, at the sole risk 

of the customer, may request for the Debit Card to be sent by post to 
the address notified by the Customer to UAB. UAB may at its discretion 
require that the Customer complete mandatory procedures in order 
to activate the Debit Card. Until such procedures (if any) have been 
completed, no transactions may be undertaken with the Debit Card. 
Upon receipt of Debit Card, the Customer or authorized user shall sign 
the Debit Card. In the event the Customer does not wish to have Debit 
Card, he shall promptly inform UAB through Phone Banking and cease 
use of the Debit Card, cut the Debit Card in half and return both halves 
to UAB.

2.2.  The Customer will be responsible for all transactions processed by use of 
a Debit Card regardless of whether (1) the transactions were processed 
with the Customer’s knowledge or express or implied authority or (2) the 
transactions may be the result of a fraudulent act. The Customer hereby 
authorizes UAB to debit the Customer’s Account for any withdrawal, 
transfer or transaction in accordance with UAB’s record of transactions.

2.3  Before using or attempting to use Debit Card, the Customer must ensure 
that sufficient funds are available in the Customer’s Account or that a 
prior arrangement with UAB has been made.

2.4  If the Customer undertakes any transaction that exceeds the available 
balance(s) of the Account or facility(ies) tied to Debit Card, UAB may 
refuse to permit such transaction. If, however, for whatever reason, the 
Customer exceeds any such available balance or facility, the Customer 
shall forthwith pay to UAB, upon demand by UAB, the full sum by 
which such available balance or facility is exceeded and UAB may at its 
discretion charge the Customer its prevailing fees or charges.

2.5  The Customer authorizes UAB to debit any of the Customer’s Accounts 
with the amount of any withdrawal or other transaction effected by use 
of Debit Card.

2.6  UAB shall have discretion to set or change the daily cut-off time, without 
notice nor responsibility to the Customer. Any transaction carried 
out using Debit Card after such cut-off time shall be treated as a next 
working day value transaction.

2.7  Cash, cheques or instruments deposited at any terminal using Debit Card 
will only be credited to the Customer’s Account after UAB’s verification of 
the deposit. The amount of the deposit verified by UAB shall be deemed 
the correct amount of the deposit. The record issued by any terminal 
shall only represent what the Customer claims to have deposited. 
Cheques that are deposited will be sent for collection and proceeds of 
such cheques will be available only after the cheques have cleared in 
accordance the applicable terms and UAB policies and procedure.

2.8  All transactions and obligations arising from the use of Debit Card in 
relation to a Joint Account shall be binding on, and be the joint and several 
obligations of, all the Joint Account holders. If requested, UAB may in its 
discretion make available more than one Debit Card to the Customer 
according to such further terms and conditions as UAB may require. 
Additional Debit Cards may be made available to additional authorized 
users for the Account or for supplementary Debit Card holders (who, for 
purposes of the Debit Card, shall also be considered authorized users for 
the Account). For the avoidance of doubt, these Terms and Conditions 
and all transactions thereunder will be binding on all Account holders 
and authorized users (including any supplementary Debit Card holders). 
In addition to the aforesaid, and as a separate undertaking, the account 
holders shall be fully liable (on a joint and several basis) to UAB for all 
transactions and obligations arising from the use of Debit Card by all 
authorized users (including any supplementary Debit Card holders) 
notwithstanding any legal disability or incapacity of the authorized user, 
and the account holders shall indemnify UAB (on a joint and several 
basis) against any loss, damage, liability, costs and expenses, incurred or 
suffered by UAB by reason of any breach of these Terms and Conditions 
by any authorized user (including any supplementary Debit Card 
holders). A supplementary Debit Card holder may be assigned a specific 
limit that shall constitute the maximum transaction limit for such Card.  
Notwithstanding this, if a supplementary Debit Card holder completes 
a transaction that exceeds the limit, the transaction will be binding 
on the Account holder(s). Other than the authorized users (including 
any supplementary Debit Card holders) for the relevant Account, the 
Customer will not allow any other person to use Debit Card.
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United Arab Bank (P.J.S.C.) is licensed by Central Bank of the UAE
البنك العربي المتحد )ش.م.ع.( هو مصرف مرّخص من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

أو شــبكة  أي محطــة  فــي  المباشــر  الخصــم  بطاقــة  اســتخدام  مــن  التمكــن  ألغــراض   .9 .2
إلكترونيــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة أو خارجهــا، فــإن العميــل يوافــق علــى )1(  
مشــاركة البنــك مــن وقــت آلخــر فــي أي شــبكة تصــرح بذلــك االســتخدام، )2( إصــدار ونقــل 
بيانــات ومعلومــات تتعلــق بــأي حســاب للعميــل عبــر أي مشــاركين فــي تلــك الشــبكة، 
تلــك  فــي  مشــاركين  أي  عبــر  ومعالجتهــا  والمعلومــات  البيانــات  تلــك  تخزيــن   )3(
الشــبكة. ويوافــق العميــل كذلــك علــى امتثــال البنــك والمشــاركين المذكوريــن فــي 
ــكل منهــم علــى حــده التــي تحكــم  ــة القضائيــة ل ــح الوالي تلــك الشــبكة لقوانيــن ولوائ
اإلفصــاح عــن معلومــات الحســاب وقــد يخضــع لهــا البنــك والمشــاركين المذكوريــن كل 

فيمــا يخصــه.

فيمــا يتعلــق بالســلع أو الخدمــات التــي تــم الحصــول عليهــا ببطاقــة الخصــم المباشــر، ال    .10 .2
يعــد البنــك مســؤوالً بــأي شــكل أمــام العميــل أو أي طــرف ثالــث عــن )1( أي عيــب أو قصــور 
فــي تلــك الســلع أو الخدمــات أو )2( أي إخــال أو عــدم أداء مــن جانــب طــرف ثالــث أو )3( أي 

خســارة أو إصابــة يســببها أي عطــل ميكانيكــي أو عطــل آخــر ألي مــن تلــك الســلع.

ال يعــد البنــك مســؤوالً تجــاه العميــل أو أي طــرف ثالــث، إذا لــم ُتقبــل بطاقــة الخصــم    .11 .2
المباشــر وال إذا العميــل )أو أي طــرف ثالــث( تكبــد أي خســارة أو إصابــة، بمــا فــي ذلــك 

بســبب أي عطــل ميكانيكــي أو عطــل آخــر.

يحــق للبنــك أن يعامــل مــا يلــي علــى أنــه دليــًا علــى إجــراء العميــل للمعاملــة علــى نحــو   12 .2
صحيــح عبــر اســتخدام بطاقــة الخصــم المباشــر:

1( أي ســند مبيعــات أو ســجل معامــات أو قســيمة إيــداع أو ســند صــرف نقديــة أو ســجل 
ديــون آخــر - يحمــل بصمــة أو نســخة مــن المعلومــات البــارزة المطبوعــة علــى بطاقــة 

الخصــم المباشــر - مــا تتــم إنجــازه حســب األصــول، أو

2( ســجل معامــات أي بطاقــة لــدى البنــك، بمــا فــي ذلــك دون الحصــر أي ســجل نشــأ 
بــأي وســيلة ويتعلــق بمعامــات البطاقــة التــي جــرت عبــر حوالــة بريديــة أو الهاتــف أو 

اإلنترنــت.

ــــ قــد صــدرت عنــه،  ــــ التــي نازعهــا العميــل  2. 13.  إذا ثبــت فيمــا بعــد أن معاملــة البطاقــة 
يحتفــظ البنــك بالحــق فــي أن يفــرض رســومً - اعتبــارًا مــن التاريــخ الــذي حدثــت فيــه 
المعاملــة - علــى مبلــغ المعاملــة إلــى جانــب األتعــاب والرســوم الســائدة للبنــك وأي 

المنازعــة. تلــك  التحقيــق فــي  البنــك عنــد  أتعــاب ورســوم إضافيــة يتكبدهــا 

2. 14.  ال يقيــد البنــك فــي حســاب العميــل مبلــغ االســترداد )إن وجــد( إال عنــد تســلم قســيمة 
إيــداع صــادرة علــى نحــو صحيــح مــن التاجــر أو المنشــأة أو طــرف ثالــث.

2. 15.  فــي حــال أن نشــأ أي نــزاع بيــن العميــل وأي تاجــر أو منشــأة أو بنــك أو مؤسســة ماليــة 
أو أي طــرف ثالــث، ال تتأثــر بــأي شــكل مســؤولية العميــل تجــاه البنــك بذلــك النــزاع أو 
بــأي مطالبــة متقابلــة أو حــق فــي إجــراء مقاصــة قــد يكــون للعميــل علــى ذلــك التاجــر أو 

البنــك أو المؤسســة الماليــة أو الشــخص.

تحويــل  بإجــراء  الحســاب  فــي  اإللكترونيــة  األمــوال  قيــد  يمكــن  ال  بأنــه  العميــل  يقــر    .16 .2
خصــم. بطاقــة  عبــر  إلكترونــي 

2. 17. مــع مراعــاة الســلطة التقديريــة للبنــك وحــده والحصــول علــى موافقــة خطيــة مســبقة، 
يجــوز الســماح للعميــل باســتخدام بطاقــة الخصــم المباشــر لشــراء ســلع وخدمــات عبــر 
اإلنترنــت أو الهاتــف أو حوالــة بريديــة أو بــأي وســيلة أخــرى ال تقــدم فيهــا تلــك بطاقــة 
الســماح  أيضــً  يجــوز  كمــا  المعاملــة.  إجــراء  وقــت  مــادي  نحــو  علــى  المباشــر  الخصــم 
المباشــر  الخصــم  بطاقــة  تقبــل  التــي  اآللــي  الصــراف  لماكينــات  بالوصــول  للعميــل 

والدخــول علــى نظــام االســتجابة الصوتيــة التفاعليــة للبنــك )إن كان متاحــً(.

2. 18. يوافــق العميــل بموجبــه وعلــى نحــو غيــر قابــل لإللغــاء وغيــر مشــروط علــى أن يعــوض 
تــم  كيفمــا  معــً،  جميعهــم  أو  المطلوبــات،  أو  األضــرار  أو  الخســائر  جميــع  عــن  البنــك 
تكيدهــا والناتجــة عــن إصــدار بطاقــة الخصــم المباشــر أو اســتخدامها أو كا األمريــن معــً.

2. 19. فــي حــال وجــود أي معامــات غيــر مصــرح بهــا علــى بطاقــة الخصــم المباشــر الخاصــة بــك، 
ممــا قــد تكــون احتياليــة بطبيعتهــا، لديــك الحــق فــي أن تقــدم اعتراضــً رســميً إلــى 
البنــك. وســُيحقق البنــك علــى نحــو منصــف فــي جميــع تلــك االعتراضــات ويتــم تقاســم 
جميــع النتائــج معــك. وفــي حــال إثبــات أي إهمــال للعميــل، يظــل العميــل مســؤوالً عــن 

الســداد. وقــد تســتغرق إجــراءات التحقيــق فــي االعتراضــات مــا يصــل إلــى 120 يومــً.

ســيتم إجــراء المعاملــة عبــر بوابــات الدفــع 3 دي إس )3 دي ســيكيور( بحــد أقصــاه 20.000   .20 .2
تتيــح  ال  وورلــد.  الخصــم  لبطاقــات  درهــم  و50.000  تيتانيــوم  الخصــم  لبطاقــات  درهــم 
بوابــة 3 دي إس إمكانيــة التوثيــق اإلضافــي عبــر مواقــع التاجــر علــى اإلنترنــت التــي ال 
ــذ كمعامــات  تدعــم خدمــة توثيــق 3 دي إس، وبالتالــي فــإنَّ مثــل تلــك المعامــات ُتنفَّ
ة لاســتخدام لمــرة واحــدة.  الكترونيــة عاديــة بــدون التوثيــق عبــر كلمــة الســر المعــدَّ
بالنســبة لبوابــات الدفــع التــي ال توظــف تقنيــة 3 دي إس، يتــم ســداد الدفعــات بأقــل 
قيمــة، ويحتفــظ البنــك بحقــه فــي تعديــل القيمــة األدنــى فــي أي وقــت كان بــدون إشــعار 
بالقواعــد  بالتقيــد  العميــل  يتعهــد  تقــدم،  مــا  جانــب  إلــى  البطاقــة.  لحامــل  مســبق 
واالشــتراطات ذات الصلــة التــي يضعهــا البنــك فيمــا يتعلــق بإجــراء معامــات خــارج بوابــة 
ــات الدفــع 3 دي إس. هــذا وال  ــى بواب ــر عل ــة ال تتوف ــع الكتروني 3 دي إس مــن خــال مواق
يتحمــل البنــك بتاتــً أدنــى مســؤولية عــن أيــة خســائر أو أضــرار ناجمــة بشــكل مباشــر أو 

غيــر مباشــر مــن اســتخدام بطاقــات الخصــم المقدمــة مــن البنــك العربــي المتحــد.

2.9  To enable use of Debit Card at any terminal or electronic network in or 
outside the UAE, the Customer consents to (1) UAB’s participation from 
time to time in any network permitting such use, (2) the release and 
transmission of data and information with respect to any of the Customer’s 
Account by any participants in such network and (3) the storage and 
processing by any means of such data and information by any participants 
in such network. The Customer further consents to the compliance by UAB 
and the said participants of such network with the laws and regulations of 
their respective jurisdictions governing disclosure of Account information 
to which UAB and the said participants may be respectively subject.

2.10  With respect to goods or services acquired with Debit Card, UAB shall not 
be responsible or in any way liable to the Customer or any third party (1) 
for any defect or deficiency in such goods or services, (2) for any breach 
or non-performance by a third party or (3) for any loss or injury including 
by reason of any mechanical or other malfunction of any such goods.

2.11  UAB shall not be liable to the Customer or to any third party if the Debit 
Card is not honored or accepted nor if the Customer (or any third party) 
incurs any loss or injury including by reason of any mechanical or other 
malfunction.

2.12  UAB shall be entitled to treat the following as evidence of a transaction 
properly concluded by the Customer through the use of Debit Card:

1)  any sales draft, transaction record, credit voucher, cash disbursement 
draft or other charge record bearing the imprint or other reproduction 
of embossed information printed on Debit Card and duly completed; or

2)  UAB’s record of any Card Transactions including but not limited to any 
record in any medium related to Card Transactions effected via mail 
order, the telephone or the internet.

2.13  If a Card Transaction disputed by the Customer is subsequently proven 
to have been originated by him, UAB retains the right to chargeback, as 
from the date when the transaction took place, the transaction amount 
along with UAB’s prevailing fees or charges and any additional fees and 
expenses incurred by UAB in the investigation thereof.

2.14  UAB will credit the Customer’s Account with the amount of a refund (if 
any) only upon receipt of a properly issued credit voucher from Merchant, 
establishment or third party.

2.15  In the event of any dispute between the Customer and any Merchant, 
establishment, bank or financial institution or any other third party, the 
Customer’s liability to UAB shall not in any way be affected by such 
dispute or any counterclaim or right of set-off that the Customer may 
have against such merchant, bank or financial institution or person.

2.16  The Customer acknowledges that electronic funds cannot be credited to 
the Account by means of an electronic debit card transfer.

2.17  Subject to UAB’s sole discretion and prior written approval, the Customer 
may be allowed to use the Debit Card to purchase goods and services 
via the internet, telephone, mail order or by any other means where such 
Debit Card is not physically presented at the time of the transaction. The 
Customer may also be allowed to access ATM machines accepting the Debit 
Card and access to the Bank Interactive Voice Response (IVR) (if available).

2.18  The Customer irrevocably and unconditionally hereby agrees to indemnify 
UAB against all loss, damage and/or liability howsoever caused resulting 
from the issuance and/or use of Debit Card.

2.19  In the event of any unauthorized transactions on your Debit Card, which 
maybe fraudulent in nature, you have the right to raise a formal dispute 
to the bank. All such disputes would be fairly investigated, and all findings 
and outcomes will be shared with you. In case any client negligence 
is established, liability to pay would remain with the client. Dispute 
investigations may take up to 120 days.

2.20  The transaction through the 3DS (3D Secure) payment gateways will be 
processed with the capped limits of AED 20,000 on Titanium Debit Card and 
AED 50,000 for World Debit Card. The additional 3DS authentication is not 
applicable on online merchant sites that do not support 3DS authentication, 
accordingly those transactions will be processed as normal online transactions 
without OTP authentication. For the payment gateways that are non3-D 
Secure, it will be processed with a minimal value and the Bank reserves the 
right to amend the minimum value at any point of time without prior intimation 
to the Cardholder. In addition, the customer undertakes to comply with the 
relevant rules and the requirements established by the Bank in connection 
with your use of non3-DS transaction on any online site that is not abiding 
3DS payment gateways. Under no circumstances will the Bank be liable for 
direct or indirect losses and damages resulting while using UAB debit card.
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