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BOK Visa card request
Date

/

طلب بطاقة فيزا

/

/

Visa Card Type

التاريخ

Visa نوع بطاقة
Virtual Card

Prepaid Card

Debit Card

بطاقة افتراضية

بطاقة الدفع المقدم

بطاقة الخصم

نوع الطلب

Request Type
New Card
تغذية البطاقة

Update Info
استرداد أموال

New PIN
تحويل رصيد

Transfer Balance
رمز شخصي جديد

Refund Balance
تعديل بيانات

Reload
بطاقة جديدة

ﺑﻴﺎﻧﺎت العميل

Customer Information

:االسم

First Name:

:اسم األب

Father Name:

:اسم العائلة

Surname (Last Name):

:اسم األم قبل الزواج

Mother Maiden Name:

:تاريخ الميالد

Date of Birth:

:الجنسية

Nationality:

:رقم الحساب

CIF or Account Number:
ID Proof:

/

Passport

Personal ID

ID Number:

بطاقة شخصية

جواز سفر

:نوع الهوية
:رقم الهوية

Date of ID Issuance:

:تاريخ إصدار الهوية

Place of ID Issuance:

:ﻣﻜﺎن إﺻﺪار الهوية

Date of ID Expiry:
Mobile Number:

:تاريخ انتهاء الهوية
:رقم الهاتف

Email Address:

:البريد اإللكتروني

Home Address:

:عنوان السكن

I, the undersigned in my legally accepted state and capacity, I
attest that the above-mentioned information is correct.
Name:
Signature:
Date:

ﺑﻬﺬا أﻧﺎ اﻟﻤﻮﻗﻊ أدﻧﺎه أﻗﺮ ﺑﻜﺎﻣﻞ أﻫﻠﻴﺘﻲ اﻟﻤﻌﺘﺒﺮة ﺷﺮعًا وﻗﺎﻧﻮنًا ﺑﺼﺤﺔ
.اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة أﻋﻼه
:االسم
:التوقيع
:التاريخ

Visa Prepaid / Virtual Services
Visa Card Reload
Card Last 6 digits:
Acc/No of Visa Card:
Amount:

Update Info / New PIN
Card Last 6 digits:
Acc/No of Visa Card:

Transfer / Refund Balance Request
Transfer Balance

 االفتراضية/ خدمات فيزا للدفع المقدم
تغذية بطاقة فيزا
:Visa  ارقام لبطاقة6 آخر
:)Acc No( رقم حساب بطاقة فيزا
:مبلغ التغذية

 إرسال رقم سري جديد/ تعديل البياﻧات
:Visa  ارقام لبطاقة6 آخر
:)Acc No( رقم حساب بطاقة فيزا

: استرداد األموال/ طلب تحويل
تحويل رصيد

From Virtual Visa Card (Card 6 last digits):

:) ارقام6  االفتراضية (آخرVisa من بطاقة

To Virtual Visa Card (Card 6 last digits):

:) ارقام6  االفتراضية (آخرVisa إلى بطاقة

Current Balance:

:المبلغ الحالي

Transfer reason:

:سبب التحويل

Refund Balance
Virtual Visa Card Number (Card 6 last digits):
Current Balance:
Refund reason:
Note: Transfer/Refund Balance is only valid for blocked and
expired BOK Virtual Visa cards. For transfer is made only
between same customer’s Virtual Visa cards.
Name:
Signature:
Date:

استرداد رصيد
:) ارقام6  االفتراضية (آخرVisa رقم بطاقة
:المبلغ الحالي
:سبب االسترداد
 بنكVisa استرداد األموال ساري فقط لبطاقات/ طلب تحويل:مالحظة
 وفي حال التحويل.الخرطوم المغلقه والمحجوزه والمنتهية الصالحية
. االفتراضية لنفس العميلVisa يتم التحويل فقط بين بطاقات
:االسم
:التوقيع
:التاريخ

Terms and Conditions of BOK Visa Card:
1. General Terms:
1. These terms and conditions are subject to the terms and
conditions of Visa («Visa»), the internal polices and regulation of
Bank of Khartoum («the Bank»), and to the terms and conditions
of the third parties which BOK dealt with to provide the service
(“The Service Providers“) which includes the settlement process,
all Sudanese laws and the exclusive jurisdiction of the Sudanese
courts and to the Bank’s applicable account opening regulations
and the Central Bank of Sudan ‘s regulations.
2. The customer acknowledges and agrees that the information
provided for the purpose of obtaining Visa card (“the service”) is
correct and true and updated, the customer also undertakes to
provide and disclose any information required by the Bank from
time to time for the purpose of the service continuity. The customer
agrees/authorizes the Bank to share this information with Visa and
/ or the Service Providers without any liability towards the Bank for
the purpose of providing the service.
3. The customer acknowledges and agrees not to execute any
transactions that violate the laws and shall not do any unlawful
commercial uses or activities which violate the applicable laws
and Islamic Sharia, thus, the customer indemnifies the Bank from
any liability in case the customer did any unlawful commercial
transactions.
4. The customer exempts the Bank from any claim and/or liability
for stopping and/or suspending the Service due to any network
error or any other reasons that lead to the suspension of the Service
either from the Bank, the Service Providers and/or Visa.
5. The customer agrees and is obligated to pay the service fees
and/or taxes imposed by the Bank from time to time which are
announced through the Bank’s website in accordance with the
Bank’s internal policy, or imposed by Visa and/or the Service
Providers. Thus, the customer in this regard authorizes the Bank to
deduct any fees imposed by the authorities, the Bank, Visa, and/or
the Service Providers.
6. The customer agrees that the Bank has the right to block and/
or suspend and/or freeze the Service in case it is been used or
exploited illegally or violating these terms and conditions and
procedures applied by the Bank from time to time.

 بنك الخرطومVisa شروط وأحكام بطاقة
: أحكام عامة.1
 تخضع شروط وأحكام هذه الوثيقة إلى شروط وأحكام خدمة.1
 ») وإلى الضوابط واألحكام الداخلية الخاصة ببنكVisa ») Visa
الخرطوم («البنك») إلى الشروط واألحكام التي تخص الجهات التي
يتعاقد معها البنك في سبيل تقديم الخدمة )»مزودي الخدمة») بما
 وإلى كافة القوانين السودانية ولالختصاص،في ذلك عملية التسويات
القضائي الحصري للمحاكم السودانية وإلى ضوابط فتح الحسابات
.المعمول بها لدى البنك وضوابط بنك السودان المركزي
المقدمة بغرض الحصول على
 يقر ويوافق العميل بأن المعلومات.2
ّ
 («الخدمة») هي معلومات صحيحة وحقيقية وأنVisa بطاقة
 ويتعهد العميل بتوفيرها واإلفصاح عن،معلوماته طرف البنك محدثة
أي معلومات مطلوبة بواسطة البنك من وقت آلخر بهدف إستمرارية
الخدمة ويوافق العميل على أن يقوم البنك بتبادل هذه المعلومات
أو مزودي الخدمة دون أدنى مسئولية على البنك بغرض/ وVisa مع
.استخدام المعلومات وإجراء المعامالت
 يقر ويوافق العميل بعدم إجراء المعامالت التي تخالف للقوانين وال.3
يقوم بأي استخدامات تجارية أو نشاطات تخالف القوانين المعمول بها
 وبهذا يعفي العميل البنك من أي مسؤولية في،والشريعة اإلسالمية
حال قام العميل بإجراء معامالت تجارية مع جهات غير حقيقية أو
.مخالفة
/أو مسؤولية جراء إيقاف و/ يعفي العميل البنك من أي مطالبة و.4
أو توقيف الخدمة بسبب ناتج عن أي أعطال في الشبكة أو أي أسباب
أو مزودي الخدمة/أخرى تؤدي إلى توقف الخدمة تخص أي من البنك و
.Visa أو/و
أو الضرائب التي/  يوافق العميل ويلتزم بسداد رسوم الخدمة.5
يفرضها البنك من وقت آلخر والمعلن عنها بواسطة موقع البنك
Visa  أو المفروضة من قبل،اإللكتروني وفق لسياسة البنك الداخلية
أو مزوّ دي الخدمة وبهذا يفوّ ض العميل البنك بخصم أي رسوم/و
Visa أو/أو البنك و/مفروضة على الخدمة من قبل الجهات الرسمية و
.أو مزودي الخدمة/و
ّ
أو تجميد الخدمة/أو إيقاف و/يحق للبنك قفل و
 يوافق العميل بأنه.6
في حال تم استخدامها أو إستغاللها بصورة غير قانونية وبمخالفة
ألحكام وشروط هذه الوثيقة بحسب اإلجراءات المتبّعة التي يحددها
.البنك من وقت آلخر
. يحتفظ البنك بالحق في تعديل شروط هذه الوثيقة في أي وقت.7

7. The Bank reserves the right to amend these terms at any time.

2. Terms and conditions of BOK Virtual prepaid Visa
card:

 بنك الخرطومVisa  شروط وأحكام بطاقة.2
:االفتراضية للدفع المقدم

1. The terms and conditions of the virtual Prepaid Visa card are
subject to the terms and conditions of Visa’s Virtual Cards, the
Bank’s internal polices, the Central Bank of Sudan regulation and
to the Service Providers’ regulations.

 االفتراضيــة للدفــع المقــدم إلــىVisa  تخضــع شــروط وأحــكام بطاقــة.1
 الخاصــة بالبطاقــات اإلفتراضيــة مقدمــةVisa شــروط وأحــكام خدمــة
الدفــع وإلــى الضوابــط واألحــكام الداخليــة الخاصــة بالبنــك والتــي تصــدر
عــن بنــك الســودان المركــزي إلــى الشــروط واألحــكام التــي تخــص مــزودي
.الخدمــة

2. The customer agrees that the transactions will be settled
according to the exchange rate announced by Visa.
3. The customer will be responsible for all transactions executed
via Visa virtual card by using customer’s personal identification
number. The customer is obligated to keep/maintain the virtual
card number and the personal identification number safe. The
bank shall not be responsible for any transaction by unauthorized
third party.
4. The customer is authorized to use Visa virtual prepaid card
during the validity period specified by the Bank.

 يوافــق العميــل علــى أن يتــم تســوية المعامــات بإعتمــاد ســعر الصــرف.2
.Visa المعمــول بــه والمعلــن مــن قبــل
ً  يكــون العميــل مســؤو.3
ال عــن جميــع العمليــات التــي يتــم إجراءهــا عبــر
البطاقــة االفتراضيــة ورقــم التعريــف الشــخصي الخــاص بالعميــل ويلتــزم
،العميــل باالحتفــاظ برقــم البطاقــة اإلفتراضيــة ورقــم التعريف الشــخصي
ً ال يكــون البنــك مســؤو
.ال عــن أي عمليــة تتــم عــن طــرف ثالــث
 يحــق للعميــل إســتخدام البطاقــة اإلفتراضيــة للدفــع المقــدم خــال.4
.فتــرة الصالحيــة المحــددة مــن قبــل البنــك
.قانونية

 .3شروط وأحكام بطاقة  Visaبنك الخرطوم للخصم
المباشر:

3. Terms and Conditions of BOK Visa Debit Card:

 .1تخضــع شــروط وأحــكام بطاقــة  Visaللخصــم المباشــر إلــى
شــروط وأحــكام خدمــة  Visaالخاصــة ببطاقــات الخصــم المباشــر
وإلــى الضوابــط واألحــكام الداخليــة الخاصــة بالبنــك والتــي تصــدر عــن
بنــك الســودان المركــزي و إلــى الشــروط واألحــكام التــي تخــص مقــدم
الخدمــة ومــزودي الخدمــة.

1. These terms and conditions are subject to the terms and
conditions of Visa Debit cards, the Bank’s internal policies, and the
Central Bank of Sudan the Service Provider’ regulations.

 .2يحــق للعميــل اســتخدام البطاقــة لالســتهالك والشــراء فــي جميــع
المؤسســات التابعــة ل  Visaفــي جميــع أنحــاء العالــم  ،علــى أن يلتــزم
العميــل بســداد أي رســوم أو نفقــات مفروضــة لصالــح البنــك أو مــزودي
الخدمــة ،علــى أن ال يتحمــل البنــك أي مســئولية فــي حــال رفــض التاجــر
إســتخدام البطاقــة دون إبــداء اســباب.
 .3البطاقــة و رقــم التعريــف الشــخصي ( )PINمســئولية العميــل وال
يمكــن اإلفصــاح عنهــا لطــرف ثالــث أو إقراضهــا أو إعطاؤهــا لطــرف
ثالــث علــى أن يتحمــل العميــل أي مســئولية فــي هــذا الخصــوص.
 .4يجــب علــى العميــل ممارســة كل العنايــة الممكنــة لضمــان ســامة
البطاقــة و رقــم التعريــف الشــخصي ومنــع إســاءة اســتخدامه ،و فــي
حالــة ضيــاع أو ســرقة أو تلــف البطاقــة  ،يجــب علــى العميــل إخطــار البنك
علــى الفــور بواقعــة الضيــاع أو الســرقة أو التلــف وذلك باإلتصــال بخدمات
العمــاء ،علــى أن يكــون العميــل مســئو ً
ال عــن كل المعامــات التــي
تتــم عبــر البطاقــة إلــى حيــن إخطــار البنــك و إيقــاف البطاقــة ويتحمــل
جميــع الرســوم والنفقــات المتكبــدة علــى إصــدار بطاقــة جديــدة.
 .5يحــق للعميــل إســتخدام بطاقــة الخصــم المباشــر خــال فتــرة
الصالحيــة المحــددة مــن قبــل البنــك.
 .6البطاقــة ليســت بطاقــة إئتمــان ولــن يتــم دفــع أي فائــدة علــى
األرصــدة الممولــة للبطاقــة.
 .7يحــق للعميــل إســتخدام البطاقــة عبــر ماكينــات الصــراف اآللــي ونقــاط
البيــع التــي تحمــل شــعار  Visaوفــق الضوابــط المعتمــدة مــن قبــل
البنــك بعــد خصــم الرســوم المقــررة.
 .8يحق للعميل تغذية البطاقة من أي فروع بنك الخرطوم.

2. The customer has the right to use the card for commercial
services with all the institutions around the world using Visa and
the customer is obliged to pay any fees or expenses imposed by
the Bank or Service Providers, the Bank shall not be responsible in
the event that the merchant refuses to use the card without giving
reasons.
3. The card and personal identification number (PIN) is solely
customer’s responsibility and shall not be disclosed to any third
party, therefore the customer is responsible for any unauthorized
use by any other third party.
4. The customer must do all possible care to ensure the safety of
the card and password to prevent card misuse. In the event of loss,
theft or damage to the card, the customer must immediately notify
the Bank of the incident of loss, theft or damage by contacting
customer services, and the customer will responsible for all
transactions executed by the card until the bank is notified and
the card is suspended, and the customer shall bear all fees and
expenses incurred on issuing a new card.
5. The customer is authorized to use Visa debit card during the
validity period specified by the Bank.
6. The card is not a credit card and no interest will be paid over
the card funds.
7. The customer is authorized to use the card through ATMs and
points of sale obtaining Visa logo in accordance with the Bank
terms after deducting the Service fees.
8. The customer has the right to charge the card from any Bank of
Khartoum branches.

أنــا………………… .الموقــع أدنــاه بموجــب هــذه الوثيقــة أرغــب
فــي الحصــول علــى بطاقــة  Visaالصــادرة مــن بنــك الخرطــوم
ً
وفقــا للقوانيــن الســودانية المعمــول بهــا  ،ولقوانيــن العالمــة
،
التجاريــة الموجــودة علــى البطاقــة ،وبتوقيعــي علــى هــذا الطلــب
بمثابــة إقــرار منــي بــأن جميــع الوثائــق المقدمــة للبنــك هــى
حديثــة وصحيحــة وملزمــة ،فــي حــال انقضــاء أو عــدم صحــة أي
مــن المســتندات المقدمــة فســيكون مــن مســؤوليتى المنفــردة
تزويــد البنــك علــى الفــور بتحديــث المعلومــات مــن المســتندات
المقدمــة .كمــا أقــر بإعفــاء البنــك عــن أي مســئولية قــد تنشــأ
جــراء فشــلي فــي تحديــث المعلومــات وأننــي أتحمــل كافــة
المســؤولية.

I…………………. The undersigned would like to
obtain a Visa card issued by Bank of Khartoum in
accordance with the applicable Sudanese Laws, the
Trademark Laws, and upon my signature on this
application, I confirm that all documents submitted
to the Bank are updated and authentic it will be under
my sole responsibility to provide the Bank promptly
with an updated information and I exempt the Bank
from any responsibility on this regard.

اسم العميل.............................................................................................................................. :
توقيع العميل.......................................................................................................................... :

Customer Name: …………………………………………….…….....
Customer Signature: ……………………………………….…......….

1913 - 0156661000
www.bankofkhartoum.com
/bankofkhartoum

