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 Prizeoutشروط وأحكام خدمة  

 

 النطاق  .1

للمنتجات والخدمات  تنظم   المقدمة عبر مؤسسة  هذه الشروط واألحكام استخدامك 

Prizeout   "(  خدماتPrizeout  )"  استخدام خالل  "إلى"،  تطبيق  من  اسم  تحت  الجوال 

( في البحرين  . ب   م.  للمؤسسة العربية المصرفية )ش.التابع  فرع التجزئة  قبل  المقدم من  و

إلى و"(.  بنا   الخاص  "  ،" إيانا "   ،"نحن " ،  " إلى)" باإلضافة  واألحكام  الشروط  هذه  تنطبق 

بنا   الخاصة  الخصوصية  وسياسة  األخرى  واألحكام  هذه   والواردةالشروط  بموجب 

 بنك "إلى". قدمهايتنطبق على الخدمات التي ، كما  عن طريق اإلشارة الشروط

 

فيما يتعلق باستخدام حساب  مع بنك "إلى"  اتفاقك  تمثل هذه الشروط واألحكام أيًضا  

المباشر   الخصم  االئتمان  بطاقة  بطاقة  خدمات  ةالخاصأو  مع  وتشير .  Prizeout  بك 

إلى كل صاحب  ضمن هذه الشروط  "  المستخدم " أو " الخاص بك " أو " أنت "مصطلحات  

 . لدى بنك "إلى"  Prizeoutاستخدام خدمات  يرغب في حساب

 

 Prizeoutخدمات   .2

بغرض شراء و / أو سحب األموال التي قد ربحتها أو فزت بها    Prizeoutتتوافر خدمات  

)ُيشار إلى    Prizeoutأو يحق لك تحصيلها من الشركات التي لديها شراكة مع مؤسسة  

"(، وذلك في شكل بطاقات هدايا رقمية أو آليات أخرى  Prizeoutشريك  كل منها باسم " 

 يقدمها مجموعة متنوعة من تجار التجزئة والعالمات التجارية.لتخزين القيمة والتي 

 

 Prizeout  شروط خدمات .3

، فإنك توافق على شروط استخدام  Prizeoutمن خالل الوصول إلى واستخدام خدمات 

هذا Prizeoutشروط  )"   Prizeoutخدمات   خالل  من  إليها  الوصول  يمكنك  والتي   ،)"

 الرابط:
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سيخضع أيًضا لشروط استخدام خدمات   Prizeoutأنت تدرك أن استخدامك لخدمات 

 . Prizeout  مرتبطة بـأطراف أخرى 

أو ال توافق عليها، الرجاء عدم استخدام خدمات   Prizeoutإذا كنت ال تدرك شروط  

Prizeout حيث أن موافقتك على شروط ،Prizeout شرط مسبق   عتبر بمثابةت

 لخدماتها. الستخدامك 

 

 Prizeoutحسابات   .4

أجل   من    أجزاءاستخدام  من  حساب  Prizeoutخدمات  معينة  إنشاء  إلى  تحتاج  قد   ،

بموجبه"(.  Prizeoutحساب  )"  تفوضنا  إلى مؤسسة  بت  أنت   Prizeoutقديم معلوماتك 

الخاص بك.    Prizeout  حسابفيما يتعلق ب)بما في ذلك معلومات الحساب والبطاقة(  

منفردأنت   بشكل  حساب  المسؤول  على  نشاط  أي  بك  Prizeout  عن  وعن    ،الخاص 

لسنا مسؤولين عن أي أفعال   ، كما أننان كلمة المرور الخاصة بكاالحفاظ على سرية وأم

 . الخاص بك  Prizeout  بحسابمن جانبك فيما يتعلق أوجه تقصير تتم أو 

 

 وغيرها   Prizeout  العالقة مع  .5

مؤسسة    Prizeoutخدمات  إن   تقدمها  خدمات  عن    كجهة وُتعتبر  ،  Prizeoutعبارة 

مؤسسة  ةخارجي في  يتحكم  أو  يدير  أو  "إلى"  بنك  يمتلك  ال   .Prizeout    أو خماتها  أو 

أو أي خدمات    Prizeout، كما أن بنك "إلى" ليس مسؤواًل عن أي من خدمات  شركائها 

خارجية فإننا Prizeoutلمؤسسة    ةتابع  ةمشترك  تقدمها أي جهة  نحو مماثل،  . وعلى 

لسنا مسؤولين عن أي معلومات أو غيرها من المنتجات والخدمات المقدمة إليك من 

جهات خارجية أخرى مرتبطة بخدمات  أو أي  ركائها  أو من قبل ش  Prizeoutقبل مؤسسة  

Prizeout  ونحن لسنا مسؤولين عن أي قصور أو عن أداء خدمات .Prizeout   أو الخدمات

 ذات الصلة.

 

 العالقات باالتفاقيات األخرى  .6

على أي اتفاقية أخرى قد أبرمناها معك، حيث    Prizeoutال يؤثر تسجيلك في خدمات  
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تظل شروط استخدام بطاقات وحسابات بنك "إلى" نافذة وسارية المفعول بغض النظر  

أم ال. وتتضمن اتفاقياتك معنا القانون المنظم،    Prizeoutعما إذا كنت تستخدم خدمات  

لبطاقة استخدامك  على  أيًضا  تنطبق  التي  المنازعات  تسوية  أو بن  وأحكام  "إلى"  ك 

 .Prizeoutخدمات بالتزامن مع حسابات بنك "إلى" 

 

 أهلية االستخدام   .7

خدمات   في  بك  الخاصة  "إلى"  بنك  حسابات  بطاقات  باستخدام  لك  نسمح  لكي 

Prizeout  كافة المتطلبات"إلى" الخاصة بك   وحسابات بطاقات تحقق، يجب  . 

 

استخدام حساب بنك "إلى" الخاص بك الصادر بعملة الدينار البحريني فقط في  حق لك  ي

 . Prizeoutخدمات 

 الرسوم  .8

استخدام   مقابل  رسوم  أي  نفرض  ال  اتفاقية Prizeoutخدمات  نحن  مراجعة  يرجى   .

أخرى مصروفات  و / أو اتفاقية البطاقة لمعرفة أي رسوم أو فوائد أو  بنك "إلى"    حساب

 الخاصة بك. "إلى"  مطبقة مرتبطة ببطاقات وحسابات

أو جهات  ،  Prizeoutمؤسسة    أخرى قد تفرضهامصروفات  أنت مسؤول عن أي رسوم أو  

 . Prizeoutخدمات خارجية أخرى فيما يتعلق ب

أو الميزات على الوصول إلى الحساب أو المعامالت    رسوم  استحداثنحتفظ بالحق في  

 بنك "إلى".  ، ولكن فقط بعد اإلخطار وفًقا لشروط وأحكاماإلضافية في المستقبل

 

 تعطيل الخدمة  .9

من  الخاص بك  "إلى"  أو حساب  "إلى"    أو إلغاء استخدام بطاقة   تعطيل لنا حظر أو  يحق  

على منها  ،  اإلجراءات في أي وقت وألي سببذه  قد نتخذ هو.  Prizeout  خدماتخالل  

احتيال أو إذا تغيرت القوانين المعمول  كان لدينا شك في وجود عمليات  سبيل المثال إذا  

 بها. 
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 خصوصية البيانات  .10

عنك وعن محددة  معلومات  ونقل وتخزين واستخدام  لنا جمع    يحق أنت توافق على أنه  

لبطاقة خدمات"إلى"  وحسابات    "إلى"  استخدامك  مع  بك  وفًقا    Prizeout  الخاصة 

لنا مشاركة معلوماتك    يحقأنت توافق على أنه  و.  الخاصة ببنك "إلى"   خصوصيةاللسياسة  

بحسابو المتعلقة  مع  ةالخاص"إلى"    وبطاقات  المعلومات   Prizeoutمؤسسة    بك 

 . Prizeoutخدمات حتى تتمكن من االستفادة من غيرها و

، سيكون لها حق الوصول  Prizeoutمؤسسة    ، مثل الجهات الخارجيةت تدرك وتقر بأن  أن

"إلى" الخاص بك    محددة تتعلق بحساباتإلى تفاصيل   التي تتم من معامالت  الوبنك 

 . "إلى" الخاصة بك بطاقةخالل 

أنت تدرك أن المعلومات التي يتم تقديمها إلى أو االحتفاظ بها من قبل جهات خارجية  

خارجة عن نطاق سيطرة بنك "إلى"، كما تخضع أي  هي    Prizeoutفيما يتعلق بخدمات  

 بشكل منفرد   ةخارجي  جهةأو أي    Prizeoutبالكشف عنها إلى مؤسسة    تقوممعلومات  

الخصوصية  ل بهم، وتنظمها سياسات  الخاصة  بكل جهةسياسات األمان  وال  ،  المتعلقة 

"إلى" المطبقة على بطاقة  نبب  المتعلقة  سياسة الخصوصية  تنظمها  وحسابات بنك  ك 

 "إلى" الخاصة بك. 

 

 التعويضات  .11

بنك   تعويض  على  توافق  عنه  "إلى"  أنت  ومن  وحمايته  والدفاع  أي  وضد  جميع  من 

الدعاوى واإلجراءات واألضرار والمسؤوليات والتكاليف والنفقات، بما في ذلك أتعاب  

استخدامك  المعقولةالمحاماة   تنشأ عن  والتي  أو Prizeoutخدمات  ل،  إهمال  أي  أو   ،

، و / أو أي خرق  و / أو أي خرق لهذه الشروط واألحكام  ،إجراء متعمد أو عدم اتخاذ إجراء

. أنت توافق على أن هذه الفقرة ستظل سارية بعد إنهاء و  Prizeoutللشروط مؤسسة  

 ألي سبب من األسباب.  "إلى"أو إغالق حساب أو بطاقة  /


