
الحمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، وبعد:
 للضوابــط الشــرعية، وهــي بطاقــة تمكــن حامليهــا 

ً
يســر مصــرف الراجحــي أن يصــدر هــذه البطاقــة وفقــا

، وذلــك باســتخدام البطاقــة للمشــتريات عبــر أجهــزة 
ً
مــن الحصــول علــى الســلع والخدمــات المباحــة شــرعا

نقــاط البيــع والمتاجــر اإللكترونيــة.
وتنظــم شــروط وأحــكام إصــدار البطاقــة مــن مصــرف الراجحــي العالقــة بيــن مصــرف الراجحــي المصــدِر 
للبطاقــة، وبيــن حامــل البطاقــة، وتنشــئ عالقــة يســتطيع حامــل البطاقــة مــن خاللهــا الدفــع بواســطة 

ــا. ــة لقابله البطاق
ويخضع التعامل بتلك البطاقة للشروط واألحكام اآلتية:

الحساب الجاري:  .1
الموقــع  عبــر  أو  المصــرف  فــروع  مــن  فــرع  أي  لــدى  جــار  حســاب  بفتــح  البطاقــة  طالــب  يتعهــد 

اإللكترونــي.

الرسوم:  .2
يتعهــد حامــل البطاقــة بســداد جميــع المصاريــف والرســوم مقابــل إصــدار أو تجديــد البطاقة،   2/1
 مــن الحســاب الجــاري لحامــل 

ً
وللمصــرف الحــق فــي خصــم هــذه الرســوم والمصاريــف تلقائيــا

البطاقــة لــدى المصــرف، أو مــن رصيــد البطاقــة، وهــي:

الرسوم )ريال(الخدمة

مجانا مدى الحياةرسوم إصدار البطاقة األساسية*

مجانا مدى الحياةالرسوم السنوية للبطاقة األساسية *

إصدار بديل
ً
مجانا

50رسم االعتراض الخاطئ

2.75 %رسوم الخدمة على العمليات الدولية 

*يحــق للعميــل بطاقــة واحــدة مجانيــة مــدى الحيــاة وســوف يتــم احتســاب 57.5 ريــال رســوم إصــدار ورســوم 
ســنوية لــكل بطاقــة إضافيــة.

الرســوم الســنوية للبطاقــة )التجديــد واإلصــدار( ال تتجــزأ وغيــر قابلــة لالســترداد، لكنهــا قابلــة   2/2
يســتقبل. فيمــا  للتعديــل 

جميــع الرســوم المســتحقة للمصــرف علــى حامــل البطاقــة كالرســوم الســنوية )التجديــد،   2/3
حســاب  مــن  أو  المصــرف  لــدى  البطاقــة  لحامــل  الجــاري  الحســاب  مــن  تخصــم  واإلصــدار(، 
البطاقــة، ويحــق للمصــرف تعديــل هــذه الرســوم التــي قــد تتغيــر مــن وقــت آلخــر مــع إشــعار 
 قبــل أن 

ً
حامــل البطاقــة عــن طريــق قنــوات التواصــل المعتمــدة لــدى المصــرف خــالل )30( يومــا

.
ً
يصبــح التعديــل نافــذا

تغيير شروط وأحكام ورسوم البطاقة:  .3
فــي حــال عــدم موافقــة حامــل البطاقــة علــى أي تغييــرات علــى شــروط وأحــكام أو رســوم البطاقــة 
فإنــه يحــق لــه إنهــاء االتفاقيــة خــالل 14 يومــا مــن اســتالمه إشــعار التغييــر بإحــدى الوســائل المتاحــة 
 

َ
مــن قبــل المصــرف، فــإن حصــل االعتــراض خــالل المــدة المحــددة فــال يحــق للمصــرف أن يطالــب حامــل

البطاقــة بأتعــاب أو رســوم إال إذا اســتخدمها حاملهــا خــالل فتــرة االعتــراض.

تسديد االلتزامات وكشوف الحساب  .4
اإللكترونــي  الموقــع  خــالل  مــن  العمليــات  بيانــات  علــى  باالطــالع  البطاقــة  حامــل  يقــوم   4/1
للمصــرف، وفــي حــال وجــود أي اعتــراض علــى أي عمليــة يقــوم حامــل البطاقــة بإخطــار مركــز 
 ويتحمــل حامــل البطاقــة رســوم االعتــراض الخاطــئ بعــد التأكــد 

ً
البطاقــات خــالل )30( يومــا

االعتــراض. عــدم صحــة  مــن 
فــي حــال قيــام حامــل البطاقــة باســتخدامها فــي مشــتريات أو خدمــات تختلــف عملتهــا   4/2
عــن عملــة البطاقــة )بالريــال الســعودي( أو عمليــات خــارج الســعودية أو بنــك التاجــر خــارج 
 بســعر صرفهــا 

ً
الســعودية فســيتم الخصــم مــن حســاب البطاقــة بالريــال الســعودي -فــورا

حينئــذ- وإضافــة )حتــى 2.75٪( مــن المبلــغ مقابــل رســم الخدمــة علــى العمليــات الدوليــة 
ــاه، ويتحمــل حامــل البطاقــة الفــروق المترتبــة علــى اختــالف  حســب الجــدول التوضيحــي أدن

أســعار الصــرف بيــن العمــالت.

المبلغ سعر الصرف*مبلغ العملية
بالريال

رسم الخدمة على 
العمليات الدولية

المبلغ 
المستحق

385.31 ريال375 *%2.75 = 37510.31 ريال3.75ريال/ دوالر100 دوالر أمريكي

* يعتبر هذا مثاال لتوضيح طريقة تحويل العملة وليس سعر الصرف الحقيقي.
 بحســم االلتزامــات الماليــة المترتبــة علــى حامــل البطاقــة كلهــا أو 

ً
للمصــرف أن يقــوم تلقائيــا  4/3

بعضهــا مــن أي حســابات جاريــة أو اســتثمارية تخــص حامــل البطاقــة أو أمــوال أو ودائــع لديــه 
تخــص حامــل البطاقــة وذلــك دونمــا حاجــة إلــى تنبيــه أو إنــذار ودون الرجــوع إلــى جهــة رقابيــة 

ــببها.  كان س
ً
ــا ــم أي ــذا الحس ــراء ه ــأن إج ــي ش ــه ف ــة من ــل أي معارض ــا ال تقب ــة، كم أو قضائي

استخدام البطاقة:  .5
تســتخدم هــذه البطاقــة فــي شــراء الســلع والخدمــات عبــر المواقــع اإللكترونيــة وعبــر نقــاط   5/1
البيــع التــي تقبــل بطاقــات فيــزا أو عــن طريــق محفظــة )Apple Pay( الدفــع ومــدى بــاي أو أي 
محافــظ إلكترونيــة أخــرى بإدخــال الرقــم الســري، ويتعهــد حامــل البطاقــة بعــدم اســتخدامها 
، وفــي حــال مخالفــة ذلــك فللمصــرف الحــق فــي 

ً
فــي تنفيــذ مشــتريات أو خدمــات محرمــة شــرعا

إلغــاء البطاقــة.
الوحيــد  المســؤول  وأنــه  للبطاقــة  الســري  الرقــم  إفشــاء  بعــدم  البطاقــة  حامــل  يلتــزم   5/2
مســؤولية تامــة ومباشــرة عــن جميــع العمليــات التــي تتــم باســتخدام هــذا الرقــم حتــى ولــو 

آخــر. طــرف  قبــل  مــن  إجراؤهــا  تــم 
يتحمــل حامــل البطاقــة جميــع االلتزامــات المترتبــة علــى الشــراء عبــر المواقــع اإللكترونيــة   5/3
وفــي حــال طلــب الموقــع لرمــز األمــان فيتــم إرســاله برســالة نصيــة علــى جــوال حامــل البطاقــة 

المصــرف. لــدى  المســجل 

رصيد البطاقة:  .6
يتم استرداد رصيد البطاقة أو جزء منه عن طريق موقع المباشر لألفراد أو تطبيق المصرف.

تقنية االتصال قريب المدى:  .7
تتيــح تقنيــة االتصــال قريــب المــدى لحاملــي بطاقــات الراجحــي االئتمانيــة اســتخدامها فــي إجــراء 
عمليــات الشــراء عبــر نقــاط البيــع بــدون إدخــال البطاقــة أو الرقــم الســري، ضمــن حــد الدفــع المحــدد 
مــن قبــل المصــرف، حيــث يقــوم العميــل بتمريــر بطاقــة الراجحــي االئتمانيــة أمــام الجهــاز الخــاص 
بذلــك بــدون إدخــال البطاقــة، ويتحمــل العميــل كامــل مســؤولية العمليــات التــي تتــم مــن خاللهــا، 
كمــا يحــق للمصــرف تعديــل حــد الدفــع بمــا يتوافــق مــع األنظمــة واللوائــح ذات العالقــة دون الحاجــة 

إلــى اســتيفاء موافقــة العميــل.

مدة الصالحية:  .8
مدة صالحية البطاقة )5( سنوات ميالدية تبدأ من تاريخ إصدار البطاقة.  8/1

تجديد البطاقة:  .9
 عنــد انتهــاء مدتهــا كمــا فــي المــادة )8/1( وذلــك لمــدة مماثلــة وفــق 

ً
يتــم تجديــد البطاقــة تلقائيــا

الشــروط التــي يحددهــا المصــرف.

خصم رسوم البطاقة:  .10
يتــم خصــم الرســوم الســنوية للبطاقــة فــي حــال تطبيقهــا عنــد إصدارهــا ألول مــرة، ثــم فــي نفــس 
 عنــد إعــادة إصدارهــا وذلــك مــن حســاب البطاقــة، 

ً
التاريــخ فــي كل ســنة خــالل مــدة الصالحيــة، وأيضــا

أو مــن الحســاب الجــاري لحامــل البطاقــة لــدى المصــرف.

إلغاء البطاقة:  .11
لحامــل البطاقــة الحــق فــي طلــب إلغائهــا خــالل 10 أيــام مــن إصــدار البطاقــة وال يحــق للمصــرف   11/1

لــم يقــم بتفعيــل البطاقــة. بــأي رســم أو عمولــة خــالل هــذه الفتــرة مــا  مُطالبتــه 
المصــرف  قنــوات  طريــق  عــن  طلــب  بموجــب  إلغائهــا  طلــب  فــي  الحــق  البطاقــة  لحامــل   11/2
 علــى األقــل، ويعتبــر طلــب اإللغــاء مــن جانــب 

ً
الرســمية قبــل موعــد خصــم الرســوم بـــ)45( يومــا

 بفســخ االتفاقيــة مــن جانــب واحــد وذلــك دون 
ً
حامــل البطاقــة فــي مثــل هــذه الحالــة إخطــارا

المســاس بحــق المصــرف فــي معارضــة الفســخ أو بحقوقــه التــي تترتــب بســبب الفســخ مــن 
جانــب واحــد.

11/3  للمصــرف الحــق فــي إلغــاء البطاقــة قبــل نهايــة مدتهــا األصليــة أو المجــددة فــي حــال مخالفــة 
حامــل البطاقــة لهــذه الشــروط واألحــكام، أو لســوء االســتخدام، أو لغيــر ذلــك مــن األســباب 

المقتضيــة.
ــغ غيــر المســددة  11/4  يترتــب علــى اإللغــاء فــي الحاليــن )11/2( و )11/3( أعــاله حلــول جميــع المبال
وااللتزامــات للمصــرف ســواء المســتحقة عــن إصــدار البطاقــة، أو تجديدهــا، أو إعــادة إصدارهــا، 
أو إصــدار بديــل لهــا، أو المترتبــة علــى اســتخدامها، بحيــث تكــون كلهــا مســتحقة وواجبــة 
 دفعــة واحــدة، ويقــر بحــق 

ً
 ويتعهــد حامــل البطاقــة ويلتــزم بســدادها فــورا

ً
الدفــع فــورا

المصــرف فــي خصمهــا مــن حســاب أي بطاقــة أخــرى أو مــن الحســاب الجــاري أو أي مــن حســابات 
حامــل البطاقــة األخــرى، أو بقيدهــا علــى أي مــن هــذه الحســابات وإن أدى ذلــك إلــى انكشــاف 

ــار. الحســاب، ويتحمــل حامــل البطاقــة وحــده مــا يترتــب علــى ذلــك مــن آث

فقدان الوصول إلى البطاقة في حال أن البطاقة مطبوعة:  .12
يلتــزم حامــل البطاقــة فــي حــال فقــدان الوصــول إلــى البطاقــة أو ســرقة أو اختــراق أرقامهــا بإبــالغ 
مركــز البطاقــات داخــل المملكــة العربيــة الســعودية علــى الهاتــف ذي الرقــم )920003344(، أو مــن 
خارجهــا علــى الهاتــف ذي الرقــم )00966920003344(، أو الفاكــس ذي الرقــم )0096614600705(، أو 
إبــالغ أي مركــز لشــركة فيــزا فــي أي بنــك فــي الخــارج، وفــي كلتــا الحالتيــن يلتــزم حامــل البطاقــة باإلبالغ 
كتابــة إلــى مركــز بطاقــات الراجحــي، ويقــر حامــل البطاقــة بتحملــه دون المصــرف كامــل المســؤولية 
)المبالــغ واألضــرار( المترتبــة مــن حيــن فقــد الوصــول إلــى البطاقــة إلــى ســاعة اإلبــالغ فــي التعامــالت 
 المتوفــر فــي البطاقــة وقــت 

َ
 واألضــرار المبلــغ

ُ
داخــل المملكــة وخارجهــا بحيــث ال تتجــاوز تلــك المبالــغ

فقــدان الوصــول إليهــا، مــع دفــع الرســوم المذكــورة فــي فقــرة )2/1( فــي حــال إصــدار بطاقــة بديلــة.

مسؤولية المصرف  .13
باســتخدام  البطاقــة  الغيــر عنــد قيــام حامــل  تجــاه  التــزام  أو  المصــرف أي مســؤولية  ال يتحمــل 
بطاقتــه فــي الحصــول علــى بضائــع أو خدمــات بموجــب بطاقتــه عنــد اختــالف مواصفــات البضائــع أو 
المشــتريات عمــا جــرى بــه التعاقــد بيــن حامــل البطاقــة وقابلهــا، ولحامــل البطاقــة تقديــم اعتــراض 
»مطالبــة« للتأكــد مــن صحــة العمليــة، وال يحــق لحامــل البطاقــة طلــب وقــف الحســم مــن رصيدهــا 
بســبب اختــالف مواصفــات البضاعــة أو ألي ســبب آخــر كمــا ال يتحمــل المصــرف مســؤولية رفــض 
 
ً
الجهــات األخــرى لقبــول البطاقــة أو فــي حــال وجــود خلــل فــي أجهــزة نقــاط البيــع أو وال يعتبــر طرفــا

فــي أي عالقــة يرتبــط بهــا حامــل البطاقــة مــع الغيــر بموجــب البطاقــة.

تعديل الشروط والرسوم:  .14
للمصــرف الحــق فــي تعديــل الشــروط أو الرســوم ســواء بالزيــادة أو النقــص أو اإلضافــة أو الحــذف 
بمــا ال يتعــارض مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية، وبمــا ال يخــل بحقــوق حامــل البطاقــة المكتســبة 
بهــذا االتفــاق خــالل مــدة صالحيــة البطاقــة، ومــع مراعــاة مــا تقتضيــه األنظمــة المعمــول بهــا بشــأن 
اإلبــالغ واإلعــالن عــن تعديــل الشــروط، وللمصــرف وقــف اســتخدام البطاقــة أو تجميدهــا إذا رأى -وفــق 
تقديــره- أن ذلــك ضــروري لحمايــة حامــل البطاقــة أو المصــرف، ولــه رفــع الوقــف أو التجميــد عنــد زوال 

األســباب الداعيــة لذلــك.

يقر حامل البطاقة باآلتي:  .15
إن اســتخدام البطاقــة متوقــف علــى وجــود رصيــد دائــن فــي حســابها، وعليــه فــال يمكــن   15/1
لحامــل البطاقــة أن يســتخدمها فــي شــراء الســلع والخدمــات مــا لــم يكــن فــي البطاقــة مــا 
ــرد  ــة أن ي ــل البطاق ــزم حام ــا، ويلت ــاوز رصيده ــة تج ــل البطاق ــق لحام ــد، وال يح ــن رصي ــزم م يل
 للمصــرف مــا يتــم قيــده مــن تجــاوز علــى الرصيــد، وللمصــرف حــق إلغــاء البطاقــة حــال 

ً
حــاال

حــدوث التجــاوز أو بعــده، وأن حامــل البطاقــة يتحمــل أي مســؤولية تترتــب بســبب اســتخدامه 
البطاقــة بمــا يخالــف أحــكام هــذا البنــد.

أن للمصــرف -حــال اســتخدام البطاقــة- الحســم مــن رصيدهــا بمــا يعــادل قيمــة الســلع أو   15/2
الخدمــات أو الخدمــات وال يتحمــل المصــرف أي مســؤولية إذا اســتحال ســداد قيمــة الســلعة أو 

الخدمــة بســبب نقصــان رصيــد البطاقــة أو رفــض قبولهــا مــن نقــاط البيــع.
أن جميــع المعلومــات والبيانــات الشــخصية كاملــة وصحيحــة، ويلتــزم بإبــالغ المصــرف بــأي   15/3
تغييــر فــي تفاصيــل بيانــات االتصــال بــه، ويشــمل هــذا التغييــر فــي العنــوان الحالــي، وأرقــام 
الهواتــف، ورقــم الجــوال، والبريــد اإللكترونــي )إن وجــد(. وإن عــدم الكشــف عــن أي تغييــر 
ــؤدي إليقــاف البطاقــة، ويقــر حامــل البطاقــة أن إخطــاره بواســطة المصــرف علــى أي  ســوف ي

 بحكــم النظــام.
ً
 وحاصــال

ً
مــن بياناتــه المحفوظــة لــدى المصــرف يعــّد نظاميــا

بمجــرد قبــول حامــل البطاقــة لهــذه الشــروط واألحــكام، وتفعيلــه للبطاقــة فإنــه يكــون   15/4
ــا  ــا كم ــل به ــد قب ــاله، وق ــورة أع ــكام المذك ــروط واألح ــع الش ــى جمي ــه عل  باطالع

ً
ــرا ــك مق بذل

بهــا. بالتقيــد  يلتــزم  كمــا  هــي، 
إن تفعيلك للبطاقة يعني بأنك قد وافقت على شروط وأحكام البطاقة.  15/5

الضرائب:  .16  
تكــون الرســوم المحــددة خاليــة مــن ضريبــة القيمــة المضافــة المطبقــة وأيــة ضريبــة غيــر   16/1

مســتحقة. تكــون  أخــرى،  مباشــرة 
ــواردة فــي نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة  تســدد الضرائــب غيــر المباشــرة وفقــا لألحــكام ال  16/2
والتشــريعات األخــرى التــي قــد تنطبــق مــن وقــت آلخــر. يتــم حــل أي نــزاع ينشــأ بشــأن حســاب 
مدخــل ضريبــة القيمــة المضافــة باتفــاق الطرفيــن فــي إطــار الجــداول الزمنيــة المنصــوص 

عليهــا فــي نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة ذي الصلــة.
ال يكــون مصــرف الراجحــي مســئوال عــن أيــة فوائــد أو غرامــات مســتحقة علــى المــورد بســبب   16/3
عكــس قيــد الضريبــة المســددة عــن دفعــات تجــاوز ســدادها الجــدول الزمنــي المحــدد فــي 

نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة ذي الصلــة.

رشوط وأحكام إصدار البطاقة الرقمية - كاش باك -



تطبق الشروط واألحكام التالية على البطاقة الرقمية كاش باك المقدمة من مصرف الراجحي،
 إلى جنب مع الشروط واألحكام المنصوص عليها

ً
بحيث تقرأ هذه الشروط جنبا

 ال يتجزأ منها.
ً
في الشروط الخاصة بالبطاقة والتي تشكل هذه الشروط واألحكام جزءا

يحــق لحاملــي البطاقــة الرقميــة مســبقة الدفــع الحصــول علــى االســترداد النقــدي وهــو المبلــغ المســتحق الحصــول عليــه مــن عمليــات الشــراء المؤهلــة علــى النحــو الــوارد فــي هــذه األحــكام، بنــاًء   1-
 لتقديــره المطلــق، ويضــاف المبلــغ إلــى حســاب بطاقــة كاش بــاك مســبقة الدفــع فــور تنفيــذ وتســوية العمليــة مــن قبــل التاجــر.

ً
علــى مــا يقــرره المصــرف وفقــا

تنويه: يستغرق تسوية مبلغ العملية من قبل التاجر من 2 يوم إلى 7 أيام كحد أقصى.
عمليات الشراء المؤهلة هي كافة عمليات الشراء عبر نقاط البيع بالتجزئة أو على المشتريات اإللكترونية، والتي تتم على البطاقة الرقمية كاش باك الخاصة بحاملها وهي كالتالي:   2-

1 % على العمليات الدولية عبر أجهزة نقاط البيع أو المشتريات اإللكترونية. أ(   
0.6 % على العمليات المحلية عبر أجهزة نقاط البيع أو المشتريات اإللكترونية. ب(   

يحــق لمصــرف الراجحــي فــي أي وقــت إلغــاء خدمــة االســترداد النقــدي )كاش بــاك( أو تغييــر مميزاتهــا أو اإلضافــة إليهــا أو حــذف أي مــن الشــروط واألحــكام المتعلقــة بــه أو تعديــل أو تحديــد قيمــة   3-
ــالت، وســتكون  ــت، ويلتــزم حامــل البطاقــة بتلــك التغييــرات والتعدي ــأي طريقــة كان  ب

ً
ــك بعــد إخطــار حامــل البطاقــة مســبقا االســترداد النقــدي المقدمــة أو طريقــة منــح االســترداد النقــدي، وذل

األحــكام األخيــرة المتعلقــة بهــذا الســياق متاحــة علــى موقــع مصــرف الراجحــي. وتعــد مســؤولية حامــل البطاقــة بالتأكــد مــن االطــالع علــى الشــروط واألحــكام وعلــى أي تغييــرات بهــا فيمــا يتعلــق 
بالبطاقــة فــي جميــع األوقــات، وتكــون قــرارات مصــرف الراجحــي بشــأن كافــة األمــور المتعلقــة باالســترداد النقــدي نهائيــة وملزمــة لحامــل البطاقــة.

الحد األدنى للعميات الشرائية الستحقاق االسترداد النقدي 1 ريال سعودي.  4-
ســيتم تحديــد تصنيــف فئــات التجــار مــن خــالل رمــز التاجــر )MCC( المتعــارف عليــه لــدى شــركة فيــزا والــذي يتــم تخصيصــه مــن قبــل البنــك المســتفيد الخــاص بالتاجــر؛ حيــث أن البنــوك المســتفيدة   5-
مطالبــة بإتبــاع المعاييــر العالميــة وتعريفــات التصنيفــات التجاريــة علــى النحــو المنصــوص عليــه مــن قبــل أنظمــة )فيــزا/ ماســتركارد/ أمريــكان إكســبرس إلــخ( وال يمكــن مســاءلة مصــرف الراجحــي 

عــن التخصيــص الخاطــئ للتاجــر مــن قبــل بنكــه المســتفيد.
تحتسب مبالغ االسترداد النقدي وقت تسجيل العمليات بكشف الحساب الخاص بحامل البطاقة.  6-

مصرف الراجحي غير مسؤول عن أي تاجر أو منشأه لم تقم بتسجيل نفسها في )MCC( قائمة التجار المتعارف عليه لدى شركة فيزا العالمية.  7-
تســتحق مبالــغ االســترداد النقــدي فقــط عــن العمليــات المســجلة بكشــف الحســاب الخــاص بحامــل البطاقــة، وال يمكــن مســاءلة مصــرف الراجحــي عــن أي تأخــر فــي تســجيل العمليــات بســبب التأخيــر   8-

مــن جانــب التجــار.
ســوء اســتخدام بطاقــة االســترداد النقــدي لــدى نقــاط البيــع أو المحــالت كاالســتخدام فــي عمليــات غيــر نظاميــة يعتبــر مخالــف للشــروط واألحــكام كمــا أن البطاقــة معــدة لالســتخدام الشــخصي   9-

فقــط ويمنــع اســتخدامها ألغــراض تجاريــة وعنــد مخالفــة العميــل ألي مــن ذلــك فيحــق لمصــرف الراجحــي إلغــاء البطاقــة وفــق تقديــره المطلــق واســترجاع مبلــغ االســترداد النقــدي.
فــي حــال اســترجاع كامــل أو جــزء مــن مبلــغ أي عمليــة شــرائية تمــت بواســطة البطاقــة ســوف يتــم اســترجاع مبلــغ االســترداد النقــدي الممنــوح مقابــل تلــك العمليــة. حيــث يحتفــظ مصــرف الراجحــي   10-
ــى حســاب البطاقــة، دون إشــعار مســبق. ــغ المســترجعة التــي تمــت إضافتهــا إل ــغ االســترداد النقــدي للعمليــات المؤهلــة المســتقبلة أو خصــم القيمــة المســاوية لتلــك المبال ــل مبال بحقــه فــي تعدي

سوف يتم إلغاء أي مبالغ استرداد نقدي جمعت ولم تودع في حساب البطاقة إذا:  11-
تم إغالق حساب البطاقة. )أ(   

لم يكن حساب البطاقة في وضع جيد بحسب رأي مصرف الراجحي. )ب(   
انتهت صالحية البطاقة ولم يتم تجديدها. )ت(   

كان هناك خرق التفاقيات إصدار البطاقة. )ث(   
حدث أي سبب آخر حسبما يراه مصرف الراجحي، وينتج عنه إلغاء البطاقة الرقمية. )ج(   

 .
ً
 لتقدير مصرف الراجحي منفردا

ً
أي قرار بشأن ما إذا كانت أي عملية مؤهلة لالسترداد النقدي من عدمه أو كيفية تصنيف اإلنفاق لكل فئة من فئات االسترداد النقدي، يكون وفقا  12-

 للفئات المحددة أعاله، باستثناء التالي:
ً
ما لم تنص الشروط على غير ذلك فإن كافة العمليات الشرائية المسجلة في كشف حساب البطاقة مؤهلة لالسترداد النقدي وفقا  13-

الرسوم المطبقة من المصرف أ(   
التحويل النقدي من البطاقة وتحويل األموال. ب(   

التبرعات والمدفوعات الحكومية والعمليات عبر نظام سداد للمدفوعات التي تتم من خالل القنوات اإللكترونية لمصرف الراجحي. ج(   
المدفوعات للجهات الخيرية أو في مقابل الخدمات والمدفوعات القانونية والضرائب والغرامات. د(   

السحب النقدي -إن وجد-. ه(   
خدمات الصيانة وبيع السيارات والدراجات النارية الجديدة والمستعملة. و(   

فواتير الخدمات العامة ز(   
العمليات التي يقرر مصرف الراجحي أنها متنازع عليها، أو خاطئة، أو غير مصرح بها، أو غير قانونية أو احتيالية. ح(   

التحويل أو شحن محافظ الدفع اإللكترونية. ط(   


