ّ
الميسر
شروط وأحكام خطة السداد
الطرفان
الطرفــان فــي الشــروط واﻷحكــام الماثلــة )"الشــروط واﻷحكــام"( همــا
أمــــــيكس )الشــــــرق اﻷوســــــط( ش.م.ب )مغلقــــــة(  -اﻹمــــــارات
)"أمــيكس"( وعضــو البطاقــة الــذي يظهــر اســمه علــى البطاقــة )"عضــو
البطاقـــة"( .تُســـتكمل الشـــروط واﻷحكـــام الماثلـــة بجـــدول الرســـوم
والتكاليف المنطبق على حساب بطاقة عضو البطاقة.
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التعاريف

Easy Payment Plan Terms & Conditions
THE PARTIES
The parties to these Terms & Conditions (the “T&Cs”) are AMEX
(Middle East) B.S.C. (c) – Emirates (“AEME”) and the
Cardmember whose name appears on the Card (the
“Cardmember” or “CM”). These T&Cs are supplemented by the
Schedule of Fees and Charges applicable to the Cardmember’s
Card Account.
Definitions

1.

"خطـــة الســـداد الميّســـر"  -و ُيشـــار إليهـــا فيمـــا يلـــي باســـم "خطـــة
الســـداد الميســـر" أو "الخطـــة" ،هـــي خطـــة تُعـــرض بشـــكل انتقـــائي
علـــى أعضـــاء البطاقـــات المـــؤهلين بحيـــث يمكـــنهم ســـداد مبلـــغ
المعاملة على أقساط على مدى فترة محددة.

“Easy Payment Plan” – hereinafter known as “EPP” or “Plan”,
a Plan selectively offered to eligible Cardmembers whereby
they can repay the amount of a transaction in instalments over
a specified tenure.

"الفائــدة علــى خطــة الســداد الميســر"  -رســم فائــدة شــهري ثابــت
يــتم تطبيقـــه علـــى المعاملـــة ويـــتم تضـــمينه فـــي القســـط الشـــهري
لخطــة الســداد الميســـر ،علــى النحــو المنصـــوص عليــه فــي جـــدول
الرسوم والتكاليف.

“EPP Interest” – a flat monthly interest charge applied to the
Transaction and included in the EPP Monthly Instalment, as set
forth in the Schedule of Fees & Charges

"الرصـــيد المتبقـــي مـــن خطـــة الســـداد الميســـر"  -مجمـــوع أقســـاط
خطـــة الســـداد الميســـر الشـــهرية التـــي لـــم يـــتم إصـــدار فـــاتورة
لسدادها.

“EPP Remaining Balance” – the sum of all unbilled EPP Monthly
Instalments.

"أدنـــى دفعـــة مســـتحقة"  -المبلـــغ المنصـــوص عليـــه فـــي جـــدول
الرســوم والتكــاليف ،وعلــى النحــو المبــين فــي كشــف حســاب عضــو
البطاقــة والمســتحق الــدفع علــى عضــو البطاقــة ،بمــا فــي ذلــك أي
أقساط شهرية لخطة السداد الميسر.

“Minimum Payment Due” - The amount set forth in the
Schedule of Fees and Charges, and as indicated on the
Cardmember Statement of Account and payable by the
Cardmember, including any EPP Monthly Instalments.

"القســـط الشـــهري لخطـــة الســـداد الميســـر"  -مبلـــغ مســـتحق كـــل
شــهر وقــد يختلــف مــن خطــة ســداد ميســر إلــى أخــرى وفقــاً لقيمــة
المعاملة ورسم الفائدة المنطبق على خطة السداد الميسر.

“EPP Monthly Instalment” – an amount due each month and
may vary from one EPP to another according to the transaction
value and EPP interest charge applied.

"الفتـــرة"  -عـــدد اﻷشـــهر التـــي يـــتم خﻼلهـــا ســـداد خطـــة الســـداد
الميسر.

“Tenure” – the number of months over which to repay the EPP.

"المبلـــغ اﻹجمـــالي للخطـــة"  -مجمـــوع جميـــع اﻷقســـاط الشـــهرية
لخطة السداد الميسر ضمن خطة السداد الميسر

“Total Plan Amount” – the combined sum of all EPP Monthly
Instalments within an EPP

 -2أهلية عضو البطاقة
 .1-2خطـــة الســـداد الميســـر متاحـــة ﻷعضـــاء بطاقـــات محـــددين
يحملــون بطاقــة ائتمــان صــادرة عــن أمــيكس )الشــرق اﻷوســط(
ش.م.ب) .مقفلـــة(  -اﻹمـــارات )"أمـــيكس "( والـــذين تـــبلغهم
أمـــيكس بـــذلك .تخضـــع أهليـــة عضـــو البطاقـــة لخطـــة الســـداد
الميســر للتغييـــر بمـــرور الوقـــت ،ويتعـــين علـــى عضـــو البطاقـــة
مراجعـــة أمـــيكس لمعرفـــة حالـــة أهليتـــه آنـــذاك ،قبـــل إجـــراء
معاملــة ُيــراد إتمامهــا فــي إطــار خطــة الســداد الميســر .يجــب
أن تكـــون البطاقـــات المؤهلـــة مفعلـــة فـــي وقـــت طلـــب خطـــة
ال ســـداد الميســـر ،أي أﻻ تكـــون محظـــورة أو ملغـــاة وأﻻ تكـــون
ثمة مدفوعات متأخرة على البطاقة.
 .2-2تحــتفﻆ أمــيكس بــالحق فــي تحديــد أهليــة عضــو البطاقــة وفقــاً
لسياساتها وإرشاداتها الداخلية.

2.

Cardmember Eligibility
2.1. EPP is available to selected Cardmembers holding a
– )Credit Card issued by AMEX (Middle East) B.S.C (c
Emirates (“AEME”) and who are notified by AEME.
Cardmember eligibility for the EPP benefit is subject
to change over time and the Cardmember should
check with AEME for their current eligibility status,
before making a transaction that is intended to be
setup as an EPP. Eligible Cards must be active at the
time of requesting for an EPP i.e. not blocked or
cancelled and with no overdue payments on the Card.
2.2. AEME reserves the right to determine the eligibility of
a Cardmember as per internal policy and guidelines.

 -3المعامﻼت المؤهلة
 .1-3خطــة الســداد متاحــة للمعــامﻼت المتعلقــة بشــراء الســلع و/أو
الخــدمات باســتخدام بطاقــات اﻻئتمــان .خطــة الســداد الميســر
غيــر متــوفرة لمعــامﻼت الســحب النقــدي أو الفائــدة أو الرســوم
أو مبلغ أي تحويل رصيد.

.2-3

ســـتكون المعـــامﻼت المؤهلـــة متاحـــة للعـــرض علـــى القنـــوات
التــي تراهــا أمــيكس مناســبة ،بمــا فــي ذلــك مــن خــﻼل خــدمات
عمـــﻼء أمـــيكس .ســـيتم تحديـــد المعـــامﻼت المؤهلـــة وفقـــاً
للسياسة الداخلية المطبقة لدى أميكس.

 -4اﻻستفادة من خطة السداد الميسر
 .1-4ﻻ يمكـــن إعـــداد خطـــة الســـداد الميســـر إﻻ مـــن قبـــل عضـــو
البطاقة اﻷساسي.
 .2-4ي مكــن لعضــو البطاقــة اختيــار المعاملــة المؤهلــة وتحويلهــا إلــى
خطــة الســداد الميســر لفتــرة محــددة و بنســبة فائــدة محــددة.
قـــد تختلـــف نســـبة الفائـــدة المنطبقـــة علـــى خطـــة الســـداد
الميسر ،وفقاً لتقدير أميكس.
.3-4

ســـتنظر أمـــيكس فـــي طلـــب عضـــو البطاقـــة اﻻســـتفادة مـــن
خطــة الســداد الميســر وفقــاً ﻷحكــام وشــروط خطــة الســداد
الميســـر الماثلـــة .وتحـــتفﻆ أمـــيكس بـــالحق فـــي الموافقـــة
على الطلب أو رفضه.

.4-4

تحـــتفﻆ أمـــيكس بـــالحق فـــي تحديـــد عـــدد ومبـــالغ خطـــط
الســداد الميســر التــي يمكــن لعضــو البطاقــة اﻻســتفادة منهــا
في أي وقت.

 -5اﻷقساط الشهرية لخطة السداد الميسر
 .1-5القســط الشــهري لخطــة الســداد الميســر هــو مجمــوع قيمــة
المعاملــة مقســوماً علــى المــدة؛ ونســبة فائــدة خطــة الســداد
الميسر الشهرية الثابتة المنطبقة على المعاملة.
.2-5

تحـــتفﻆ أمـــيكس بـــالحق فـــي تغييـــر نســـبة الفائـــدة لخطـــة
الســداد الميســر المعروضــة مــن وقــت ﻵخــر .يجــب علــى عضــو
البطاقــــة الرجــــوع إلــــى جــــدول الرســــوم والتكــــاليف الخــــاص
بالبطاقــة للتعــرف علــى أحــدث نســب الفائــدة لخطــة الســداد
الميسر.
ســيتم فــرض القســط الشــهري لخطــة الســداد علــى حســاب
البطاقــة وإضــافته إلــى أدنــى دفعــة مســتحقة كــل شــهر ،طــوال
الفتــرة .ســيتم تخصــيص الدفعــة المســددة لحســاب البطاقــة
أوﻻً مقابــل تســديد القســط الشــهري لخطــة الســداد الميســر،
ثـــم مقابـــل ســـداد المبـــالغ اﻷخـــرى المســـتحقة علـــى عضـــو
البطاقة ،على النحو المحدد في اتفاقية عضو البطاقة.

.4-5

سيتضـــمن إجمـــالي المبلـــغ المســـتحق علـــى عضـــو البطاقـــة
الرصيد الجديد والرصيد المتبقي من خطة السداد الميسر.

.5-5

إذا ســدد عضــو البطاقــة دفعــة أقــل مــن أدنــى دفعــة مســتحقة
بحلـــول تـــاريخ اﻻســـتحقاق المحـــدد فـــي كشـــف الحســـاب،
فسيخضـــع للفائـــدة والرســـوم والتكـــاليف وفقـــاً ﻻتفاقيـــة عضـــو
البطاقة وجدول الرسوم واﻷتعاب.

.3-5

Eligible Transactions
3.1. An EPP is available for transactions pertaining to the
purchase of goods and/or services, made on Credit
Cards. EPP is not available for transactions of Cash
Withdrawals, interest, fees or the amount of any
balance transfer.
3.2. Eligible transactions will be available to view on
channels as deemed appropriate by AEME, including
through AEME‘s Customer Services. Eligible
transactions will be defined as per AEME internal
policy.
Setting up an EPP
4.1. The EPP can only be setup by the Basic Cardmember.
4.2. The Cardmember can choose the eligible transaction
and convert it to an EPP for a specified Tenure at a
specified EPP Interest rate. The interest rates
applicable to an EPP may vary, subject to AEME’s
discretion.
4.3. AEME will process the Cardmember’s request to
setup an EPP in accordance with these EPP terms and
conditions. AEME reserves the right to approve or
decline the request.
4.4. AEME reserves the right to limit the number and
amount of EPPs that a Cardmember can hold at any
given time.
EPP Monthly Instalments
5.1. The EPP Monthly Instalment is the sum of: the
transaction divided by the Tenure; and the flat
monthly EPP interest charge applied on the
transaction.
5.2. AEME reserves the right to change the offered EPP
Interest rate from time to time. The Cardmember
must refer to the Card’s Schedule of Fees & Charges
for the most up to date EPP Interest rates.
5.3. The EPP Monthly Instalment will be charged to the
Card Account and added to the Minimum Payment
Due each month, for the duration of the Tenure. A
payment made towards the Card Account will be first
applied to the EPP Monthly Instalment, and then
towards repayments of other amounts due by the
Cardmember, as specified in the Cardmember
Agreement.
5.4. The total amount outstanding owed by the
Cardmember will include the New Balance and EPP
Remaining Balance.
5.5. If the Cardmember pays less than the Minimum
Payment Due by the Due Date specified in the

3.

4.

5.

 -6إنهاء خطة السداد الميسر
 .1-6ســيتم إنهــاء خطــة الســداد الميســر تلقائيــاً عنــد إصــدار فــاتورة
بســداد جميــع اﻷقســاط الشــهرية لخطــة الســداد .ســتظل أي
أقســـاط شـــهرية غيـــر مســـددة مـــن خطـــة الســـداد الميســـر
مستحقة.
 .2-6يجــوز لعضــو البطاقــة أن يطلــب إنهــاء خطــة الســداد الميســـر
قبـــل إتمـــام المـــدة .وســـتقوم أمـــيكس بـــالﻼزم ﻹنهـــاء خطـــة
السداد الميسر.
.3-6

تحــتفﻆ أمــيكس بــالحق فــي إنهــاء خطــة الســداد الميســر قبــل
اكتمــال المــدة وفقــاً لتقــديرها ،أو فــي حالــة ســوء اســتخدام
اتفاقية عضو البطاقة أو اﻹخﻼل بها.

.4-6

إذا تــم إغــﻼق حســاب البطاقــة أو إلغــاؤه بشــكل غيــر اختيــاري
قبــل إصــدار فــاتورة بســداد إجمــالي مبلــغ الخطــة ،ســوف تنهــي
أميكس خطة السداد الميسر.
عنــد إنهــاء خطــة الســداد الميســر قبــل اكتمــال المــدة ،ســيتم
ترحيــل الرصــيد المتبقــي مــن خطــة الســداد الميســر باســتثناء
الفائــدة المتبقيــة علــى خــط الســداد الميســر كمبلــغ مقطــوع
واحـــد ) (1إلـــى حســـاب البطاقـــة ،ويصـــبح مســـتحق الـــدفع
علــى الفــور علــى عضــو البطاقــة .سيخضــع هــذا المبلــغ لرســوم
إنهــاء خطــة الســداد الميســر علــى النحــو المبــين فــي جــدول
الرسوم واﻷتعاب الخاص بالبطاقة.

.5-6

مثال على إنهاء خطة السداد الميسر .نرجو مﻼحظة أن %
الموضحة فالجدول أدناه مستعملة لغرض اﻹيضاح فقط
ومبنية على رسوم اﻹنهاء السابقة المقدرة ب %1
) %1.05شاملة ضريبة القيمة المضافة(.
الجدول أدناه بغرض العرض والتوضيح فقط
مثال
رقم

رص د خطة
السداد الم
المت ق ة اس ثناء
الفائدة
 100درهم إمارا

2

 100000درهم
إمارا

1

الم لغ ال للدفع
رسوم إنهاء خطة
لعضو ال طاقة )
السداد الم
ة الق مة
شاملة
المضافة(
 %1.05 ) %1ﺷامﻠﺔ  101.05درهم إمارا
ﺔ الق مﺔ
المضافﺔ( لﻠرص د
المت أو  900درهم
إمارا ) 945درهم
ﺔ
إمارا ﺷامﻠﺔ
الق مﺔ المضافﺔ(،
أيهما أقل أو ساوي
 1.05درهما إمارات ا
 %1.05 ) %1ﺷامﻠﺔ  100945درهم إمارا
ﺔ الق مﺔ
المضافﺔ( لﻠرص د
المت أو  900درهم
إمارا ) 945درهم
ﺔ
إمارا ﺷامﻠﺔ

Statement of Account, it will be subject to interest,
fees and charges as per the Cardmember Agreement
and the Schedule of Fees and Charges.
Closing an EPP
6.1. The EPP will automatically close when all EPP
Monthly Instalments have been billed. Any EPP
Monthly Instalments that are unpaid will remain due.
6.2. The Cardmember may request to close the EPP
before completion of the Tenure. Upon processing of
this request, AEME will close the EPP.
6.3. AEME reserves the right to close the EPP before
completion of the Tenure at its discretion, or in the
event of misuse or breach of the Cardmember
Agreement.
6.4. If the Card Account is closed or cancelled involuntarily
prior to billing the Total Plan Amount, AEME will close
the EPP.
6.5. Upon closing the EPP before completion of the
Tenure, the EPP Remaining Balance excluding
remaining EPP Interest will be posted as one (1) lump
sum amount to the Card Account, and shall
immediately become due and payable by the
Cardmember. This amount will be subject to an EPP
Closure Fee as set out in the Card’s Schedule of Fees
and Charges.
Here is an example of how the EPP Closure Fee could
be applied. Please note the % values used are for
illustration purposes only and are based on an early
closure fee of 1% (1.05% inclusive of VAT).
Table below is for illustration purposes only.
Total amount
payable by
the
Cardmember
(inclusive of
)VAT
AED 101.05

AED
100,945.00

EPP Closure Fee

Example EPP
#
Remaining
Balance
excluding
EPP Interest

1% (1.05%
)inclusive of VAT
of remaining
balance or AED
900 (AED 945
inclusive of
VAT), whichever
is lower = AED
1.05
1% (1.05%
)inclusive of VAT

1

AED 100.00

AED
100,000.00

2

6.

الق مﺔ المضافﺔ(،
أيهما أقل أو ساوي
 945درهم إمارا

 . 6-6فــي حــال تــم إرجــاع المبــالغ المدفوعــة لمعاملــة تــم اﻻســتفادة
مــن خطــة الســداد الميســر لهــا ،تحــتفﻆ أمــيكس بــالحق فــي
إنهاء خطة السداد الميسر.
إذا كـــان لـــدى عضـــو البطاقـــة رصـــيد دائـــن أو اســـترد المبـــالغ
المدفوعــة لمعاملــة تــم اﻻســتفادة مــن خطــة الســداد الميســر
لهـــا ،فلـــن يـــتم إنهـــاء خطـــة الســـداد الميســـر تلقائيـــاً ويجـــب
علــى عضــو البطاقــة اﻻتصــال بخــدمات العمــﻼء إذا رغــب فــي
إنهاء خطة السداد الميسر.
 -7مكافآت "® "Membership Rewardsواﻻسترجاع النقدي
واسترداد الرسوم )عند اﻻقتضاء(
 .1-7لــن يـــتم عكــس نقـــاط  Membership Rewardsأو اﻻســـترجاع
النقـــدي أو اســـترداد الرســـوم إذا تـــم تحويـــل المعاملـــة إلـــى
خطـــة الســـداد الميســــر؛ وﻻ تنطبـــق علــــى أقســـاط خطــــة
السداد الميسر.

 -8الشروط العامة
 .1-8أمـــيكس مطلـــق الحريـــة فـــي تعـــديل أو تغييـــر بعـــض أو كـــل
الشـــروط المطبقـــة علـــى الخطـــة أو تمديـــد فتـــرة ســـريانها أو
وقفها.
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تُك ّ
مـــل الشــــروط واﻷحكـــام المطبقــــة علـــى خطــــة الســــداد
الميســر شــروط وأحكــام اتفاقيـــة عضــو البطاقــة التــي تحكـــم
اســتخدام البطاقــة وليســت بديلــة عنهــا .يقــر أعضــاء البطاقــة
بــأنهم قــرأوا اتفاقيــة عضــو البطاقــة بعنايــة وأنهــم يشــتركون فــي
هــــذه الخطــــة بــــإرادة حــــرة ،وهــــي متاحــــة علــــى الموقــــع
اﻹلكتروني .www.americanexpress.ae

 .3-8تخـــتص أمـــيكس وحـــدها بالفصـــل فـــي جميـــع الخﻼفـــات أو
النزاعــات بشــأن أهليــة اﻻشــتراك فــي خطــة الســداد الميســر
وفقـــاً لتقـــديرها المطلـــق .ويعـــد قـــرار أمـــيكس فيمـــا يتعلـــق
بكافــة المســائل الخاصــة بهــذه الخطــة نهائيــاً وملزمــاً وقاطعــاً
ولن يتم النظر في أي مراسﻼت بشأن ذلك.
 .4-8عــدم تنفيــذ أمــيكس ﻷي بنــد مــن الشــروط واﻷحكــام ﻻ يعنــي
تخليها عن هذا البند.
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تخضـــع التزامـــات أمـــيكس لخطـــة الســـداد ﻷي قيـــد أو شـــرط
تفرضـــه أي هيئـــة رقابيـــة أو قضـــائية أو إداريـــة مختصـــة تنـــدرج
أمـــيكس تحـــت صـــﻼحياتها ،وﻻ تتحمـــل أمـــيكس أي مســـؤولية
إذا صــدر أي قـــرار أو توجيــه أو أمـــر أو حكــم مـــن تلــك الجهـــات
يقضـــي بمنعهـــا أو تقييـــدها مـــن أداء التزاماتهـــا بموجـــب هـــذه
الخطة أو اﻻمتثال لها.

 .6-8ويعفــــي أعضــــاء البطاقــــة أمــــيكس ويبــــرؤون ذمتهــــا مــــن أي
مســؤولية تنــتج مــن أي اختــراق بشــري غيــر مصــرح بــه ،أو أي
ســبب آخــر ،بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ولــيس الحصــر
الحصـــر ،أي ضـــرر يقـــع بـــأي جـــزء مـــن أجـــزاء الحاســـوب أو
البــرامج أو خطــوط اﻻتصــال أو أي عيــوب فــي عمليــات التراســل

of remaining
balance or AED
900 (AED 945
inclusive of
VAT), whichever
is lower = AED
945
6.6. In case of a chargeback for a transaction that was
setup as an EPP, AEME reserves the right to close the
EPP.
6.7. If the Cardmember has a credit balance or receives a
refund for a transaction that they had setup for an
EPP, the EPP will not automatically close and the
Cardmember must call Customer Services if they wish
to close the EPP.
Membership Rewards®, Cash Back and Feeback (where
)applicable
7.1. Membership Rewards points, Cash Back or Feeback
will not be reversed if the transaction is converted to
EPP; and is not applicable on EPP Monthly
Instalments.
General Terms
8.1. AEME reserves the right to modify or change all or
any of the terms applicable to the benefit or to
extend or discontinue the benefit.
8.2. The Terms and Conditions governing EPP are in
& addition to and not in substitution of the terms
conditions of the Cardmember Agreement governing
Card usage. Cardmembers warrant that they have
read the Cardmember Agreement carefully and
participate in this benefit willingly, available on the
website at www.americanexpress.ae
8.3. All questions or disputes regarding eligibility for EPP
will be resolved by AEME in its sole discretion.
AEME’s decision on all matters relating to the benefit
shall be final, binding and conclusive and no
correspondence will be entertained.
8.4. AEME’s failure to enforce any term or condition does
not constitute a waiver of that term or condition by
AEME.
8.5. AEME's obligations for EPP are subject to any
restriction or limitation imposed by any regulatory,
judicial or administrative authority with jurisdiction
over AEME, and AEME will not be liable to the extent
any decision, direction, order or determination by
such body prohibits or restricts AEME's performance
under or compliance with this benefit.

7.

8.

8.6. Cardmembers release and discharge AEME from any
and all liability resulting from any unauthorized
human intervention, or any other cause, including but
not limited to malfunction of any computer
component, software or communication line, any loss
or absence of network communication, any faulty,
incomplete or unintelligible transmissions which
could limit the opportunity of any individual in being
eligible for an EPP.
8.7. AEME reserves the right to request proof of identity.
If the Cardmember refuses to provide any of the
details requested without a good reason then he/she
may not qualify for the Easy Payment Plan. If AEME
becomes aware of any fraud, deceit, misconduct or
similar action during or in relation to this benefit then
AEME reserves the absolute right to exclude the
Cardmember from the Easy Payment Plan unless it is
proven to the satisfaction of AEME, that he/she had
no actual or imputed knowledge or participation in
such fraud or deceit or similar action.
8.8. AEME regards the confidentiality of its Cardmembers
personal information with the utmost security. AEME
does not accept any responsibility for any
promotional material or other material
communicated to the Cardmembers by third parties
that independently obtained any personal
information.
This Card is issued by AMEX (Middle East) B.S.C. (c) – Emirates pursuant to a license from American Express.
American Express is a registered trademark of American Express.
AMEX (Middle East) B.S.C. (c) is regulated and licensed by the Central Bank of Bahrain as a Financing
Company.
AMEX (Middle East) B.S.C. (c) – Emirates is regulated and licensed by the Central Bank of the UAE as the
branch of a Financing Company.

 والتــي يمكــن أن تقلــل،أو عــدم اكتمالهــا أو العجــز عــن قرائتهــا
.من فرصة أهلية أي شخص لخطة السداد الميسر

 وإذا رفـــض.تحــتفﻆ أمـــيكس بـــالحق فـــي طلــب إثبـــات الهويـــة
 فلــن،عضــو البطاقــة تقــديم تلــك المعلومــات دون ســبب وجيــه
 وإذا.يكـــون مـــؤهﻼً لﻼشـــتراك فـــي خطـــة الســـداد الميّســـر
اكتشـــفت أمـــيكس أي احتيـــال أو خـــداع أو خطـــأ أو مـــا شـــابه
 فــإن لهــا مطلــق،خــﻼل مــدة هــذه الخطــة أو فيمــا يتعلــق بهــا
الحريـــة فـــي اســـتبعاد عضـــو البطاقـــة مـــن خطـــة الســـداد
 إﻻ إذا ثبــت لهــا ثبوتــاً يتحقــق معــه قناعتهــا التامــة أن،الميســر
عضــو البطاقــة لــم يكــن يعلــم فعــﻼً ولــم يكــن مــن المفــروض
عليــه أن يعلــم بهــذا اﻻحتيــال أو الخــداع ولــم يشــترك فعــﻼً فيــه
.ولم يكن له يد في وقوعه
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وتنــوه أمــيكس إلــى أنهــا تهــتم بســرية المعلومــات الشخصــية
 غيــر أنهــا ﻻ،ﻷعضــاء البطاقــة وتوليهــا أقصــى قــدر مــن الحمايــة
تتحمـــل مســـؤولية أي مـــواد دعائيـــة أو أي مـــواد أخـــرى نقلهـــا
ُ إلــــى أعضــــاء البطاقــــة
أي أطــــراف خارجيــــة حصــــلت بطــــرق
.مستقلة على أي معلومات شخصية عنهم
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.  اﻹمارات بترخيص من أمريﻜان إكسبريﺲ- ( )مقفلة.ب.م.صدرت هذه البطاقة من أميﻜﺲ )الشرق اﻷوسط( ش
. أمريﻜان إكسبريﺲ عﻼمة تجارية مسجلة لشركة أمريﻜان إكسبريﺲ
.  )مقفلة( هي شركة مرخصة وخاضعة لقوانين مصرف البحرين المركزي كشركة تمويل.ب.م.أميﻜﺲ )الشرق اﻷوسط( ش
 فرع لشركة تمويل مرخصة وخاضعة لقوانين مصرف اﻹمارات العربية المتحدة-  اﻹمارات- ( )مقفلة.ب.م.أميﻜﺲ )الشرق اﻷوسط( ش
.المركزي

