
 
 
 

 بالمنتج الجديد الخاص بالسيدات الشروط و األحكام الخاصة  

 "برنامج ماسة" 

 

الخاصة   األحكام  و  الشروط  المستند  هذا  بالمنيتضمن  ماسة" ت لإلشتراك  "برنامج  بالسيدات  الخاص  الشروط  ج  هذه  و   ،                    

 األحكام هي كما يلي:  و 

  ة قر العميلتباتباع هذه التعليمات بدقة، كما    ةلتزم العميللبرنامج، و تبتعليمات تفصيلية عن ا   ةيزود البنك العميل -

 قدمها للبنك هي لإلسترشاد فقط. تو بأن أية معلومات  ت آلية عمل البرنامجو فهم تقد اطلع ابأنه

 

حجبها عن    ةوال يحق للعميل  ةبالعميلو مستندات تتعلق  وقت طلب أية معلومات أو تفاصيل أأي  يحق للبنك في   -

 لى البنك هي صحيحة وحديثة التاريخ. وم بتزويدها إتقأو تفاصيل أو مستندات    ية معلوماتأن أب  ةقر العميلتالبنك، و

 

 ية لإلشتراك بالبرنامج:  لتوفر الشروط التايجب  -

 .عاما    20مر العميلة ال يقل عن  ع .1

 . دينار 400تحويل الراتب للبنك بقيمة ال تقل عن  .2

 بالعمالت األجنبية األخرى.    دينار أو ما يعادله  500أو فتح / وجود حساب جاري أو توفير و توفر رصيد ال يقل عن   .3

 دينار أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية األخرى.   12,500أو وديعة مربوطة بمبلغ ال يقل عن   .4

 

للوصول    الرصيد أو المبلغ الواجب توفرهلغايات زيادة    بالتغييرات  ةوإبالغ العميل  الشروط    تغييرحق للبنك من وقت آلخر  ي -

 . حاجة لذلك كن كان هنالإ لى الحد األدنى الجديدإ

 

في   ةعن العميل  أي من ميزاتهإلغاء اشتراك العميلة أو حجب  أو  بشكل عام    البرنامجإلغاء    في أي وقتيحق للبنك   -

أو متوفرا   اإلشتراك  يعد شرط  لم  أخرى   ة ألي  حال  لتوضيحها    أسباب  الحاجة  دون  المنفرد  بتقديره  البنك  يحددها 

 .اموافقتهالحصول على  أو  ةرجوع للعميلالحاجة للودون  ةللعميل

 

 .  بالبرنامج الغاء اشتراكهأي وقت تقديم طلب للبنك لغايات إ في ةيحق للعميل -

 

ن جميع  فإ  البرنامج  إلغائها من   ةطلب العميلو في حال  أ  ةفي حال قيام البنك بحجب أو إلغاء الخدمة عن العميل -

 تتوقف مباشرة.   البرنامجفي  انتيجة الشتراكه ةالمزايا الممنوحة للعميل

 

 :التاليةعلى المزايا  ةحصل العميل ت  اإلشتراك بالبرنامج عد بباإلضافة الى ما سبق  -

للحصول  ، في حال كانت العميلة مؤهلة  % شهريا  1.75% شهريا  بدال  من  1.25بطاقة ائتمانية بفائدة تفضيلية   .1

 على بطاقة ائتمانية.  

 الجارية أو التوفير. هاحسابات% على أحد 1سعر فائدة تفضيلي  .2

 % على الرسوم السنوية للصناديق الحديدية. 25خصم  .3

التسوق عبر  .4 و عمولة إصدار بطاقة  الرصيد  الراتب، عمولة تدني  تحويل  التالية: عمولة  العموالت    اإلعفاء من 

 . (e-shopping)اإلنترنت 

 للحصول على قرض.  مؤهلةكانت العميلة في حال  % خصم على القرض الشخصي،0.50 .5

تفضيلي على .6 فائدة  األخرى  سعر  القروض  أقل0.5)  أنواع  السائد(   %  السعر  الحمالتمن  فترات  باستثناء   ،  

 . شروط و أحكام منح القروضتطبق   – للترويج عن القروض بأسعار فوائد تفضيلية

اإلنترنت   .7 المصرفية عبر  الخدمات  إضافية مجانية:  القصيرة    (ABC Digital)خدمات مصرفية  النصية  الرسائل  و 

.(SMS) 

 خصومات من عدة محال تجارية.  .8

 



 
 

و ال   ةقاطعة و ملزمة للعميلدفاتر و قيود و سجالت البنك صحيحة و نهائية و حجة    على ان تعتبر  ةوافق العميلت -

 والبنك.  ةالمرجع الوحيد لإلثبات بين العميل تعتبر، وي شكلبأ  الطعن في صحتها أو اإلعتراض عليها ايجوز له

 

 . البرنامج و مزاياه  تخصمعلومات  إلبالغها عن أية  ةتعلقة بالعميلمالاإلتصال معلومات يحق للبنك أن يستخدم  -

 

تخضع هذه الشروط و األحكام و تفسر بموجب قوانين المملكة األردنية الهاشمية، و تكون محاكم عمان المركزية   -

 ن تطبيقها و / أو تفسيرها.ع)قصر العدل( صاحبة اإلختصاص الوحيد و الحصري و تحال كافة النزاعات الناشئة  

 

العميلة    و إطالعك بتقديره المنفرد  كما يحددها البن  ماسة برنامج  شتراك في  عد استكمال المتطلبات الالزمة لإلب -

حصل  تو    ،  بالبرنامج  ة مشتركةعتبر العميلت  ،و توقيع العميلة على نموذج اإلشتراك   على هذه الشروط واالحكام

باستثناء القروض التي تخضع لشروط و أحكام ائتمانية من الواجب توافرها عند    معه  على كافة المزايا الممنوحة

 لمنح.  ا

  


