Key Facts Statement
Websurfer
المزايا







إجراء عملٌات الشراء عبر اإلنترنت فقط.
تتٌح للعمٌل الشراء لدى مالٌٌن التجار فً جمٌع أنحاء العالم.
إمكانٌة تعبئة البطاقة فً أي وقت من الشهر عبر أحد فروع المصرف.
إمكانٌة الولوج إلى الحساب فً أي وقت عبر الموقع اإللكترونً www.issuers.com
رسالة نصٌّة وبرٌد إلكترونً عند إجراء كل عملٌة إلكترونٌة.
تتمٌز البطاقة بنظام الحماٌة الثالثً ( )3D Secureالمجانً.

السقف ،الرسوم والصالحية
البيان
أ -الرسوم
 )1ثمن البطاقة السنوي
 )2رسوم الرسائل النصٌة عند استعمال البطاقة (شهري)
ب -سقف المشتريات
ٌ )1ومً
 )2شهري
ج -صالحية البطاقة
د -رسوم تعبئة البطاقة
ه -العملة



بطاقة اإلنترنت
$15
$1
 15( $30,,,عملٌة)
 6,( $5,0,,,عملٌة)
سنة من تارٌخ اإلصدار
 $2لكل تعبئة
دوالر األمٌركً

ٌمكن للعمالء اإلطالع على الرسوم والعموالت المعتمدة عبر الموقع اإللكترونً للمصرف و/أو عبر اللوائح المتوفرة فً
الفروع.

المستندات والضمانات المطلوبة
 هوٌة أو جواز سفر ساري المفعول.
 أن ال ٌقل عمر العمٌل عن  11عام.
 إلزامٌة فتح حساب مصرفً.
إرشادات للعميل
 كٌفٌة الولوج إلى الحساب عبر الموقع اإللكترونً:
 .1الدخول إلى موقع www.issuers.com
 .2إدخال رقم حساب العمٌل ( )Account No.الموجود على إشعار إستالم البطاقة والمؤلف من  14رقم.
 .3إدخال كلمة السر )( (Passwordأول مرة إسم العمٌل كما هو مكتوب على البطاقة).
 ضرورة تغٌٌر كلمة السر لدى أول ولوج إلى الحساب عبر الموقع اإللكترونً.
 اإلحتفاظ بمستند إستالم البطاقة كونه ٌحتوي على تفاصٌل مهمة تخوّ لك الولوج إلى حسابك اإللكترونً وتفاصٌل التواصل مع
الشبكة فً حال فقدان أو سرقة البطاقة.
 فً حال تم الشك فً أي عملٌة مشبوهة اإلتصال فورا إلعالم الشبكة وإجراء ما ٌلزم.
 فً حال تم إدخال كلمة السر خطأ لخمس محاوالت متتالٌة ٌجب مراجعة شركة الـ  CSCعبر الهاتف أو عبر البرٌد
اإللكترونً إلعادة تفعٌل إمكانٌة الولوج إلى الحساب.
 فً حال عدم إتمام عملٌة الشراء لسبب تقنً أو غٌره ٌتم حجز المبلغ لمدة ٌ 3,وما قبل إعادته للبطاقة.
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تصريح العميل
لقد استلمت نسخة عن هذا النموذج وفهمت مضمونه وأوافق علٌه ،كما وأن هذا الحساب مالئم لحاجاتً ومتطلباتً وإمكاناتً المادٌة
بعد أن أطلّعت على أهم مواصفاته ،ومٌزاته والمخاطر الناتجة و/أو التً قد تنتج عن توقٌعً على هذا المستند.
إسم العميل:
رقم المـلف:
التـاريــــــخ:

التوقيـــــــع:
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