
يحتفــظ البنــك بالحــق المطلــق فــي تعديــل رســوم خدمــات البطاقــة والنســبة المئويــة أو الرســوم الثابتــة األخــرى وذلــك حســب   •
تقديــره وإخطــار حامــل البطاقــة بموجــب إشــعار كتابــي يقــدم مــن قبــل البنــك إلــى حامــل البطاقــة أو بموجــب إشــعار يعلــق فــي 

فرع البنك المفتوح فيه حساب البطاقة. 
يحتسب رسم ثابت قدره 5 دنانير إذا تجاوز حامل البطاقة حد االئتمان المسموح به.   •

يلتــزم حامــل البطاقــة بدفــع مبلــغ قــدره 5 دينــار بحرينــي (تصــرف فــي أوجــه البــر والخيــر) علــى حســاب البطاقــة إذا لــم يســتلم   •
البنك مبلغ الحد األدنى المستحق في تاريخ االستحقاق أو قبله. 

6. حامل البطاقة الثانوي 
يجــوز للبنــك بمحــض تقديــره إصــدار بطاقــة ثانويــة بنــاء علــى طلــب كتابــي يقدمــه حامــل البطاقــة الرئيســي، ليتــم اســتخدامها مــن   •
قبــل أي مــن أفــراد أســرته الذيــن تتعــدى أعمارهــم 15 عاًمــا، وهــم (الوالــد، الوالــدة، الــزوج، الزوجــة، االبــن، االبنــة) و/أو أي مســتفيد 
اخــر ، علــى النحــو الــذي يــراه البنــك ناســبًا مــن وقــت الــى اخــر ، كحامــل بطاقــة إضافــي. ويكــون حامــل البطاقــة الرئيســي مســؤوًال 
عــن جميــع المبالــغ والخســائر التــي يتحملهــا البنــك والتــي تنشــأ مــن اســتخدام البطاقــة اإلضافيــة مــن قبــل حامــل البطاقــة الثانــوي 
(بمــا فــي ذلــك أي اســتخدام يخالــف هــذه الشــروط واألحــكام والتــي ال يتحمــل البنــك أيــة مســؤولية تجــاه منعهــا) وتخصــم هــذه 

المبالغ/الخسائر من حساب البطاقة. 
ــك إلغــاء البطاقــة  ــات األخــرى المنصــوص عليهــا بموجــب هــذه الشــروط واألحــكام، يجــوز للبن ــى الحقــوق والصالحي باإلضافــة إل  •
اإلضافيــة فــي أي وقــت بنــاء علــى طلــب حامــل البطاقــة الرئيســي مــع ضــرورة إرفــاق البطاقــة اإلضافيــة بطلــب اإللغــاء وذلــك دون 
ــر علــى مســؤولية حامــل البطاقــة الرئيســي فيمــا يتعلــق بأيــة معاملــة تمــت مــن قبــل حامــل البطاقــة الثانــوي قبــل إلغــاء  التأثي

البطاقة. 
7. خدمة الخصم المباشر 

إذا اختــار حامــل البطاقــة االنضمــام إلــى خدمــة الخصــم المباشــر يقــوم البنــك بعــد التحقــق مــن هويتــه بعمــل الترتيبــات الالزمــة إلدراج   •
حامــل البطاقــة الرئيســي فــي الخدمــة. ويقــوم البنــك كذلــك بعمــل الترتيــب الالزم لخصــم أي مبلــغ يحــدده حامــل البطاقــة مــن حســابه 

الجاري أو حساب التوفير الخاص به لدى البنك بشرط أن يكون هناك رصيد كافي في الحساب 
يقــوم البنــك بالخصــم المباشــر فــي الفتــرة مــا بيــن مضــي 10 أيــام مــن صــدور كشــف الحســاب لغايــة حلــول تاريــخ االســتحقاق، ويتــم   •

إيقاف الخصم فوًرا إذا تم دفع المبلغ المستحق في أي يوم بعد صدور كشف الحساب. 
إذا دفع حامل البطاقة جزًءا من المبلغ المستحق عليه فإن ذلك ال يسقط حق البنك في خصم باقي المبلغ المستحق.   •

يكــون حامــل البطاقــة مســؤوًال عــن رســوم الخدمــات المناســبة المشــمولة فــي البنــد 5 مــن هــذه الشــروط واألحــكام إذا لــم يتمكــن   •
البنك من الخصم نتيجة لعدم استقرار الحساب أو عدم وجود رصيد كافي. 

يســتمر تشــغيل خدمــة الخصــم المباشــر لحيــن اســتالم البنــك إشــعاًرا كتابًيــا مــن قبــل حامــل البطاقــة بإنهــاء الخدمــة بشــرط أن يســتلم   •
البنك اإلشعار قبل 20 يوًما من تاريخ االستحقاق الذي يظهر في كشف حساب البطاقة االئتمانية األخير. 

8. تعليق وإلغاء البطاقة
ــع البطاقــات  ــة تامــة للبنــك فــي جميــع األوقــات.  ولذلــك يجــب عنــد الطلــب إعــادة جمي تظــل البطاقــة / البطاقــات مملوكــة ملكي  ••

الصالحة لالستعمال على حساب البطاقة فوًرا إلى البنك أو أي شخص آخر يتصرف بالنيابة عن البنك. 
يجــوز للبنــك فــي أي وقــت تعليــق أو إلغــاء حــق حامــل البطاقــة فــي اســتخدام البطاقــة الصــادرة لــه بصفــة مؤقتــة أو دائمــة دون أي   •
إشــعار وذلــك فــي حــال إخفاقــه فــي الوفــاء بالتزاماتــه بموجــب هــذه الشــروط واألحــكام أو مرفقاتهــا أو بموجــب أيــة اتفاقيــات أو 
ــا وتســلم  ــم يلغــى حســاب البطاقــة تلقائًي ــه. ومــن ث ــغ المســتحقة علي تعــديالت أخــرى و/أو فــي حــال إخفاقــه فــي ســداد المبال
ــع فــوًرا عــن اســتعمالها. ال يعفــي إلغــاء البطاقــة حامــل البطاقــة مــن مســؤولياته  البطاقــة مــن قبــل حاملهــا إلــى البنــك ويمتن

والتزاماته تجاه البنك. 
يظــل الرصيــد المديــن لحســاب حامــل البطاقــة قائًمــا ويســتمر احتســاب الرســوم والتكاليــف حســب المتفــق عليــه بيــن الطرفيــن   •

بموجب هذه الشروط واألحكام لحين السداد التام للرصيد المدين. 
فــي حالــة وفــاة حامــل البطاقــة أو إشــهار إفالســه أو إخفاقــه فــي الســداد، يجــوز للبنــك -باإلضافــة إلــى أيــة معالجــات أخــرى قــد   •

يقررها- اتخاذ الخطوات الضرورية لتقييد حق استعمال البطاقة ويشمل ذلك سحب البطاقة / البطاقات.
يحتفــظ البنــك بحــق تجديــد / تعديــل حــد االئتمــان لحســاب البطاقــة مــن وقــت آلخــر بعــد اشــعار حامــل البطاقــة علــى العنــوان   •

المعتمد لديه. 

9. إنهاء االتفاقية
يجــوز لحامــل البطاقــة إلغــاء حســاب البطاقــة بموجــب إشــعار كتابــي إلــى البنــك وال يســري مفعــول اإللغــاء إال بعــد إعــادة البطاقــة إلــى 
ــادة إصــدار  ــك إع ــوز للبن ــة، يج ــغ حســاب البطاق ــم يل ــا ل ــة الرئيســي. م ــى حامــل البطاق ــك عل ــع مســتحقات البن ــك وتســوية جمي البن
البطاقــات مــن وقــت آلخــر وفًقــا لهــذه الشــروط واألحــكام. يجــب علــى حامــل البطاقــة الرئيســي إعــادة جميــع البطاقــات الصــادرة إليــه 

قبل مغادرته مملكة البحرين بصفة نهائية. 

10. أحكام عامة 
ال يكــون البنــك مســؤوًال عــن عــدم تمكنــه مــن الوفــاء بالتزاماتــه بموجــب هــذه الشــروط واألحــكام (مباشــرة أو غيــر مباشــرة) بســبب   ••

عطل الجهاز، أو عطل نظام معالجة البيانات، أو عطل رابط اإلرسال، أو النزاعات العمالية أو أي شيء خارج سيطرة البنك. 
تســتمر مســؤولية حامــل البطاقــة الرئيســي عــن إجمالــي المبالــغ المســتحقة إذا لــم يســتطع البنــك إصــدار أو إرســال كشــف لغــرض   •
احتســاب أيــة رســوم أو تكاليــف وتحديــد تاريــخ الدفــع المســتحق. يجــوز للبنــك اختيــار تاريــخ محــدد كل شــهر إلصــدار كشــف الحســاب. 
تقــع علــى حامــل البطاقــة مســؤولية مراجعــة البنــك فــي التاريــخ المحــدد إذا لــم يســتلم كشــف الحســاب الشــهري للمبلــغ المســتحق 

والموعد النهائي لتسديده. 
يجــب علــى حامــل البطاقــة أن يبلــغ البنــك فــورًا بــأي تعديــل علــى االســم والعنــوان المذكــور فــي الطلــب أو أي عنــوان جديــد وكذلــك   •

أرقام االتصال به. 
يجــوز لحاملــي البطاقــات طلــب الحصــول علــى كشــف المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالشــكاوى مــن أي فــرع مــن فــروع البنــك فــي حــال   •

عند رضائهم عن الخدمات المقدمة . 
يكــون حاملــو البطاقــات مســؤولين عــن كافــة المعــامالت التــي تجــري علــى البطاقــة ، بمــا فــي ذلــك الســحب المقــدم والرســوم   •
الناشــئة عــن اســتخدام البطاقــة مــن قبــل الغيــر ، اذا قــام حامــل البطاقــة الرئيســي بمشــاركة تفاصيــل البطاقــة بمــا فــي ذلــك الرقــم 

السري مع الغير . 
إذا أبــرم البنــك بالنيابــة عــن حامــل البطاقــة الرئيســي أيــة اتفاقيــة لتوفيــر مزايــا محــددة لحامــل البطاقــة الرئيســي مــع شــركات التأميــن   •

التكافلي والمؤسسات الدولية األخرى، فإن مسؤولية توفير هذه المزايا تقع على عاتق هذه الشركات والمؤسسات.
يتعهــد حامــل البطاقــة بالتبــرع بــأي فائــض مــن أقســاط التأميــن علــى الحيــاة (ان وجــدت) لصالــح صنــدوق مخاطــر االســتثمار الخــاص   •

بالبنك . 
يتحمــل حامــل البطاقــة الرئيســي المســؤولية الكاملــة عــن جميــع الخســائر وجميــع الديــون التــي تقــع علــى حســاب بطاقتــه وفًقــا لهــذه   •

الشروط واألحكام. 
يجــوز ســحب أيــة تســهيالت أو مزايــا أخــرى تتوفــر لحامــل البطاقــة وال تشــكل جــزًءا مــن هــذه الشــروط واألحــكام فــي أي وقــت دون   •

اشعار من البنك.
"يعلــم مقــدم الطلــب أن البنــك يســتعين مــن وقــت آلخــر بخدمــات أطــراف آخريــن (مــزودي الخدمــات) إلجــراء بعــض المعــامالت ممــا   •
يســتوجب اإلفصــاح عــن بعــض المعلومــات المتعلقــة بحامــل البطاقــة. لذلــك، فــإن مقــدم الطلــب يوافــق ويفــوض البنــك بشــكل 

نهائي وغير مشروط باإلفصاح عن المعلومات المتعلقة به إلى مزودي الخدمات". 
يعلــم ويقــر مقــدم الطلــب /حامــل البطاقــة بأحقيــة البنــك بمشــاركة نمــوذج الطلــب الورقي/االلكترونــي وأيــة مســتندات مرفقــة بــه   •
مــع أي طــرف ثالــث. يخــول مقــدم الطلــب /حامــل البطاقــة البنــك بطلــب كافــة المعلومــات الضروريــة المتعلقــة بوضعــه المالــي مــن 
أي بنــك أو جهــة رســمية، كمــا يخــول البنــك بمشــاركة بياناتــه مــع مركــز البحريــن للمعلومــات االئتمانيــة ("بنفــت")  و/أو أيــة جهــة 

رسمية أخرى وفقًا ألحكام قانون حماية البيانات الشخصية .  
ــواردة فــي هــذه  ــة عــن تلــك ال ــره المطلــق لحامــل البطاقــة منافــع وخدمــات اضافي ــح البنــك مــن وقــت آلخــر ووفقــًا لتقدي قــد يمن  •
الشــروط واالحــكام، وعلــى حامــل البطاقــة اســتخدام هــذه المنافــع قبــل إلغــاء البطاقــة، واال اعتبــر حامــل البطاقــة قــد تنــازل عــن تلــك 

المنافع واالمتيازات في حال عدم استخدامها قبل االلغاء.
يحــق للبنــك خصــم أيــة مبالــغ مــن حســابات مقــدم الطلــب لتغطيــة ضريبــة القيمــة المضافــة، وأيــة ضرائــب أو جبايــات أخــرى قــد   •

تفرضها السلطات المختصة. 
يحتفــظ البنــك بحقــه بإلغــاء أ و تعديــل هــذه الشــروط واألحــكام بمحــض تقديــر البنــك المطلــق بموجــب اشــعار قبــل 30 يومــًا علــى   •

األقل على النحو الوارد في توجيهات مصرف البحرين المركزي . 

11. القانون المعمول به 
تخضــع أحــكام هــذه االتفاقيــة وتفســر وفًقــا للقوانيــن المعمــول بهــا فــي مملكــة البحريــن مالــم تتعــارض هــذه القوانيــن مــع أحــكام   •
الشــريعة اإلسالميــة الغــراء وفقــا لمــا ورد فــي المعاييــر الشــرعية والمحاســبية التابعــة لهيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات 
الماليــة اإلسالميــة ("األيوفــي") وحســب فتــاوى هيئــة الرقابــة الشــرعية للبنــك ، وفــي حــال التنــازع بيــن القانــون الوضعــي 

واحكام الشريعة الغراء ، ففي هذه الحالة تسري أحكام الشريعة اإلسالمية. 
فــي حالــة تقديــم مطالبــة مــن قبــل البنــك ضــد حامــل البطاقــة أو أي نــزاع ينشــأ بيــن البنــك وحامــل البطاقــة، يمتثــل حامــل البطاقــة   •

بشكل غير قابل لإللغاء لالختصاص غير الحصري لمحاكم البحرين.
تخضــع هــذه االتفاقيــة للتفســير والتنفيــذ والفصــل فــي أي نــزاع قــد ينشــأ عنهــا  للمعاييــر الشــرعية الصــادرة عــن هيئــة المحاســبة   •
والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلسالميــة. وقــد اتفــق الطرفــان علــى أن يكــون مجلــس الشــريعة المركــزي التابــع لمصــرف 
البحريــن المركــزي هــو الخبيــر المرخــص لــه بحــل النــزاع أو تفســير األحــكام المتعلقــة باالتفاقيــة إذا تقــرر احالــة النــزاع الــى القضــاء 

المختص.
في حالة التعارض بين النص العربي والنص االنجليزي، يقدم النص العربي لهذه الشروط واألحكام.    •

أقــر بأننــي أبلــغ مــن العمــر 21 عاًمــا أو أكثــر، وأن المعلومــات المبينــة فــي هــذا الطلــب حقيقيــة وصحيحــة علــى حــد علمــي، وفــي 
ــك. أقــر بأننــي اســتلمت مــن  ــة بذل ــل التــي قدمتهــا فإننــي أوافــق علــى إشــعار بنــك البحريــن اإلسالمــي كتاب ــر التفاصي ــة تغيي حال
ــدى بنــك البحريــن اإلسالمــي  ــة مــن وثيقــة الشــروط العامــة واألحــكام الخاصــة باســتخدام بطاقــة االئتمــان ل البنــك النســخة األصلي
وأننــي قرأتهــا وفهمتهــا وقبلــت أي تغييــر وارد عليهــا فيمــا بعــد علــى النحــو الــذي يــراه البنــك مناســبًا. إننــي أفــوض البنــك و / أو 
ممثلــه (ممثليــه) المفــوض (المفوضيــن) باالتصــال بموظفــي البنــوك التــي أتعامــل معهــا للتأكــد مــن معلوماتــي  واالتصــال  بــأي 

مصــدر آخــر للحصــول علــى أيــة معلومــات علــى النحــو المطلــوب ، بموجــب القوانيــن واألنظمــة المعمــول بها فــي مملكــة البحرين.
 كمــا أقــر  بأحقيــة بنــك البحريــن اإلسالمــي  بطلــب ضمــان مقبــول لديــه كهامــش نقــدي (ســيتم االحتفــاظ بــه كضمــان يطبــق 
لتســوية حســاب / حســابات، بطاقــة / بطاقــات بنــك البحريــن اإلسالمــي االئتمانيــة الخاصــة بــي حســب مــا يــراه البنــك ضرورًيــا وفــق 
ــك البحريــن اإلسالمــي رفــض هــذا الطلــب  ــه يحــق لبن ــك أن ــق) كشــرط للموافقــة علــى هــذا الطلــب. كمــا أفهــم كذل ــره المطل تقدي

من دون إبداء أي ســبب. 

التعريفات   -1
"حامل البطاقة الرئيسي": " يقصد به الشخص الذي تم فتح حساب البطاقة االئتمانية باسمه.   •

"حامــل البطاقــة الثانــوي " المســمى مــن قبــل حامــل البطاقــة الرئيســي والــذي تكــون معــامالت البطاقــة التــي يحملهــا قابلــة للخصــم   •
من حساب بطاقة حامل البطاقة الرئيسي. 

"حامل البطاقة" يقصد به حامل البطاقة الرئيسي و/أو الثانوي   •
"البنك " يقصد به بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب.  •

"البطاقة" يقصد بها البطاقة االئتمانية التي تصدر من البنك إلى حامل البطاقة.   •
"حساب البطاقة" يقصد به الحساب الذي يفتحه حامل البطاقة الرئيسي باسمه لدى البنك بموجب هذه الشروط واألحكام.   •

"حــد االئتمــان" يقصــد بــه رصيــد الديــن األقصــى المســموح بــه بموجــب حســاب البطاقــة حســب مــا يقــرره البنــك ويبلــغ بــه حامــل   •
البطاقة الرئيسي من وقت آلخر. 

•  "كشف حساب البطاقة" يقصد به كشف الحساب الشهري لمعامالت البطاقة المستحقة عن الفترة السابقة. 
"معاملة البطاقة" يقصد بها شراء البضائع أو الحصول على الخدمات أو السحوبات النقدية عن طريق استعمال البطاقة.  •

"الســحوبات النقديــة" يقصــد بهــا أي ســحب نقــدي يدفــع عــن طريــق التســليم اليــدوي أو عــن طريــق جهــاز الصــراف اآللــي فــي حــدود   •
مبلغ االئتمان المحدد من قبل البنك. 

"الرقم السري" يقصد به رقم التعريف الشخصي الصادر من قبل البنك إلى حامل البطاقة.  •
"فترة الصالحية" يقصد بها الفترة التي تكون فيها البطاقة صالحة لالستخدام حسب الفترة المحددة من قبل البنك.  •

استعمال البطاقة/البطاقات   -2
يجوز لحامل البطاقة الذي يظهر اسمه على وجه البطاقة استعمال البطاقة ويلتزم حامل البطاقة بما يلي: 

التوقيع على البطاقة فور استالمها.   -1
االحتفــاظ بالرقــم الســري فــي مــكان آمــن بعيــًدا عــن البطاقــة واتخــاذ جميــع االحتياطــات الالزمــة لمنــع اآلخريــن مــن معرفتــه أو   -2

تمزيق ورقة اإلشعار بالرقم السري بعد حفظه. 
اســتعمال البطاقــة فــي إطــار حــد االئتمــان المحــدد مــن قبــل البنــك مــن وقــت آلخــر، وتكــون أيــة زيــادة عــن حــد االئتمــان قابلــة   -3

للسداد فوًرا بالكامل إلى البنك باإلضافة إلى رسم الحد الزائد حسب المنصوص عليه في البند رقم (5) أدناه. 
االمتناع عن اإلفصاح عن رقم البطاقة إلى أي شخص غير مصرح له.   -4

االمتناع عن استعمال البطاقة إلجراء أية معامالت غير مشروعة حسب التعريف المنصوص عليه بموجب:   -5
أ) أنظمــة فيــزا وماســتركارد الدوليــة (ب)الســلطات الدوليــة، (ج)قوانيــن مملكــة البحريــن أو (د)أحــكام الشــريعة اإلسالميــة حســب 
ــة  ــا تفســره هيئ ــة (األيوفــي) وبم ــة اإلسالمي ــة للمؤسســات المالي ــة المحاســبة والمراجع ــن هيئ ــر الشــرعية الصــادرة ع المعايي

الرقابة الشرعية بالبنك. 
عــدم اســتعمال البطاقــة بعــد انتهــاء فتــرة الصالحيــة المذكــورة أو بعــد إشعاره/إشــعارها بإلغــاء أو ســحب البطاقــة مــن قبــل البنــك   -6

أو أي شخص يتصرف بالنيابة عن البنك.
3- حماية البطاقة والرقم السري

يجــب علــى حامــل البطاقــة بــذل كل العنايــة الممكنــة لتأميــن سالمــة البطاقــة والقيــام بحمايــة الرقــم الســري وعــدم اإلفصــاح عنــه   •
إلــى أي شــخص. كمــا يجــب علــى حامــل البطاقــة عــد اإلفصــاح عــن رقــم البطاقــة إلــى الغيــر إال فيمــا يتعلــق بمعاملــة البطاقــة أو 

عند اإلبالغ عن فقدانها الفعلي أو سرقتها. 
إذا فقــدت البطاقــة أو ســرقت أو تلفــت أو اذا توافــر ســببًا للشــك بــأن الرقــم الســري قــد أصبــح  معروًفــا ألي شــخص غيــر مصــرح   •
لــه باســتخدامها،  فيجــب علــى حامــل البطاقــة إبالغ مركــز البطاقــات بالبنــك علــى الفــور أو أي فــرع مــن فــروع البنــك أو عــن طريــق 

االتصال على هاتف رقم 17515999 (ساعة 24)  أو عن طريق البريد إلى ص.ب. 5240، المنامة - مملكة البحرين.
ــة .    ــك بضياع/تلف/ســرقة البطاق ــون للبن ــن تاريــخ اشــعار الزب ــة م ــى البطاق ــة عل ــات المطبق ــن العملي ــك مســؤوًال ع ــون البن يك  •

حساب البطاقة 
4- حساب البطاقة

يفتــح البنــك حســاب بطاقــة لــكل حامــل بطاقــة رئيســي وتقيــد فيــه مبالــغ جميــع البضائــع والخدمــات ("المشــتريات") وأي   •
سحوبات نقدية يتم الحصول عليها عن طريق استعمال البطاقة وأية خسارة يتكبدها البنك تنشأ من استعمال البطاقة. 

إذا رغــب المحــل التجــاري فــي إطــار إجــراء معاملــة البطاقــة مــن قبــل حامــل البطاقــة فــي الحصــول علــى تفويــض مــن البنــك،   •
يخفــض مبلــغ هــذه المعاملــة مبلــغ حــد االئتمــان المتوفــر فــي حســاب البطاقــة. يحــول مبلــغ أيــة معاملــة بالبطاقــة بعملــة بــخالف 
عملــة حســاب البطاقــة إلــى عملــة حســاب البطاقــة األصليــة بأســعار الصــرف الســائدة (حســب المحــدد مــن قبــل فيــزا وماســتركادر 

العالمية) في تاريخ قيد هذه المبالغ على حساب البطاقة. 
لــن يكــون البنــك مســؤوًال بأيــة حــال مــن األحــوال عــن أي خالف قــد ينشــأ بيــن أي تاجــر وبيــن حامــل البطاقــة بخصــوص معاملــة   •
البطاقــة محــل الدفــع، ولــن يكــون البنــك مســؤوًال عــن رفــض التعامــل بالبطاقــة مــن قبــل أي بنــك، أو محــل تجــاري، أو جهــاز صــراف 
ــى حامــل  ــة إل ــك قيمــة الخدمــات المقدم ــى البن ــرد إل ــاري أن ي ــل التج ــرى، وإذا وافــق المح ــزة أخ ــة أجه ــع أو أي ــي، أو نقطــة بي آل

البطاقة، فإن البنك يقوم بإيداع هذه القيمة في حساب البطاقة عند استالمها. 
يقــوم البنــك بإيــداع مبلــغ المعاملــة التــي تتــم عــن طريــق البطاقــة فــي حســاب البطاقــة، فقــط  فــي حالــة اســتالم البنــك تأكيــًدا   •

مقبوًال وفق تقديره المطلق بإعادة المبلغ. 
ــازع الداخلــي  فــي حالــة تقديــم حامــل البطاقــة مطالبــة ضــد الغيــر بشــأن معاملــة البطاقــة، فــإن هــذه المطالبــة لــن تخضــع للتن  •

للدفاع أو المطالبة المتقابلة ضد البنك.
•  يرســل البنــك عــادًة كشــوفات حســاب البطاقــة شــهرًيا بصفــة منتظمــة إلــى حامــل البطاقــة الرئيســي علــى عنــوان حامــل البطاقــة 
أو بريــده االلكترونــي الــذي يظهــر فــي نمــوذج الطلــب أو أي تعديــل كتابــي الحــق عليــه. تعتبــر بيانــات كشــوفات الحســاب مقبولــة 
ــخ كشــف الحســاب.  ــا مــن تاري ــرض عليهــا فــي المــدة المحــددة وقدرهــا 15 يوًم ــم يعت ــل حامــل البطاقــة الرئيســي إذا ل مــن قب
ــا مــن تاريــخ كل كشــف حســاب بدفــع المبلــغ األدنــى المســتحق علــى النحــو  ويلتــزم حامــل البطاقــة فــي مــدة أقصاهــا 25 يوًم
المحــدد فــي كل كشــف حســاب  أو أي مبلــغ أكبــر قــد يختــاره حامــل البطاقــة؛ ويكــون الحــد األدنــى هــو نســبة 5% مــن الرصيــد 

المستحق بشرط أال يقل عن مبلغ قدره 10 دنانير بحرينية. 
ال يجــوز لحامــل البطاقــة التنــازل عــن حقوقــه الناشــئة عــن البطاقــة ألي طــرف ثالــث، ولــن يكــون البنــك مســؤوًال عــن رفــض   •

التعامل بالبطاقة من قبل أي طرف ثالث. 
يدفــع حامــل البطاقــة الرئيســي فــورا أيــة مســتحقات وأيــة متأخــرات ســابقة ومبلــغ أيــة معاملــة يتــم إنجازهــا بالبطاقــة بطريقــة   •

مخالفة لهذه الشروط واألحكام. 
ــة  ــأن يخصــم مــن أي حســاب آخــر مــن حســاباته لديــه الســترداد أي ــه ب ــل للرجــوع عن ــر قاب يخــول حامــل البطاقــة البنــك تخــويًال غي  •

متأخرات و/أو أي جزاءات قد يفرضها البنك عن أية معاملة تجرى بالبطاقة بطريقة مخالفة لهذه الشروط واألحكام. 
ــغ المســتحقة بموجــب هــذه الشــروط واألحــكام مســتحقة  ــع المبال ــون، تكــون جمي ــود المفروضــة بموجــب القان ــاة القي مــع مراع  •
الدفــع فــوًرا بالكامــل فــي حالــة إشــهار إفالس حامــل البطاقــة الرئيســي أو عنــد وفاتــه أو بمحــض تقديــر البنــك المطلــق فــي حالــة 
حــدوث أيــة مخالفــة لهــذه الشــروط واألحــكام مــن قبــل حامــل البطاقــة. فــي حالــة وفــاة أو إشــهار إفالس حامــل البطاقــة الرئيســي، 

تظل التزامات حامل البطاقة سارية المفعول والنفاذ بالكامل حتى الوفاء بها. 
ال تعتبر أية مدفوعات مقبولة من قبل البنك إال إذا تم سدادها على العنوان الذي يحدده البنك أو يبلغ به حامل البطاقة.   •

ــع  ــرى (2) لســداد جمي ــة رســوم أخ ــرة وأي ــغ المتأخ ــي : (1) لســداد المبال ــك فــي االت ــل البن ــات مــن قب تســتخدم هــذه المدفوع  •
الســحوبات النقديــة المبينــة فــي كشــوفات الحســاب األخيــرة وكشــوفات الحســاب الســابقة (3) لســداد جميــع المشــتريات المبينــة 
فــي كشــوفات الحســابات الســابقة (4) لســداد جميــع المشــتريات المبينــة فــي كشــف الحســاب األخيــر (5) لســداد أيــة ســحوبات 

نقدية تم إجراؤها وقيدها على حساب البطاقة ولكنها لم تظهر في أي كشف حساب.
يعلــم الزبــون أن ثمــة فروقــات قــد تحــدث بيــن المبالــغ الــواردة فــي فواتيــر المشــتريات والمبالــغ الــواردة فــي كشــف الحســاب   •
بســبب التقريــب بيــن كســور الفلــوس مــن ثالثــة أرقــام إلــى رقميــن أو أي ســبب آخــر بحســب شــروط وأحــكام شــركة فيــزا العالميــة 

وشركة ماستركارد الدولية، ويقر الزبون بإعفاء البنك عن أية مسؤولية متعلقة بذلك. 
5- الرسوم المصاريف 

يلتــزم حامــل البطاقــة بدفــع رســم شــهري ثابــت الســتخدام البطاقــة حســب البيــان أدنــاه، وللبنــك وحــده الحــق فــي التنــازل عــن رســوم 
ــا فــي أو قبــل تاريــخ  ــا أو جزئًي ــا وذلــك فــي ضــوء التــزام حامــل البطاقــة بدفــع المبالــغ المتبقيــة فــي ذمتــه كلًي ــا أو جزئًي الخدمــات كلًي

استحقاقها المحدد ب25 يوًما اعتباًرا من تاريخ كشف الحساب. 
رسوم استخدام البطاقة   .1

الذهبية                        1,080  دينار بحريني سنوًيا  | 90 دينار بحريني شهرًيا 
التيتانيوم                      2,040 دينار بحريني سنوًيا   | 170 دينار بحريني شهرًيا 
بالتينيوم                       3,060 دينار بحريني سنوًيا   | 255 دينار بحريني شهرًيا 
بالك و سغنشر             6,000 دينار بحريني سنوًيا   | 500 دينار بحريني شهرًيا 

أنفينيت                          14,500 دينار بحريني سنوًيا   | 1,200 دينار بحريني شهرًيا  
ــو  ــى النح ــك عل ــة لحامــل البطاقــة، وذل ــزات الممنوح ــة، والخدمــات والمي ــوع البطاق ــى للبطاقــات حســب ن ــد الســقف األعل ــم تحدي ت  • •

التالي:  
السقف األعلى  نوع البطاقة 

5,000 ذهبية/كالسيكية 
10,000 تيتانيوم 
15,000 بالتينيوم  

30,000 بالك و سغنشر 
75,000 أنفينيت  

رسم السحب النقدي  .2
يلتــزم حامــل البطاقــة بدفــع رســم ثابــت لمــرة واحــدة مقابــل كل ســحب نقــدي علــى حســاب البطاقــة بنســبة 4% مــن قيمــة المبلــغ   •
النقــدي المســحوب بشــرط أال يقــل الرســم عــن مبلــغ 4 دنانيــر بحرينيــة، وال يجــوز اســتخدام نظــام الصــراف اآللــي التابــع لبنــك 

البحرين اإلسالمي للسحب النقدي. 
ــد  ــن ح ــك الرســوم وتخصــم م ــا فــي ذل ــة خالل األشــهر بم ــامالت البطاق ــي لمع ــغ اإلجمال ــة المبل ــن كشــف حســاب البطاق يبي  •

االئتمان المتوفر. 
يلتزم حامل البطاقة بسداد نسبة 5% كحد أدنى من المبلغ المستحق بشرط أال يقل المبلغ عن 10 دنانير بحرينية.   •

شروط وأحكام بطاقات االئتمان 



or by displaying a notice at the branch where the Card Account is maintained. 
• A flat fee of BD5 will be charged if Cardholders use the Card in excess of their granted Credit Limit.
• A flat late payment fee of BD5 (assigned for charity purposes) will be charged to the Card Account if the 

minimum sum due is not received by the Bank on or before the due date.

6. Supplementary Cardholder
• The Bank may, at its discretion, issue a Supplementary Card at the written request of the Principal Cardholder 

for the use by any member of the Principal Cardholder immediate family exceeding 15 years old of age, who are; 
(father, mother, husband, wife, son or daughter) and/or any other beneficiary of the card, as approved by the 
Bank from time to time , as an Additional Cardholder. The Principal Cardholder shall be liable for all amounts 
arising from or losses incurred by the Bank in connection with the use of the Card Account by the Supplementa-
ry Cardholder (including any use in breach of these Terms and Conditions which the Bank shall be under no 
responsibility to prevent) which amounts/losses sustained may be debited to the Card Account. 

• In addition to its other rights and powers under this Agreement, the Bank may cancel an Additional Card at any 
time at the written request of the Principal Cardholder, accompanied by the return of that Card to the Bank 
without a�ecting the Principal Cardholder’s liability in respect of any Card Transaction conducted by the 
Supplementary Cardholder prior to cancellation. 

7. Direct Debit Service
• Should the Principal Cardholder request to be enrolled in the Direct Debit Service and after verification of the 

Direct Debit form, the Bank shall arrange to enroll the Principal Cardholder in the service. The Bank shall arrange 
to debit to the Cardholder’s savings or current account any amounts requested by the Customer provided that 
there are su�cient funds in the account. 

• The Bank will execute the Direct Debit Service 10 days after the statement date up to the due date and will cease 
should the minimum amount due be settled on any day after the statement date. 

• If the Cardholder pays a part of the amount due from him, this shall not forfeit the right of the Bank to debit the 
remaining amount due. 

• The Cardholder shall be responsible for the appropriate service charges indicated in Clause 5 of these Terms and 
Conditions if the Bank is unable to debit the amount due to instability of the account or should there be 
insu�cient funds in the Account. 

• The Direct Debit Service will continue to be operational by the Bank unless a written instructions is received to 
terminate the service, 20 days prior to the due date appearing on the current credit card statement. 

8. Suspension and Cancellation of the Card
• The Card(s) remain(s) the property of the Bank at all times. On request, all and any Card(s) issued for use on the 

Card Account must be returned immediately to the Bank or any other person acting for the Bank. 
• The Bank may at any time suspend or cancel the right of the Cardholder to use the card that is issued to him/her 

on temporary or permanent basis without any notice, if he/she fails to satisfy his/her obligations under these 
Terms and Conditions or any attachments thereto or under any other Agreements or amendments, and/or if 
he/she defaults in the payment of the amounts as they fall due. Accordingly, these Terms and Conditions shall 
be automatically terminated and the Cardholder shall hand over the card to the Bank and refrain absolutely and 
immediately from using the card. Such cancellation shall not absolve the Cardholder from his/her liabilities and 
obligations towards the Bank. 

• The debit balance of the account of the Cardholder shall continue in force and fees and charges shall accrue as 
agreed between the two parties herein until the debit balance of the Card Account is finally settled. In the event 
of death, bankruptcy or default of the Principal Cardholder, the Bank may in addition to any other remedies it 
may decide, take such steps as are necessary to restrict any right of use of the Card including withdrawal of the 
Card(s).

• The Bank reserves the right to renew/vary the Card Limit of the Card Account from time to time upon notifying 
the Cardholder at his/her registered address. 

9. Termination 
The Principal Cardholder may terminate the Card Account by a written notice to the Bank but such Termination 
shall only be in e�ect upon the return of the Card to the Bank and the full settlements of all liabilities of the Principal 
Cardholder to the Bank. 
Until such Termination, the Bank may reissue Cards from time to time for use in accordance with these Terms and 
Conditions. Prior to leaving the Kingdom of Bahrain permanently, the Principal Cardholder shall return to the Bank 
all Card(s) issued by the Bank to Cardholder(s).

10. General Provisions 
• The Bank will not be liable if it is unable to perform its obligations under these Terms and Conditions due 

(directly or indirectly) to the failure of any machine, data processing system, transmission, link industrial 
dispute or any reason beyond the Bank’s control. 

• If the Bank is unable to produce or send a statement, the Principal Cardholder’s liability for total outstanding 
shall continue and for the purpose of calculating any fees or charges and establishing the date on which 
payment is due, the Bank may select a set date in each month as the statement’s date. It is the Cardholder’s 
responsibility to check with the Bank on the relevant set date each month if he/she is not in receipt of the 
monthly statement for the amount payable and as to the deadline within which such remittance is to be 
e�ected. 

• The Bank should be notified immediately of any change made to the Cardholder’s name, contact number 
and address. 

• The Cardholders may request the complaint guideline from any of the Bank’s o�ces in the event of any 
unsatisfactory services.

• The Cardholders will be liable for all card transactions, cash advance and charges to the card by others if 
he/she shares the card’s details including the PIN with others. 

• If the Bank, on behalf of the Principal Cardholder, enters into any Agreement with Takaful insurance 
companies and other international institutions for the procurement of certain benefits to the Principal 
Cardholder, it will be the sole responsibility of such companies and institutions to execute those benefits. 

• The Cardholder undertakes to donate any surplus in the life insurance premium (if applicable) to the Bank’s 
Investment Risk Fund. 

• The Principal Cardholder accepts full liability for all losses incurred and for all debits to his or her Card 
Account in accordance with these Terms and Conditions. Any other facilities or benefits made available to 
Cardholders as such as and not forming part of these Terms and Conditions may be withdrawn at any time 
without notice by the Bank. 

• The Cardholder acknowledges that from time to time the Bank uses services of third parties (service 
providers) for processing certain transactions which entails transmitting certain customer’s information. For 
this purpose, the applicant hereby irrevocably and unconditionally authorizes and provides his/her full 
consent to the Bank to transmit his/her information to such service providers.”

• The Applicant /Cardholder acknowledges the Bank’s right to share the paper/digital application form and 
the related documents with any party as deemed appropriate. The Applicant /Cardholder further 
authorizes the Bank to enquire any necessary information related to his/her financial position from any 
bank/ o�cial authority, and  share his/her information with Benefit and/or any other authority as per the 
Personal Data Protection Law.

• The bank may grant the Cardholder from time to time, and subject to its absolute discretion, additional 
privileges and services to those provided in these Terms and Conditions , such are to be utilized by the 
Cardholder prior to the card’s cancellation, otherwise, the Cardholder is deemed to have waived these 
privileges and benefits .

• The Bank has the right to deduct any amounts from the applicant's accounts to cover VAT, and any other 
taxes or levies that may be imposed by the competent authorities.

• The Bank reserves the right to cancel or amend these terms and conditions at any time as per the Bank’s 
sole discretion by giving a minimum of 30 days’ notice. Any amendments to the terms and conditions will 
be notified to the customer as deemed appropriate by the Bank in line with the CBB guidelines. 

11. Applicable Law
• These Terms and Conditions shall be governed by, and constructed in accordance with, the applicable laws 

of the Kingdom of Bahrain and  in accordance with the Sharia’a standards issued by the Accounting and 
Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) , if a conflict arises between the applicable 
laws and the sharia’ Principles  , the latter shall prevail. 

• In the case of either a claim by the Bank against the Cardholder or a dispute between the Bank and the 
Cardholder, the Cardholder agrees to irrevocably submit to the non-exclusive jurisdiction of the courts of 
the Kingdom of Bahrain. 

• The interpretation, implementation and adjudication of any dispute that may arise in relation to these Terms 
and Conditions shall be subject to the Sharia’a standards issued by the Accounting and Auditing 
Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) and as interpreted by the Bank’s Sharia’a Board . 
The parties further agree that the Central Sharia Board of the Central Bank of Bahrain will be the authorized 
expert to resolve any dispute in relation to these terms and Conditions or to interpret these Terms and 
Conditions, if it has been determined to refer the dispute to the competent court. 

I declare that I am over 21 years of age, and that the information stated in the application is true and correct to the best 
of my knowledge, and in the event that the details I have submitted change, I agree to notify BisB in writing of such 
change . I declare that I have received a copy of BisB General Terms and Conditions relating to the BisB cards which I 
have read, understood and accept any changes to the terms and conditions thereafter as deemed appropriate by the 
Bank. I authorize BisB and/or its authorized representative to contact and verify my information with my bankers or 
any other source to obtain any information it may require, as per the governing laws in the Kingdom of Bahrain.
I understand that BisB reserves the right to require a guarantee acceptable to them or cash margin (which shall 
be held as collateral and will be used towards settlement of my Card Account(s) as BisB may deem necessary) as 
a condition of approving this application. I further understand that BisB has the right to decline this application 
without giving any reason. 

Credit Cards Terms & Conditions
1. Definition 
 “Principal Cardholder” means the person in whose name the Card Account has been opened.
 “Supplementary Cardholder” means a Cardholder nominated by the Principal Cardholder and whose Card 

Transactions are chargeable to the Card Account of the Principal Cardholder. 
 “Cardholder” means Principle Cardholder and Supplementary Cardholder.
 “Bank” means Bahrain Islamic Bank B.S.C.
 “Card” means the Credit Card issued by the Bank to a Cardholder. 
 “Card Account” means the account opened with the Bank in the name of the Principal Cardholder in accordance 

with the Agreement. 
 “Card Limit” means the maximum debit balance permitted under the Card Account as determined and notified by  

the Bank to the Principal Cardholder from time to time. 
 “Card Statement” means the monthly statement of Card Transactions due for the previous period. 
 “Card Transaction” means the purchase of goods, obtainment of services or cash advance by the use of the Card. 
 “Cash Advance” means any cash withdrawal within the Card Limit set by the Bank, paid by hand delivery or by 

Automated Teller Machines (ATM) to the extent of the credit limit set by the Bank to the Cardholder through use of 
the Card. 

 “PIN” means a Personal Identification Number issued by the Bank to the Cardholder. 
 “Validity Period” means the period for which the Card is valid as determined by the Bank. 

2. Use of the Card(s)
Only the designated Cardholder, whose name appears on the face of the Card, may use the Card. The Cardholder 

agrees to:
I. Sign the Card immediately upon receipt. 
II. Either keep the PIN in a secret place away from the Card and take all the necessary precautions to prevent others 

from knowing it; or destroy the PIN notification after memorizing the PIN.
III. Use the Card within the Card Credit Limit determined and notified by the Bank from time to time, any excess 

over the Card Limit being immediately repayable in full to the Bank; in addition to the over limit fee as mentioned 
in clause 5 below.

IV. Refrain from disclosing the Card number to any unauthorized person. 
V. Refrain from using the Card for any illegal transaction, as defined by (a) the payment provider regulations; (b) 

International Authorities; (c) Laws of the Kingdom of Bahrain; or (d) contrary to Islamic Sharia’a in accordance 
with the Sharia’a standards issued by the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions 
(AAOIFI) and as interpreted by the Bank’s Sharia’a Board . 

VI. Not to use the Card after the period for which it is stated to be valid or after notification to him/her of its 
cancellation or withdrawal by the Bank or any person acting on behalf of the Bank. 

3. Safeguarding the Card and PIN
•  The Cardholder must exercise all possible care to ensure the safety of the Card and will safeguard the PIN code 

from disclosure to any person. The Cardholder must not disclose the Card Number to any third party except in 
connection with a Card Transaction or when reporting the actual loss or theft of the Card. 

• If the Card is lost or stolen or damaged or if there is a reason to suspect that the PIN has become known to any 
unauthorized person, the Cardholder shall immediately notify the Bank’s Card Centre, any branch of the Bank or 
by calling 17515999 (24 Hours), or by mail to be sent to P.O.box 5240, Manama, Kingdom of Bahrain. The Bank’s 
liability to the transactions undertaken on the Card shall be e�ective as of the date of the Customer’s notification 
of the Card’s loss, damage or theft, as clarified above .   

4. Card Account
• The Bank will open and maintain a Card Account for each Principal Cardholder and will charge to such Card 

Account the amounts of all goods and services (“purchases”) and of cash advances obtained by use of the Card 
and any loss incurred by the Bank arising from the use of the Card. 

• Where a retailer in the course of a Card Transaction conducted by the Cardholder seeks an authorization from 
the Bank, the amount of such Transaction will reduce the amount of the available Card limit on the Card Account. 
The amount of any Card Transaction in a currency other than Account currency will be converted into the Card 
Account original currency at the prevailing rates of exchange (as determined by the Bank) on the date when 
such amounts are charged to the Card Account. 

• The Bank shall not be liable in any manner whatsoever for any di�erence that may arise between any merchant 
and the Cardholder concerning a Card Transaction that is the subject of payment. In case any bank, retail, outlet, 
ATM, point of sale or any other equipment refuses to accept the Card, the Bank shall not be responsible for such 
refusal. If the retail outlet refunds to the Bank the value of the service provided to the Cardholder, the Bank shall 
credit such value to the Card Account upon receipt thereof. 

• The Card Account will be credited with a refund in respect of a card Transaction only in the event the Bank 
receives verification of the refund acceptable to the Bank in its sole discretion. 

• In the event the Cardholder makes a claim against a third party in respect of a Card Transaction, such claim shall 
not be subject to an inter-pleader, defense or counterclaim against the Bank. 

• The Bank will normally send monthly Card Statements/eStatements for the Card Account to the Principal 
Cardholder to the Cardholder’s address/email as it appears on the application form or any subsequent written 
amendment thereto. The statement’s data shall be considered as accepted by the Principal Cardholder if he/she 
does not object thereto within the specified duration of 15 days from the date of the statement. The Cardholder 
will pay within 25 days from the date of each statement the minimum sum as provided in each statement or any 
higher amount as determined by the Cardholder, the minimum sum will be 5% of the outstanding balance 
subject to a minimum amount of BHD 10. 

• The Cardholder shall not be entitled to assign or otherwise transfer any rights under the card to any third party. 
The Bank shall not be liable to the Cardholder in the event a third party declines to honor the Card. 

• The Principal Cardholder must pay immediately any arrears of previous payments and the amount of any Card 
Transaction made in breach of any Terms and Conditions of this Agreement. 

• The Cardholder irrevocable authorizes the Bank to debit any other Account of the Principal Cardholder with the 
Bank towards recovery of any arrears of payments and/or penalties that the Bank may impose for any Card 
Transaction made in breach of any of these Terms and Conditions. 

• Subject to any limitations imposed by statue, all amounts due under these Terms and Conditions will be 
immediately payable in full on the commission of an act of Bankruptcy by, or on the death of the Principal 
Cardholder or, at the Bank’s discretion, if there is any breach to these Terms and Conditions by the Cardholder. 
In case of the death or bankruptcy of the Principal Cardholder the obligations of the Principal Cardholder will 
remain in full force and e�ect until such time as they are duly satisfied. 

• Any payment to the Bank will take e�ect only when received at the address notified by the Bank and Credited 
to the Card Account and will be applied by the Bank; these payments shall be used by the Bank towards : (1) 
payment of late payment amounts and any other fees; (2) towards payment of all cash advances shown in the 
latest and any previous statement; (3) towards payment of all purchases shown in any previous statement; (4) 
towards payment of all purchases shown in the latest statement; (5) towards payment of any cash advances 
made and debited to the Card Account but not then shown in any statement. 

• The customer acknowledges that some di�erences may arise between the amounts in the bills and the amounts 
in the Bank statement due to rounding amount figure three to two decimals or any other reasons related to VISA 
International and MasterCard Worldwide terms and conditions, and he/she covenants to exempt the Bank from 
any liability in this matter. 

5. Fees and Charges
 The Cardholder must on a monthly basis pay a fixed Service fee as stated below of the outstanding balance after 

deduction of payments and the Bank has the right to either waive a percentage of the entire monthly Service fee 
amount depending upon the Cardholder’s compliance with making payment of the outstanding amounts owed by 
him in whole or in part on or before the due date fixed at 25 days with e�ect from the Statement of Account’s date.  
a. Card Service Fee
Gold                            : BD 1,080 per annum   | BD 90 per month 
Titanium                    : BD 2,040 per annum   | BD 170 per month
Platinum                    : BD 3,060 per annum   | BD 255 per month
Black & Signature     : BD 6,000 per annum   | BD 500 per month
Infinite                        : BD 14,500 per annum | BD 1,200 per month

 The maximum card limits are determined in accordance with the card’s type, and the services and features provided 
to the Cardholder, which is as per the following chart: 

Card Type Maximum Limit
Classic/Gold  BD5,000
Titanium BD10,000
Platinum  BD15,000
Signature & Black BD30,000
Infinite BD75,000

b. Cash Withdrawal Fee
• On any Cash Advance (branch counters and ATM’s of Bahrain Islamic Bank are not permitted and cannot be 

used) the Cardholder must pay a handling fee of 4% flat of the cash amount withdrawn subject to a minimum 
fee of BHD4. 

• The total amount of Card Transactions per month shall be reflected in the Card Statement, including the fees, 
and shall be reduced from the available Card Limit. 

• The Cardholder must pay a minimum of 5% of the total outstanding amount subject to a minimum amount of 
BHD10. 

• The Bank reserves the right to vary all of above charges, percentages or other fixed fees from time to time at its 
sole discretion. The Bank shall notify the Cardholder of any amendment on his/her mentioned address in writing 


