Cash@Speed شر وط وأحاكم برنامج

Cash@Speed Program
Terms and conditions

• The QNB “Cash@Speed” Program is only applicable for credit cards
issued by Qatar National Bank” in Qatar (the “Credit Card”).

 ينطبق فقط على بطاقات االئتمانQNB  الخاص بـCash@Speed •برنامج
. في قطرQNB الصادرة من قبل

• The cardholder who applies for this program shall be bound by these
promotional terms and conditions, and any other rules, procedures or
instructions which QNB may issue from time to time in addition to the
QNB’s terms and conditions applicable on QNB Credit Cards.

•يجب على حامل البطاقة الذي يقدم طلبا ً لالشتراك في هذا البرنامج االلتزام بهذه
 وأي قواعد أو إجراءات أو تعليمات أخرى قد يصدرها،الشروط واألحكام الترويجية
 من وقت آلخر باإلضافة إلى شروط وأحكام البنك المطبقة على بطاقاتهQNB
.االئتمانية

• The minimum amount that can be applied for a cardholder is QR3,000
and the maximum amount shall not exceed 80% of the credit limit or QR
60,000 whichever is lower. The bank has the sole discretion to determine
the amount approved upon application under this program.
• The cardholder will avail 0% interest rate on Cash@Speed transactions,
subject to cardholder making regular payment of the monthly installments.
• Maximum 2 (two) Cash@Speed transactions will be allowed per calendar
year (12 month period), with the first transaction availed being the first
month of the calendar year (12 month period). The customer will qualify
for a second transaction after 6 months from his/her previous transaction.
• Under this add comma after service the availed amount will be repaid in 6
equal monthly installments. The repayment period may be changed in the
future at the sole discretion of the bank.
• The cardholder cannot avail the Cash@Speed Program under a
temporary Credit Card limit increase.
• If the card account has exceeded its maximum credit limit permitted by
the bank, as a result of card transaction or a finance charge, an “Over
Credit limit fee” will be levied.
• Upon processing the Cash@Speed transaction, the available credit limit
on the Credit Card account will be reduced by the total amount of the
transaction. The bank will restore the credit card limit as and when the
installment payments are received.
• The approved transaction amount in the Cash@Speed program can be
transferred only to the cardholder Current or Savings account held with
QNB.
• The bank may refuse to accept any application at its absolute discretion
without giving any reason thereof. Any application / request submitted
cannot be withdrawn, amended or revoked.
• One off non-refundable handling fee of 2.99% per transaction shall be
charged by the bank to the cardmembers relevant card account in the first
month at the same time the transaction is approved by the bank.
• The bank reserves the right at its sole discretion of determining / changing
the handling fee percentage charged.
• It will take the bank two (2) working day (excluding Fridays, Saturdays
and public holidays) to process the application upon receipt and fulfilling
all requirements.
• If cardholder upon receiving the funds into his account transfers the fund
to his/her designated other bank account, the relevant receiving bank may
impose administration fees or charges. The bank shall not be responsible
for such fees and charges levied.
• The monthly installment of the approved amount will be charged to the
card account, set out in the relevant monthly statement of the account and
subject to terms and conditions of QNB Credit Card agreement (as the
case may be) as a retail purchase transaction.

 لاير قطري والحد3,000 • الحد األدنى للمبلغ الذي يمكن لحامل البطاقة طلبه هو
 لاير60,000  من الحد االئتماني األعلى أو%80 األقصى للمبلغ يجب أال يتجاوز
 وللبنك الحق المطلق في تحديد المبلغ المعتمد عند تقديم الطلبات.قطري أيهما أقل
.بموجب هذا البرنامج
Cash@Speed  على معامالت خدمة%0 •سيستفيد حامل البطاقة من نسبة فائدة
.شرط قيام حامل البطاقة بالدفع المنتظم لألقساط الشهرية
 لكل سنة تقويميةCash@Speed •الحد األقصى المسموح به هو معاملتين لخدمة
 وتكون االستفادة من أول معاملة خالل أول شهر من السنة التقويمية.)ً شهرا12(
. أشهر من تنفيذ الطلب السابق6 ثان بعد مرور
ٍ  يحق للعميل تقديم طلب.)ً شهرا12(
 أقساط شهرية6  يتم تسديد المبلغ المستفاد منه عن طريق،•في إطار هذه الخدمة
. قد تتغير فترة السداد في المستقبل بناء على السلطة التقديرية المطلقة للبنك.متساوية
 " باستخدام الزيادةCash@Speed" •ال يمكن لحامل البطاقة االستفادة من برنامج
.المؤقتة لحد بطاقة االئتمان
•في حال تجاوز حساب البطاقة لحده االئتماني األقصى المسموح به من قبل البنك
 يتم تقاضي “رسوم تجاوز،نتيجة معاملة تمت باستخدام البطاقة أو مصروفات التمويل
.”حداالئتمان
 يتم تخفيض الحد االئتماني المتاح في حساب،" Cash@Speed •عند إجراء معاملة
.البطاقة بمقدار المبلغ اإلجمالي للمعاملة
.•سيقوم البنك بإعادة حد بطاقة االئتمان إلى حاله عندما يتم استالم مبالغ سداد األقساط
" فقط إلى الحسابCash@Speed" يمكن تحويل مبلغ المعاملة المعتمد في برنامج
. باسم حامل البطاقةQNB الجاري أو حساب التوفير المفتوح مع
 ال.•يمكن للبنك أن يرفض قبول أي طلب وفقا ً لقراره المطلق دون إبداء أي أسباب لذلك
. أو إلغاء أي طلب تم تقديمه، أو تعديل،يمكن سحب
 لكل عملية من%2.99 •سيتم تطبيق رسوم معالجة غير مستردة لمرة واحدة بنسبة
قبل البنك على حساب البطاقة ذات الصلة في أول شهر في نفس الوقت الذي سيتم فيه
.اعتماد المعاملة من قبل البنك
تغيير النسبة المئوية لرسوم المعالجة/•يحتفظ البنك بالحق وفقا ً لقراره المطلق في تحديد
.التي سيتم فرضها
) والعطالت العامة، والسبت،) عمل (مع استبعاد أيام الجمعة2( •يحتاج البنك لمدة يومي
.لمعالجة الطلب الذي يتم استالمه بعد الوفاء بكل المتطلبات
•إذا قام حامل البطاقة عند تسلمه التمويل في حسابه بنقل المبلغ إلى حساب محدد في
 لن. فإن البنك ذي الصلة الذي يستلم المبلغ يمكن أن يفرض رسوما ً إدارية،بنك آخر
.يكون البنك مسؤوالً عن مثل هذه الرسوم والمصروفات المفروضة من البنك اآلخر
ً •القسط الشهري للمبلغ المعتمد سيتم خصمه من حساب البطاقة كعملية شراء تجزئة وفقا
 (وفقا ً لما يكون عليه الحال) ويتم تضمينهQNB لشروط وأحكام اتفاقية بطاقة ائتمان
.في كشف الحساب ذي الصلة

• Should the Cardholder fail to make full payment of the statement balance
specified in the relevant monthly statement of the Account on or before
the payment due date, interest shall accrue on the outstanding balance
of the Account (including the monthly installment stated therein) and
applicable charges and fees will be levied pursuant to the relevant
cardholder credit card Agreement.
• If the cardholder defaults on two successive installment payments then
the full installment balance unpaid shall be payable. Interest will accrue as
per the normal interest rate and applicable charges and fees will be levied
pursuant to the relevant cardholder credit card agreement.
• The bank shall have the right to request for full payment of the approved
amount on demand at any time at its sole discretion. In the event of
termination of the account or the program for whatever reasons, the total
outstanding balance of the approved amount shall become immediately
due and payable. Interest will accrue at interest rate applicable at that
time.
• The approved amount will not be eligible to Qmiles or Nojoom points
or Life Reward point nor will it be counted to meet any requirement of
welcome gifts/bonus or other promotional offers.
• The Bank may terminate or vary the Program at any time or amend,
vary or supplement these promotional terms and conditions from time to
time. In case of any disputes arising out of or relating to the Program, the
decision of the Bank shall be final and binding.
• The other terms and conditions applicable to the use of a QNB Credit
Card remain unchanged and this Addendum is part of these terms and
conditions. In the event of inconsistency between this addendum and
these terms and conditions, this addendum will prevail in so far as it
applies to the Cash@Speed Program.

•إذا أخفق حامل البطاقة في دفع كامل الرصيد المحدد في كشف الحساب الشهري
 سيتم فرض فائدة على رصيد الحساب،ذي الصلة في أو قبل التاريخ المستحق للدفع
المتبقى (بما في ذلك القسط الشهري الموضح في الكشف) وسيتم فرض الرسوم
.المطبقة وفقا ً التفاقية بطاقة ائتمان حامل الطاقة ذي الصلة
•إذا تخلف حامل البطاقة عن دفع قسطين متتاليين فإن كامل رصيد األقساط غير المسددة
 وسيتم احتساب فائدة وفقا ً لسعر الفائدة العادي وسيتم فرض.سيصبح مستحقا ً للدفع
.الرسوم المطبقة وفقا ً التفاقية بطاقة ائتمان حامل البطاقة ذي الصلة
ً •سيكون للبنك الحق في طلب دفع كامل المبلغ المعتمد عند الطلب في أي وقت وفقا
 فإن الرصيد، في حالة إنهاء الحساب أو البرنامج ألي سبب كان.لقراره المطلق
 وسيتم فرض فائدة.ًاإلجمالي المتبقي للمبلغ المعتمد سيكون مستحق الدفع فورا
.بسعرالفائدة المطبق في ذلك الوقت
 أو نقاطNojoom  أو نقاطQmiles •لن يكون المبلغ المعتمد مؤهالً لكسب نقاط
عالوات ترحيب أو أي/ ولن يتم حسابه للوفاء بأي متطلبات هداياReward Life
.عروض ترويجية أخرى
 أو اإلضافة لهذه، أو تغيير، أو تعديل،•يمكن للبنك إنهاء أو تغيير البرنامج في أي وقت
 وفي حالة أي نزاعات تنشأ عن أو ترتبط.الشروط واألحكام الترويجية من وقت آلخر
.ً فإن قرار البنك سيكون نهائيا ً وملزما،بالبرنامج
 دونQNB •ستظل الشروط واألحكام األخرى المطبقة على استخدام بطاقة ائتمان
 وفي حال وجود أي خالف. وهذا الملحق هو جزء من هذه الشروط واألحكام،تغيير
 فإن هذا الملحق سيسود بالقدر الذي ينطبق،بين هذا الملحق وهذه الشروط واألحكام
.Cash@Speed على برنامج

