TERMS & CONDITIONS FOR SAMBAPHONE
BANKING SERVICES BY SAMBA ATM CARD
1.

The Cardholder accepts the terms and conditions for
availing SambaPhone Banking services with the use of a
Secret Telephone Code.

أحـكــام وشــروط خــدمــات سامبـافون
باستـعـمـال بـطاقــة الصـراف اآللـي
يقبل صاحب البطاقة شروط وأحكام توفير خدمات سامبا فون
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.البنكية باستعمال رمز هاتف سري

2. The basic function and use of a Secret Telephone Code is
similar to that of an ATM PIN and selection will immediately
allow Cardholder(s) to avail SambaPhone Banking services.
The Cardholder, by selecting a Secret Telephone Code and/
or utilizing SambaPhone Banking services, shall be deemed
to have read, understood and agreed to be bound by the
following terms and conditions and amendments thereto.

 إن الوظيفة األساسية واالستخدام األساسي لرمز الهاتف السري تشبه.2

3. Any instructions conveyed or identified by the Card
number and the Secret Telephone Code, being in lieu of
physical signature, shall be binding on the Cardholder
(notwithstanding that they may subsequently be disputed
by the Cardholder for any reason including the reason that
they were given by a person other than the Cardholder) and
may be conclusively relied upon by the Bank and considered
as the Cardholder’s instructions.

، أي تعليمات ترسل أو تحدد بواسطة رقم البطاقة ورمز الهاتف السري.3

4. The Cardholder shall choose his/her Secret Telephone Code
at any Samba Bank Branch or Samba Bank ATM. He/She shall
not under any circumstances disclose the Secret Telephone
Code to anyone. He/She shall be solely responsible for
any losses, costs and expenses incurred whether directly
or indirectly as a consequence of disclosure of the Secret
Telephone Code. If the Cardholder feels that the Secret
Telephone Code has been disclosed or is known to any party,
the Cardholder shall immediately change his/her Secret
Telephone Code and inform the Bank.
5. The Bank will have the absolute discretion, without notice
to the Cardholder, to refuse or act on all or any telephone
instructions. The Bank is also entitled to request a written
confirmation of the Cardholder’s telephone instruction
(even where identified by the Cardholder’s Secret Telephone
Code) and refuse to act on such telephone instruction until
such written instructions are received.
6. The Bank may, at its absolute discretion but without being
obliged to, tape or record the Cardholder’s telephone
instructions. The Cardholder hereby consents to such
taping or recording, and agrees to its use for any purpose
that the Bank deems necessary, including as evidence, in
any proceedings or litigation instituted by or against the
Cardholder himself or any other person.
7. The Bank shall not be liable or responsible for any loss,
damage or expense which the Cardholder may incur or
suffer as a result of the Bank acting on any telephone
instructions identified by the Cardholder’s Secret Telephone
Code, including without limitation, where the Cardholder
has not complied with Section C Article 4 herein above. The
Cardholder agrees to fully indemnify the Bank against any
loss, damage or expense that the Bank may suffer or incur
for complying with such instruction.
8. The Cardholder hereby agrees that the Bank shall not be
liable or responsible for any consequential loss(es), direct or
indirect, that result from the Cardholder not being able to use
SambaPhone Banking services for any reason whatsoever,
whether inside the Kingdom of Saudi Arabia or outside.

،وظيفة واستخدام الرقم السري الشخصي لبطاقة الصراف اآللي
واختيارها سوف يتيح فورا لصاحب (أصحاب) البطاقة توفير خدمات
أو/ وباختيار صاحب البطاقة لرمز الهاتف السري و.سامبا فون البنكية
استخدام خدمات سامبا فون البنكية يعتبر قد قرأ وفهم ووافق على
.والتزم بالشروط واألحكام والتعديالت التالية عليها

 سوف تكون ملزمة لصاحب،كونها تحل محل التوقيع الفعلي
البطاقة (بغض النظر عن اعتراض صاحب البطاقة الالحق عليها ألي
سبب بما في ذلك سبب أنها صدرت من قبل شخص خالف صاحب
البطاقة) ويمكن االعتماد عليها بشكل نهائي من قبل البنك وتعتبر
.تعليمات صادرة من صاحب البطاقة
 يقوم صاحب البطاقة باختيار رمز الهاتف السري لدى أي فرع من فروع.4
 أو عبر الهاتف من خالل، من خالل جهاز الصراف اآللي التابع للبنك،البنك
 ال يجوز لصاحب البطاقة تحت أي ظرف من الظروف أن.هاتف سامبا
 ويكون صاحب البطاقة،يفشي رمز الهاتف السري إلى أي شخص آخر
مسؤول وحده عن أي خسائر أو تكاليف أو نفقات تتكبد سواء نتجت
 إذا شعر صاحب.مباشرة أو غير مباشرة عن إفشاء رمز الهاتف السري
،البطاقة أن رقم الهاتف السري قد أفشي أو أصبح معروفا ألي طرف
يتعين على صاحب البطاقة أن يغير رمز الهاتف السري الخاص به ويبلغ
.البنك فورًا
 في، بدون إشعار الى صاحب البطاقة، يحتفظ البنك بالحق المطلق.5
 ويجوز للبنك أيضا أن،رفض االستجابة ألي تعليمات صادرة بالهاتف
يطلب تأكيدا خطيا لتعليمات الهاتف من صاحب البطاقة (حتى لو
كانت معرفة برمز الهاتف السري التابع لصاحب البطاقة) ويرفض
االستجابة لتعليمات الهاتف حتى يتسلم البنك تلك التعليمات
.الخطية
 القيام، حسب تقديره وبدون أن يكون ملزما بذلك، يجوز للبنك.6
،بتسجيل التعليمات الصادرة عن طريق الهاتف من صاحب البطاقة
 ويوافق،ويوافق صاحب البطاقة بموجب هذا على ذلك التسجيل
 بما في ذلك استخدامها،على استخدامها ألي غرض يراه البنك ضروريا
كدليل في أي دعاوى أو إجراءات تقاضي ترفع من قبل أو ضد صاحب
.البطاقة نفسه أو أي شخص آخر
ال عن أي ضياع أو أضرار أو مصاريف يمكن أن
ً  لن يكون البنك مسؤو.7
يتكبدها صاحب البطاقة نتيجة لقيام البنك بالعمل بموجب أي
تعليمات صادرة عن طريق الهاتف معرفة برقم الهاتف السري الخاص
 بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر عدم التزام،بصاحب البطاقة
 وقد وافق صاحب. أعاله4 صاحب البطاقة بأحكام القسم ج المادة
البطاقة على تعويض البنك ضد أي خسائر يمكن أن يتكبدها البنك
.بسبب االلتزام بتلك التعليمات
ال عن أي أضرار
ً  وافق صاحب البطاقة على أن البنك لن يكون مسؤو.8
 تنتج من عجز صاحب البطاقة عن، مباشرة أو غير مباشرة،طارئة
 سواء،استخدام خدمات سامبا فون البنكية ألي سبب من األسباب
.داخل أو خارج المملكة العربية السعودية
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9. The Bank shall be entitled to add, change or delete any of
SambaPhone banking services without prior notice, verbally
or in writing to the Cardholder.  
10. At the time of Secret Telephone Code selection, the
Cardholder is cautioned for his/her own protection, not to
select commonly associated numbers, consecutive numbers,
ascending or descending numbers, etc. These are simple in
nature and may be guessed by another person and possibly
used for fraudulent purposes. For better protection, the
Cardholder is also advised to select a Secret Telephone
Code that is different from his/her ATM PIN. Further, the
Bank reserves the right to block the Secret Telephone Code
after four unsuccessful attempts have been made to access
SambaPhone Banking services.
11. The Cardholder hereby consents and agrees that the Bank
will, from time to time be effecting transactions and acting
on telephone instructions without Secret Telephone Code
but subject to the Bank’s internal verification procedures.
The Cardholder agrees that the Bank will not be liable for
taking or failing to take such action.
12. All telephone instructions shall be subject to the limits
established by the Bank from time to time whether as a
result of internal policy or because of regulations imposed
by any legal or regulatory authority.
13. The Bank shall have the discretion, at any time, to impose fees,
charges as it deems appropriate for offering SambaPhone
Banking services in the aforementioned manner. However,
request for Telegraphic Transfers, Demand Drafts, Manager’s
Checks, etc., shall be subject to the appropriate and usual
charges. For the purpose of collecting such amounts, the
Cardholder hereby irrevocably authorises the Bank to debit any
of his/her Account at the time of processing his/her telephone
instruction or at a later time as decided by the Bank.
14. Bank statement reflecting fees and service charges relating
to telephone instructions, will be dispatched to Cardholder on
a periodic basis. The Cardholder must immediately reconcile
his/her statements for all telephone instructions and
contact the Bank within sixty (60) days of the statement’s
date to dispute the transaction in writing. The Cardholder
will be deemed to have waived his/her claims after elapse of
this period.

 يحق للبنك أن يضيف أو يغير أو يحذف اي من خدمات سامبا فون بدون.9
. شفهيا أو خطيا إلى صاحب البطاقة،إشعار مسبق
 وأال، ينبه صاحب البطاقة لحماية نفسه، عند اختيار رمز الهاتف السري.10
يختار األرقام الشائعة االستخدام أو األرقام التسلسلية أو التصاعدية
 حيث أن هذه األرقام بسيطة بطبيعتها ويسهل،او التنازلية وما شابه
تخمينها من قبل أشخاص آخرين وقد تتعرض لالستخدام ألغراض
 ينصح صاحب البطاقة بأن يختار، ولتوفير حماية أفضل.الغش والتزوير
رقم هاتف سري مختلف عن الرقم السري الخاص ببطاقة الصراف
 باإلضافة إلى ذلك يحتفظ البنك بحق إيقاف رمز الهاتف السري.اآللي
بعد أربعة محاوالت تحديد الرقم غير ناجحة للوصول إلى خدمات
.سامبا فون البنكية
 يوافق صاحب البطاقة ويقبل بموجب هذه االتفاقية على أن البنك.11
سيقوم من وقت إلى آخر بتنفيذ المعامالت البنكية وتنفيذ التعليمات
الهاتفية بدون رقم الهاتف السري ولكن وفقا إلجراءات التحقق
.والمراجعة الداخلية
 سوف تخضع كافة تعليمات الهاتف للقيود التي يضعها البنك.12
من حين آلخر سواء كنتيجة للسياسات الداخلية أو بسبب تنظيمات
.تفرضها أي جهة أو سلطة نظامية
 يحق للبنك في أي وقت فرض رسوم أو عموالت حسبما يراها مناسبة.13
 ومع ذلك،فيما يتعلق بخدمات سامبا فون بالطريقة المذكورة أعاله
فإن طلبات التحويل البرقي والتحويالت النقدية والشيكات البنكية
، ولغرض تحصيل تلك المبالغ.وغيره سوف تخضع للرسوم العادية
بهذا يعتبر البنك مفوضا تفويضا غير قابل للنقض أن يخصم من أي
حساب تابع لصاحب البطاقة في وقت تنفيذ تعليمات الهاتف أو في
.وقت الحق حسب تقدير البنك
 سيقوم البنك بإرسال كشوفات البنك التي تظهر رسوم وعموالت.14
الخدمات المتعلقة بتعليمات الهاتف الى صاحب البطاقة بصورة
 ويتعين على صاحب البطاقة أن يقوم بمطابقة كشوفاته.منتظمة
) ستين60( الخاصة بكافة تعليمات الهاتف وأن يبلغ البنك خطيا خالل
 ويعتبر صاحب.يوما من تاريخ الكشوفات بأي خالف في المعامالت
.البطاقة قد تخلى عن مطالباته بعد انقضاء هذه المدة
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