Prepaid Card Application form ﻧﻤﻮذج ﻃﻠﺐ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ
اﻟﻔﺮع

Branch

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

Date

Personal Details

اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
اﺳﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻮد أن ﻳﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺑﻨﻚ ورﺑﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ

Cardholder Name as it will appear on Warba Bank Prepaid card

اﺳﻢ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ

Cardholder Full Name
رﻗﻢ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ

Civil ID
رﻗﻢ اﻟﻤﻠﻒ

CIF No.:

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﻼد

Date of Birth

اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ

Nationality
Male

Sex:

ذﻛﺮ

Female

أﻧﺜﻰ

:اﻟﺠﻨﺲ

ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻴﻞ

Customer Contact Information

 ﺳﻮف أراﺟﻊ ﻛﺸﻒ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ أﺧﺮى ﻟﻌﺪم ﺗﻮاﻓﺮ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﻳﺪي ﻟﺪى:ﻣﻼﺣﻈﺔ

Note: I will check my statement through other channels as I don’t have P.O.Box address

ﺑﺮﻳﺪ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

E-mail

Residence Details ﺑـﻴﺎﻧــﺎت اﻟﺴـﻜــﻦ

Telephone Numbers أرﻗــﺎم اﻟﻬﻮاﺗــﻒ
رﻗﻢ ﻧﻘﺎل اﻟﻜﻮﻳﺖ

Kuwait Mobile

رﻗﻢ اﻟﻤﻨﺰل

Home Tel

ﻧﻘﺎل دوﻟﺔ أﺧﺮى

Other Country Mob

رﻗﻢ اﻟﻌﻤﻞ

Office Tel
Mailing Address اﻟﻌــﻨـﻮان اﻟﺒـﺮﻳــﺪي

ﺻﻨﺪوق اﻟﺒﺮﻳﺪ
اﻟﺮﻣــﺰ اﻟﺒﺮﻳﺪي
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺒﺮﻳﺪي

P.O.Box
Zip Code
Postal Office

Area

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

Street

اﻟﺸﺎرع

Block

اﻟﻘﻄﻌﺔ

Avenue

اﻟﺠﺎدة

House/ Bldg

 اﻟﻤﺒﻨﻰ/اﻟﻤﻨﺰل
ﺷﻘﺔ

Apartment

ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ إﺻﺪار اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ

Issuing Details
Without Standing Order ﺑﺪون أواﻣﺮ داﺋﻤﺔ
With Monthly Standing Order ﻣﻊ أواﻣﺮ داﺋﻤﺔ ﺷﻬﺮﻳ ًﺎ
ك.اﻟﻤﺒﻠﻎ د

Amount KD.

ﻋﺪد اﻻﺳﺘﻘﻄﺎﻋﺎت

Number of standing orders

Standing order start date

ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻻﺳﺘﻘﻄﺎع

Standing order end date

ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻻﺳﺘﻘﻄﺎع
ﺣﺴﺎب اﻟﺨﺼﻢ

Debit Account

ﺣﺴﺎب اﻻﺳﺘﻘﻄﺎع

Standing Order Acc.
1- I undertake that I am aware of the fees and commissions of prepaid cards and that I have read it as per
the attached application form and shall assume any uses made thereon.
2- Admitted I reviewed the Terms and Conditions for issuing and using Warba Bank Prepaid Card
as it shown on the application form.

 اﻗﺮ ﺑﻌﻠﻤﻲ ﺑﺎﻟﺮﺳﻮم واﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ واﻃﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﺮﻓﻖ-1
.ﻛﻤﺎ اﺗﺤﻤﻞ أي اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ﻋﻠﻴﻬﺎ
.  اﻗﺮ ﺑﺎﻃﻼﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺮوط و أﺣﻜﺎم إﺻﺪار و اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺑﻨﻚ ورﺑﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﻛﻤﺎ وردت ﺑﻄﻠﺐ اﺻﺪار-2

ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻤﻴﻞ

Customer Signature

Branch Verification
Seller ID

رﻗﻢ اﻟﺒﺎﺋﻊ

Branch Manager Recommendation

Branch Manager Signature

ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﻔﺮع

ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻔﺮع

ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻔﺮع

ﺑﻴﺎﻧﺎت اﺟﺮاء اﻟﻤﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إدارة اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت

Cards Department Action Details
Executed ﺗﻢ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
Warba Bank Prepaid Card Number
Rejected ﺗﻢ اﻟﺮﻓﺾ
Approved By:

رﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺑﻨﻚ ورﺑﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ

Comments
Date:

H.S.F Signature:

Date:

RBG-NWC 001-11/2011

شروط وأحكام اإلصدار واالستخدام للبطاقة مسبقة الدفع فيزا وماستركارد الصادرة من
بنــك وربــة
ـاء علــى الطلــب المقــدم مــن العضــو ليصــدر لــه بنـــك وربــــة بطاقــة مســبقة الدفــع فيــزا وماســتركارد فقــد وافــق
بنـ ً
العضــو علــى االلتــزام الكامــل بالشــروط اآلتــي بيانهــا:
تعاريف :تأخذ الكلمات التالية المعاني المبينة ازاء كل منها أينما وجدت في هذا الطلب:
)1
البطاقة  :أي بطاقة مسبقة الدفع فيزا أو ماستركارد التي يصدرها بنـك وربــة.
•
العضو  :الشخص الذي تصدر له البطاقة .
•
التاجر  :أي فرد أو مؤسسة أو شركة أو كيان قانوني يقبل التعامل بالبطاقة.
•
الحســاب  :حســاب العضــو الــذي تقيــد فيــه جميــع المبالــغ المتعلقــة بمعامــات البطاقــة والرســوم
•
واإلشــتراكات والمصاريــف واألتعــاب المســتحقة وفــق المبيــن بهــذا الطلــب.
 )2تســتخدم البطاقــة مــن قبــل العضــو الــذي تصــدر لــه فــي الحــدود المســموحة لــه  ،واليجــوز للعضــو تجــاوز تلــك
الحــدود.
 )3يتحمــل العضــو المســؤولية كاملـ ًـة عــن البطاقــة واســتعمالها وعــن كافــة النتائــج المترتبــة علــى ذلــك وخاصــة
فــي حالــة هالكهــا أو ضياعهــا أو إســاءة اســتعمالها مــن قبلــه أو مــن قبــل الغيــر ،ســواء كان ذلــك بــاذن العضــو
أو بــدون اذنــه ويلتــزم فــي جميــع األحــوال بــأن يســدد لبنـــك وربــــة جميــع المبالــغ المقيــدة علــى الحســاب ،كمــا
يتحمــل العضــو المســؤولية الناشــئة عــن تســرب بيانــات حســابه ورقمــه الســري.
 )4فــي حالــة فقــدان البطاقــة أو تعرضهــا للســرقة يلتــزم العضــو فــوراً بإبــاغ بنـــك وربــــة باالتصــال بمركــز اإلتصــال
 182 5555مــن داخــل دولــة الكويــت أو الهاتــف  + 965 222 88888مــن خــارج دولــة الكويــت أو علــى ص.ب.
 1220الرمــز البريــدي الصفــاة  13013أو أي فــرع مــن فــروع بنـــك وربــــة فــي غضــون ســبعة أيــام ،ويظــل العضــو
مســؤو ًال عــن أي قســيمة بيــع أو دفــع نقــدي تصــدر عــن إســتخدام البطاقــة المفقــودة أو المســروقة حتــى تاريــخ
اســتالم بنـــك وربــــة لإلشــعار الكتابــي.
 )5ال يتحمــل بنـــك وربــــة أي مســؤولية عــن أي تصــرف أو إهمــال أو إعتــراض أي تاجــر مهمــا كانــت األســباب بمــا فــي
ذلــك رفــض أحــد التجــار قبــول البطاقــة.
 )6تحتســب وتســدد بالدينــار الكويتــي كافــة المبالــغ المســتحقة لبنـــك وربــــة علــى العضــو يضــاف إليهــا نســبة
( 2.5%اثنــان ونصــف بالمائــة) مــن قيمــة المعاملــة التــي تتــم بالعملــة االجنبيــة وذلــك حســب ســعر الصــرف
للدينــار الكويتــي مقابــل تلــك العملــة األجنبيــة فــي تاريــخ اســتالم بنـــك وربــــة لبيــان هــذه المبالــغ مــن مختلــف
الجهــات التــي أجــرت تلــك المعامــات ويعتبــر ذلــك إجــراء قــد تــم بنــاء علــى تفويــض صريــح منحــه العضــو ،
وأمــا عمليــة الســحب النقــدي فإنهــا تحتســب مضافـ ًا إليهــا  6د.ك (ســتة دنانيــر) علــى كل عمليــة ســحب نقــدي
ويعتبــر ذلــك إجــراء قــد تــم بنــاء علــى تفويــض صريــح منحــه العضــو.
 )7إذا قــام العضــو بالشــراء بموجــب بطاقتــه المصرفيــة مــن أحــد التجــار بالعملــة الكويتيــة تجبــر األفــاس بالزيــادة
أو النقصــان بإعتبــار أن العمليــة تمــر بمنطقــة فيــزا أو ماســتركارد بالــدوالر حيــث أن عملــة الــدوالر تحمــل خانتيــن
فــي حيــن تحمــل العملــة الكويتيــة  3خانــات.
 )8يحــق لبنـــك وربــــة فــي أي وقــت إســتيفاء المبالــغ المســتحقة لــه مــن أي ودائــع أو إيداعــات أو حســابات تكــون
للعضــو فــي بنـــك وربــــة أي ـ ًا كانــت تســميتها وذلــك فــوراً ودون الحاجــة لتوجيــه أي إشــعار أو الحصــول علــى أي
تصريــح.
 )9تعتبــر الودائــع والبضائــع والحســابات وأيــة أمــوال موجــودة للعضــو فــي بنـــك وربــــة مرهونــة رهنـ ًا حيازيـ ًا ضمانـ ًا
للوفــاء بجميــع المبالــغ المســتحقة أو التــي تســتحق علــى العضــو ألي ســبب مهمــا كان.
 )10تقيد على حساب العضو المبالغ التالية بالدينار الكويتي:
رسم إنتساب يدفع مرة واحدة عند قبول طلب اإلشتراك.
أ.
ب .اشتراك العضو ويدفع مرة واحدة كل سنة في الموعد الذي يحدده بنـك وربــة.
جـ .كافــة المصاريــف والمبالــغ الناشــئة عــن اســتعمال العضــو للبطاقــة بمــا فــي ذلــك تكلفــة أيــة برقيــات
أو تلكســات عمــوالت تخصمهــا البنــوك أو المؤسســات الماليــة األخــرى علــى العضــو نتيجــة اســتخدامه
البطاقــة.
 )11يحتفظ بنـك وربــة بملكية البطاقة والرقم السري الخاص بها.
 )12ال يكــون بنـــك وربــــة مســؤو ًال عــن أي أضــرار تنشــأ نتيجــة عطــل طــارئ لجهــات الصــرف اآللــي أو أجهــزة قبــول
البطاقــة ســواء كان بســبب فنــي أو عــدم كفايــة المبالــغ المتوفــرة فيــه أو أي ســبب آخــر داخــل أو خــارج الكويــت.
 )13يحتفــظ بنـــك وربــــة بحــق تجديــد البطاقــة فــي أي وقــت يرغــب فيــه بذلــك ويجــوز للعضــو طلــب إلغــاء عضويتــه
أو عــدم تجديــد العمــل بالبطاقــة قبــل انتهــاء مدتهــا بفتــرة ســتون يومــ ًا علــى األقــل ويقــدم هــذا الطلــب
خطيــ ًا علــى النمــاذج المعــدة لذلــك لــدى بنـــك وربــــة مــع إعــادة البطاقــة ،وال يعتبــر إعــادة العضــو للبطاقــة
إلــى بنـــك وربــــة واســتالم بنـــك وربــــة لهــا دون تحفــظ قرينــة علــى بــراءة ذمتــه مــن قبــل بنـــك وربــــة وفــي جميــع
األحــوال يكــون العضــو مســؤو ًال عــن كافــة االلتزامــات الناشــئة عــن اســتعمال البطاقــة حتــى ســداد جميــع هــذه
االلتزامــات وتســوية حســاب البطاقــة أو بعــد مــرور مــدة ال تقــل عــن ســتون يومـ ًا مــن تاريــخ إعادتــه البطاقــة أيهمــا
يكــون الحقــا ،وفــي حالــة مــرور ســتون يومـ ًا مــن إصــدار البطاقــة وعــدم تقــدم العضــو الســتالمها يتــم إتالفهــا وإذا
أبــدى العضــو رغبــة فــي إصــدار بطاقــة اخــرى بعــد ذلــك يتــم اصــدار البطاقــة الســابقة وتحصيــل رســم اصــدار مــن
الحالتيــن ويفــوض العضــو بنـــك وربــــة خصمــه مــن حســابه.
 )14لبنـك وربــة الحق في إلغاء البطاقة كلما رأى ذلك دون إبداء األسباب وعلى األخص في الحاالت التالية:
إذا خالف العضو أي شرط من الشروط المنصوص عليها في هذا الطلب.
•
إذا أســاء اســتخدام البطاقــة خاصــة فــي حالــة اســتعمالها للوفــاء بأثمــان بضائــع أو أعمــال أو خدمــات
•
تتعــارض مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية.
في حالة صدور حكم على العضو بتصفية ممتلكاته أو إشهار إفالسه أو توقف عن دفع ديونه.
•
إذا فقد العضو أهليته أو في حالة وفاته .
•
إذا أغلق حساب العضو سواء بقرار من بنك وربة أو بناء على طلب العضو.
•
 )15عنــد تحقــق إحــدى حــاالت اإللغــاء يجــب علــى العضــو إعــادة البطاقــة لبنـــك وربــــة وتبقــي جميــع اإللتزامــات
الناشــئة عــن إســتخدام البطاقــة مــن مســؤولية العضــو حتــى ســداد جميــع هــذه اإللتزامــات وتســوية حســاب
البطاقــة وال يعتبــر إعــادة العضــو البطاقــة إلــى بنـــك وربــــة بعــد إلغائــه لهــا دون تحفــظ قرينــة علــى بــراءة ذمتــه
مــن التزامــات تجــاه بنـــك وربــــة.
 )16كل إخطــار يوجــه مــن بنـــك وربــــة إلــى العضــو علــى عنوانــه المــدون بهــذا الطلــب يعتبــر صحيحــ ًا وقانونيــ ًا،
ويتعهــد العضــو بإخطــار بنـــك وربــــة كتابيـ ًا بــأي تغييــر فــي عنوانــه ويفــوض العضــو بنـــك وربــــة بالحصــول علــى
عنــوان الســكن والعمــل الخاصيــن بــه مــن هيئــة المعلومــات المدنيــة دون أدنــى مســؤولية علــى الهيئــة.
 )17يقيــد بنـــك وربــــة جميــع المبالــغ المشــار إليهــا فــي البنــد العاشــر وجميــع مبالــغ قســائم الدفــع النقــدي وكافــة
المبالــغ الناتجــة عــن اســتخدام البطاقــة علــى حســاب العضــو ويقــوم بنـــك وربــــة بإرســال كشــف حســاب إلــى
العضــو مبينــا فيــه المبالــغ المطالــب بتســديدها.
 )18يتنــازل العضــو عــن طلــب تدقيــق دفاتــر وقيــود حســابات بنـــك وربــــة المتعلقــة فيمــا يســتحق عليــه مــن التزامــات
ناشــئة عــن البطاقــة والموضحــه فــي هــذا الطلــب وال يحــق لــه االعتــراض عليهــا مالــم توجــد قرائــن قطعيــة تــدل
علــى العكــس وتقتنــع بهــا جهــات التدقيــق والرقابةالشــرعية.
 )19يحــق لبنـــك وربــــة تعديــل هــذه الشــروط واألحــكام فــي أي وقــت يــراه مناســبا ،وبإعــان بنـــك وربــــة عــن هــذا
ً
التعديــل فــي فروعــه يصبــح ســاري المفعــول مــن تاريخــه مالــم يرفــض العضــو التعديــل فيعتبــر طالب ـا إلغــاء
البطاقــة وتطبــق عليــه اإلجــراءات المبينــة فــي البنــود ()15.14.13
 )20يقر العضو بعلمه وإدراكه وموافقته على األحكام التالية:
أن الخدمــات التــي تقدمهــا البطاقــة تتوقــف فــي بعــض األقطــار فــي بعــض األيــام ،وذلــك بســبب عــدم
أ.
تواجــد الجهــاز الوظيفــي خــال العطــات الرســمية والوطنيــة والمدنيــة ،ويؤكــد العضــو معرفتــه بذلــك
وقبولــه بهــا.
ب .أن أي تفويــض يتجــاوز الحــد اإلئتمانــي الممنــوح للعضــو يتطلــب إجــراء إتصــاالت معينــة مــع بنـــك وربــــة ،
ولذلــك فــإن العضــو يوافــق علــى تأجيــل اســتعماله للبطاقــة لحيــن الحصــول علــى موافقــة بنـــك وربــــة.
 )21يفــوض العضــو بنـــك وربــــة بخصــم المبالــغ المترتبــه عليــه مــن جــراء إســتعماله للبطاقــة وذلــك بالدينــار
الكويتــي مــن حســابه الجــاري أو التوفيــر أو غيــره مــن حســابات العضــو لــدى بنـــك وربــــة.
 )22أوافــق وأســمح لشــركة شــبكة المعلومــات االئتمانيــة (ش.م.ك.م) بتبــادل المعلومــات الخاصــة بالقــروض
اإلســتهالكية والتســهيالت اإلئتمانيــة المرتبطــة بعمليــات البيــع بالتقســيط وذلــك فيمــا بيــن البنــوك وشــركات
االســتثمار الخاضعــة لرقابــة بنــك الكويــت المركــزي و بنـــك وربــــة والشــركات والمؤسســات التجاريــة الخاضعــة
لرقابــة وزارة التجــارة والصناعــة التــي تقــوم بمنــح تســهيالت إئتمانيــة وفق ـ ًا للقانــون رقــم  2لســنة .2001
 )23لبنك وربة الحق في تعديل المزايا أو إضافة مزايا أخرى لحاملي هذه البطاقة.
 )24يتم إرسال كشف حساب شهري ًا على البريد اإللكتروني للعضو (.)E-statement
 )25جميــع البطاقــات االئتمانيــة ومســبقة الدفــع والســداد بالكامــل يمكــن اســتخدامها كوســيلة دفــع عبــر اإلنترنــت
فــي حالــة اســتخدام العميــل البطاقــة بعمليــات تجاريــة مــن شــبكة اإلنترنــت ال يحــق للعضــو فــي أي حــال مــن
األحــوال طلــب صــور مــن قســيمة بيــع موقعــة مــن قبلــه كإثبــات لعمليــة الشــراء وذلــك ألن جميــع العمليــات
التــي تتــم عبــر شــبكة اإلنترنــت ال يتــم فيهــا اســتيفاء توقيــع العضــو علــى أي نــوع مــن القســائم ويكــون
العضــو مســؤول مســؤولية كاملــة غيــر قابلــة للنقــض علــى جميــع العمليــات التــي تتــم بواســطة بطاقتــه عبــر
شــبكة اإلنترنــت أو أي وســيلة أخــرى .ال يتحمــل بنــك وربــة أي التــزام عــن أي إجــراءات أو أي تقصيــر مــن قبــل أي
مؤسســة أو شــركة أو كيــان قانونــي داخــل أو خــارج الكويــت بقبــول البطاقــة ويشــار إليهــا مجتمعــة فــي هــذا
الطلــب "بالتاجــر" أيـ ًا كانــت األســباب ويشــمل ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر رفــض قبــول البطاقــة أو إجــراء
أي اتصــاالت أو إصــدار أي بيــان فيمــا يتعلــق بذلــك أو وجــود أي عيــب أو نقــص فــي البضاعــة أو الخدمــات التــي
تــم الحصــول عليهــا بموجــب البطاقــة ويقــوم العضــو بإعفــاء بنــك وربــة بشــكل غيــر قابــل للنقــض مــن أي
أوجــه دفــاع أو حقــوق أو مطالبــات قــد تكــون للعضــو تجــاه أي تاجــر مباشــرة وعــدم اإلمتنــاع عــن تســديد أي دفعــة
مســتحقة لبنــك وربــة بموجــب أي مطالبــة أو نــزاع.
 )26المــدون أعــاه هــي الشــروط واألحــكام التــي تحكــم العالقــة وتخضــع فيمــا لــم يـــرد بــه نـــص خـــاص بهـــا لألحــكام
والقوانيــن النافــذة فــي دولــة الكويــت ومــن إختصــاص محاكمهــا وبمــا اليخالــف أحــكام الشــريعة االســامية.

Terms & Conditions of Issuance and use of the Prepaid Visa and MasterCard® Issued
by Warba Bank

Based upon the application submitted by the member for Warba Bank to issue to him a Prepaid
Visa and MasterCard, the member has agreed to strictly comply with the following terms and
conditions:
Definitions: The following words wherever mentioned in this Application shall have the meanings
designated hereunder:
•
The Card: Any Prepaid Visa or MasterCard® issued by Warba Bank.
•
The Cardholder: The individual to whom the card is issued by Warba Bank.
•
The Merchant: Any individual, establishment, company or corporate body who accepts
dealing by the Card.
•
The Account: The Cardholder’s account where all Card’s transactions and the fees,
subscriptions, expenses, and due charges stated herein are recorded.
The Card shall be used by the Cardholder to whom it was issued within the set limit. The cardholder
will not be allowed to exceed such limits.
The Cardholder undertakes full responsibility for the Card, its use, and any other results arising out
of the same, especially if damaged, lost, or misused by the Cardholder or a third party, whether
such use was with or without his consent. The Cardholder abides in whatsoever case to repay
Warba Bank charged amounts to his account and bears the sole responsibility for leaking of the
Account data and PIN code.
In the event that the Card is lost or stolen, the Cardholder shall immediately contact Warba Bank’s
Call Centre at:
•
;182 5555 from inside Kuwait or
•
;+965 222 88888 from outside Kuwait or
•
P.O. Box 1220, P. C. Safat 13013
•
Or contact any of Warba Bank branches within 7 (seven) days.
The Cardholder remains responsible for any purchase voucher or cash payment made by the lost or
stolen Card until the date Warba Bank receives the written notice.
Warba Bank assumes no liability for any act, negligence or objection of any Merchant for any
reason whatsoever, including non-acceptance of Card payments by any Merchant.
All amounts due to Warba Bank by the Cardholder shall be calculated and repaid in Kuwaiti Dinars,
plus an additional percentage of 2.5% (Two and a Half Percent) of the transaction value made in
foreign currency according to Kuwaiti Dinar exchange rate against that foreign currency at the
date of Warba Bank receipt of the particulars of these amounts from all different entities that
executed such transactions. Such calculations and repayment are deemed an action made upon
explicit authorization by the Cardholder. Cash withdrawal will be charged in addition to KD 6 (Six
Kuwaiti Dinars) on each cash withdrawal transaction. This action shall be deemed as made upon
explicit authorization by the Cardholder.
If the Cardholder made purchases using the Card at any of the Merchants in Kuwaiti Dinar, fils
shall be rounded by increase or decrease on considerations that the transaction passes by Visa or
MasterCard® area in US Dollars, as the Dollar bears two digits while the Kuwaiti Dinar bears three
digits.
Warba Bank shall have the right at any time, immediately and without notice or permission,
to collect due amounts from any of the Cardholder’s deposits or accounts of whatsoever kind
maintained with the Bank.
Cardholder’s deposits, goods, accounts or any funds maintained within Warba Bank shall be
deemed as possessive mortgage to guarantee repayment of all amounts payable or that may
become payable by the Cardholder for any reason whatsoever.
The following amounts shall be debited from the Cardholder’s Account in Kuwaiti Dinar:
A. Membership Fees paid once upon approval of the subscription application.
B. Member Subscription Fees paid annually at the date determined by Warba Bank.
C. All expenses and amounts resulting from the Cardholder use of the Card, including telegram
costs and telex commissions deducted by banks or other financial institutions payable by the
Cardholder upon card usage.
The Card and its PIN remain a property of Warba Bank.
Warba Bank shall not bear any responsibility whatsoever for any damages arising out of failures
in the ATMs or the Point of Sale devices, whether such failure was due to a technical issue or
insufficiency of amounts available in such ATMs or any other reason, in Kuwait or abroad.
Warba Bank maintains the right to renew the Card at all times upon the Cardholder’s request. The
Cardholder may request cancellation or non-renewal of his/her Card 60 (sixty) days at least prior to its
expiry date. Request shall be submitted in writing using Warba Bank’s designated forms accompanied
by the return of the Card. The return of the Card and its receipt by Warba Bank without reservation
shall not serve as evidence of cardholder’s discharge of the obligations towards Warba Bank. In all cases,
the Cardholder remains liable for all charges arising out of the use of the Card until full repayment and
settlement of the Card Account or after the lapse of 60 (sixty) days at least from the date of returning
the card, whichever is later. The Card will be destroyed 60 (sixty) days following its date of issuance if the
Cardholder fails to collect it. If the Cardholder expresses a desire to issue another Card, the previous Card
shall be issued and issuance fees shall be charged for both cases and the Cardholder authorizes Warba
Bank to debit both issuance fees from his Account.
Warba Bank is entitled to cancel the Card at any time at its discretion without disclosing the reason for
such action, especially if:
a.
The Cardholder breaches the Terms and Conditions provided for in this Application.
b.
The Cardholder misuses the Card, especially if used to pay the prices of goods, businesses or services
contravening the Islamic Shari'a principles.
c.
A judgement renders the liquidation of the Cardholder’s properties or if declared bankruptcy or
ceases to repay the debts.
d.
The Cardholder becomes incapacitated or in event of his/her death.
e.
The Cardholder’s Account is closed as a decision from Warba Bank or upon his request.
The Cardholder shall return the Card to Warba Bank if for any reason the Card was cancelled. The
Cardholder remains liable for all charges arising out of the use of the Card until full repayment and
settlement of the Card Account. The return of the Card and its receipt by Warba Bank without reservation
shall not serve as evidence of cardholder’s discharge of the obligations towards Warba Bank.
All notices served by Warba Bank to the Cardholder at the herein recorded address shall be deemed valid
and legally served. The Cardholder undertakes to notify Warba Bank in writing of any change made in his
address, and authorizes Warba Bank to obtain his home and business address from the Public Authority
for Civil Information (PACI) where the latter bears no responsibility whatsoever.
Warba Bank shall debit the Cardholder’s Account with all amounts referred to in item (10) above, cash
payment vouchers, and all amounts incurred by the use of the Card. Warba Bank shall send to the
Cardholder a Statement of Account reflecting amounts due for settlement.
The Cardholder waives the right to request auditing Warba Bank’s accounting books and entries regarding
his liabilities arising out of the Card. The Cardholder shall not be entitled to object on the same unless
otherwise indicated by decisive proofs recognized by the Audit and Sharia’a Control functions.
Warba Bank may amend the Terms and Conditions at any time deemed appropriate. Upon publication by
Warba Bank of such amendment in its branches, it shall become in effect as from the date of amendment.
The Cardholder may refuse to accept the amendments in which case his refusal will be considered as a
request to cancel the Card. Therefore, measures mentioned in items 13, 14 and 15 shall be applied thereto.
The Cardholder acknowledges, understands, and approves the following provisions:
A. The rendered services by this Card may cease in certain countries during certain days due to
the absence of personnel during official, national and civil holidays. The Cardholder confirms his
knowledge and consent of the same.
B.
If the Card limit is exceeded, then the Cardholder shall carry out certain communications with
Warba Bank. The Cardholder, therefore, agrees to postpone his use of the Card until Warba Bank
grants its approval on such excess.
The Cardholder authorizes Warba Bank to debit the amounts resulting from the use of the card in Kuwaiti
Dinar to his/her current or savings account or any other account he/she maintains at Warba Bank.
I agree and permit the Credit Information Network Company (Ci-Net) to exchange information about
consumer and instalment credit loans with banks and investment companies supervised by the Central
Bank of Kuwait, Warba Bank, and commercial companies and enterprises - supervised by the Ministry of
Commerce and Industry- which grant credit facilities in accordance with law No. 2 of 2001.
Warba Bank reserves the right to amend or introduce new merits to the Cardholder.
A monthly Statement of Account (E-statement) shall be sent to the Cardholder’s email.
All credit, prepaid and full payment cards can be used as online payment methods. In case the customer
uses the card in commercial deals on the internet, the member shall, in no case, be entitled to request
copies of payment voucher signed by him as evidence of the purchase process since all transactions carried
out online do not require signature of the member on any type of vouchers. The member is fully and
irrevocably responsible for all transactions undertaken through his card on the Internet or by any other
means. Warba Bank shall not be liable for any action or default to accept the card by any corporate,
company or legal entity inside or outside Kuwait referred herein collectively as "merchant" – for whatever
reasons including, but not limited to, refusal to accept the card or conduct any communication or issue
any statement in connection therewith or the existence of any defect or deficiency in the goods or services
obtained under the card. The member shall, irrevocably and form all aspects, absolve Warba Bank from
any defence, warranties, rights or claims that the member may have directly against any merchant and
refrain from paying any payment due to Warba Bank under any claim or dispute.
The aforementioned Terms and Conditions govern the relation between the Cardholder and Warba Bank,
and shall be subject to the applicable rules and laws in the State of Kuwait and to the jurisdiction of Kuwait
courts without prejudice to the rules and principles of Islamic Shari’a.
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