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التسوق. وال تعت�ب  ونية المتخصصة ب اء السلع والبضائع والخدمات من المواقع االلك�ت تعت�ب paysafecard قسيمة مدفوعة مسبقا ومن الممكن استخدامها ل�ش   1.1
نت.  اء خارج االن�ت ي أو بطاقة المدين. ومن غ�ي الممكن استخدام paysafecard لل�ش

ابة بطاقة االئتمان أو بطاقة الحساب المرص�ف بمث

 Business Village Luzern, Platz 6, CH- 6039 ي
ي paysafecard.com Schweiz Gmbh    والذي لديه مكاتب مسجلة �ف

و�ف يتم إصدار paysafecard عىل الموقع االلك�ت   1.2
نا من  ي ُمنحت ل

اًء عىل رخصة مزود خدمة الدفع وال�ت ن ا بموجب القانون السوي�ي ب ن ي سوي�ا ورقم التسجيل  CH- 035.4.037.599-3. ونقدم خدمات
Root D4  �ف

قبل هيئة مراقبة السوق المالي السوي�ي )FINMA( حيث نخضع لرقابتها.

 .paysafecard ابة اتفاقنا معك فيما يتعلق باستخدام وط واالأحكام العامة بعناية وحذر وطباعتها واالحتفاظ بنسخة منها، حيث تعت�ب بمث يرجى قراءة هذه ال�ش   1.3
ي 

و�ف ي أي وقت من الموقع االلك�ت
وط واالأحكام �ف وط واالأحكام. بإمكانك تحميل نسخة من هذه  ال�ش اء أو استخدام paysafecard توافق عىل هذه ال�ش ومن خالل �ش

 .)“ ي
و�ف ي آخر قد يحل محله )„الموقع االلك�ت

و�ف www.paysafecard.com أو أي موقع الك�ت

وط واالأحكام العامة أو إضافة أحكام جديدة إليها )يشار إليها مجتمعة „تعديالت“(. وسيتم  ي أي وقت تعديل أو إلغاء أي أحكام بموجب هذه ال�ش
ا �ف ن يجوز ل   1.4

ي حال تطبيق مثل هذه التعديالت. 
انتظام �ف ي قبل )30( يوما من �يان مفعولها. يرجى مراجعة الموقع ب

و�ف ن�ش إشعار عن هذه التعديالت عىل الموقع االلك�ت
شعار يتم  ي االإ

تاريخ الذي يتم تحديده �ف ان استخدامك لpaysafecard بعد �يان مفعول هذه التعديالت يشكل موافقتك عىل هذه التعديالت. واعتبارا من ال
.paysafecard ي يتم القيام بها بواسطة

تطبيق أية تعديالت عىل كافة المعامالت المستقبلية ال�ت

وعىل الرغم مما سبق، نحتفظ بحق إجراء مثل هذه التعديالت دون أي إشعار مسبق وخاصة عندما تحمل هذه التعديالت صفة االستعجال لغايات الحافظ عىل    1.5
ا أيضا حيث يقتضيه القانون أو أي  ن ة. يجوز ل ّي ي أو لغايات االمتثال للقانون أو توجيه من أي جهة حكومية معن

و�ف أو استعادة أمان paysafecard أو الموقع االلك�ت
ات أو خدمات تقدمها paysafecard دون إشعار مسبق.  ف توجيه حكومي إلغاء أو تعليق أي م�ي
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الية:  ت . ولكن، تنطبق الرسوم ال ي
و�ف لن تتكبد أي رسوم مقابل تفقد رصيدك عىل الموقع االلك�ت  

ا.  ي شهري
نار كوي�ت صدار(: 0,500 دي رسوم صيانة شهرية )12 شهر بعد االإ   2.1

ي يتم تحديدها عىل البطاقة كل شهر فورا 
انة ال�ت ي رسوم الصي

اء بطاقة  paysafecard ؛ بعد ذلك سيتم تقا�ف لن تتكبد رسوم الصيانة خالل أول 12 شهرا عقب �ش  
ة من رصيد بطاقتك.  ة. ويتم دفع هذه الرسوم لكل paysafecard تكون بحوزتك. ويتم خصم هذه الرسوم مبا�ش عن الشهر الذي يسبقه مبا�ش

بادلها.   ي يتم ت
رصف تكلفة إضافية وفقا للمادة 6 نقطة 1: %1 أو 4.03 % من مبلغ العملية وفقا للعمالت ال�ت   2.2

ي الخدمات أو عيب فيها 
داد بسبب نقص �ف ي حال كان االس�ت

ي من رصيد بطاقتك إال �ف
نار كوي�ت د 3,000 دي داد الرسوم وفقا للمادة 5: يتم خصم الرسم المس�ت اس�ت   2.3

ي غضون 14 يوما بعد تاريخ استالمه.
وتم تقديم الطلب �ف

ي يتم ضمها إل 
ها من الرسوم الستخدام paysafecard وال�ت التسوق رسوم إدارية أو غ�ي ونية المتخصصة ب يرجى المالحظة: قد تتقا�ف بعض المواقع االلك�ت  

التسوق الذي تستخدمه للحصول عىل أي معلومات تتعلق بهذه الرسوم قبل  ي المتخصص ب
و�ف وط وأحكام الموقع االلك�ت مبلغ العملية. ننصح باستشارة �ش

اء. إكمال عملية ال�ش
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ي تقع بالقرب منك 
ي عدد من المراكز التجارية مثل „اسواق نقاط البيع“PoS Outlets. من الممكن العثور عىل مثل هذه االأسواق ال�ت

اء �ف تتوفر paysafecard لل�ش   3.1
ي تم طباعتها عىل البطاقة „القيمة“ لسوق نقاط البيع المرصح به. وتتوافق قيمة 

اء  paysafecard  فقط عند دفع القيمة ال�ت . بإمكانك �ش ي
و�ف عىل الموقع االلك�ت

paysafecard مع الرصيد المتوفر عىل paysafecard „الرصيد“. من غ�ي الممكن إعادة تحميل  paysafecard  بأموال إضافية.

ي حال استلمت 
اؤك لpaysafecard من المركز التجاري ستتلقى بشكل مطبوع أو عىل هيئة بطاقة بالستيكية. �ف يتم تخصيص رقم �ي لكل  paysafecard.عند �ش   3.2

ي حال حصلت عىل البطاقة البالستيكية يظهر الرقم 
البطاقة عىل هيئة مطبوعة، يظهر عليها الرقم ال�ي والرقم التسلسىلي للبطاقة مع المعلومات االأخرى. �ف

الكامل قبل كشطه.  تأكد من تغطية الرقم ال�ي ب ف تحتاج إل كشط الرقم ال�ي. يرجى ال ي ح�ي
التسلسىلي عىل واجهة البطاقة �ف
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وط وأحكام تتطلبها مثل هذه المواقع  ي تقبل بها وتكون خاضعة الأي �ش
ونية المخصصة للتسوق ال�ت ي المواقع االلك�ت

بإمكانك استخدام  paysafecard �ف   4.1
اء، سُيطلب منك إدخال الرقم ال�ي بهدف التحقق من صحة المعاملة. وعند إدخال رقمك ال�ي فإنك تسمح بخصم المبلغ  ونية. قبل إنهاء عملية ال�ش االلك�ت

ضافة إل رسوم تحويل العملة، إن وجدت، بغض النظر عن  ائب مفروضة وتكاليف الشحن )„مبلغ العملية“( باالإ ي ذلك أي رصف
ي بما �ف

و�ف المستحق للموقع االلك�ت
اء فور تحققها.  استالم السلع أو الخدمات أو عدم استالمها. يرجى المالحظة أنه ال يمكن إبطال عملية ال�ش

ي حال قمت بالدفع مقابل أي سلع أو خدمات بأي عملة أخرى فإنه يتم تحويلها إل العملة المحلية بسعر الرصف 
يتم إجراء كافة المعامالت بالعملة المحلية. �ف   4.2

اء.  الساري وقت المعاملة ويتم ن�ش السعر وكمية التحويل عىل الموقع كما يتم عرضها وقت القيام بعملية ال�ش

اء سلع أو خدمات، لتصل إل إجمالي القيمة. يمكنك استخدام العديد من بطاقات  يمكنك استخدام العديد من بطاقات paysafecard الخاصة بك كلما أردت �ش   4.3
ي تم إجراؤها باستخدام 

ا. يقترص مبلغ المعاملة ال�ت paysafecards لنفس الدفعة )„المعاملة „(. تم تحديد الحد االأقىص لمبلغ كل عملية عىل حدة عىل موقعن
ي معاملة واحدة( عىل الرصيد المتبقي عليها. إن 

بطاقة paysafecard )أو بطاقات paysafecard متعددة ، حيث يمكن استخدام أك�ش من بطاقة paysafecard �ف
كمال معاملة باستخدام بطاقة paysafecard ، أو بطاقات paysafecards متعددة ، برصيد بمبلغ أقل من مبلغ المعاملة سيؤدي إل رفض المعاملة. المحاولة الإ
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ي اي وقت 
ي �ف

و�ف ي رصيدك. بإمكانك أن تتحق من الرصيد المتوفر للبطاقة عىل الموقع االلك�ت
ي تقوم بها والمبلغ المتوفر �ف

أنت مسؤول عن تتبع المعامالت ال�ت   4.4
ي بأي وقت. 

و�ف ي قمت بها عىل الموقع االلك�ت
اء ال�ت يانات ورقية. بإمكانك الحصول عىل قائمة بعمليات ال�ش حيث لن يتم إصدار أي ب

ي info@paysafecard.com . نحن نحتفظ 
و�ف نا عىل الفور عىل الموقع االلك�ت ي قمت بها بإمكانك االتصال ب

اء ال�ت ي سجالت عمليات ال�ش
ي حال الحظت أي تعارض �ف

�ف   4.5
ي حال عجزت عن إبالغنا خالل 30 يوما 

التسوق(. �ف ي المتخصص ب
و�ف اء من الموقع االلك�ت ا بمعلومات إضافية مكتوبة )مثل إيصال عملية ال�ش بحق طلب تزويدن

ا أية معلومات مطلوبة سنقوم بتصحيح أي  ن ي حال وفرت ل
ي رصيدك صحيحا فيما يتعلق بمثل هذه العملية. و�ف

بار المبلغ �ف اء، يتم اعت من تاريخ عملية ال�ش
بنا من خالل تقييد المبلغ المطلوب إل حسابكم أو من خالل إصدار paysafecard جديدة. ومع مراعاة أحكام المادة 9.1 باالأسفل، ومن وجهة  خطأ قد وقع من جان
ي أقرب وقت ممكن. 

ي �ف
و�ف يد االلك�ت ا لن نقيد أية مبالغ إل رصيدك وسيتم إبالغك بذلك من خالل ال�ب ن ا، فإن ن ب ا، إن كان التناقض ال يعود عىل أي خطأ من جان نظرن

( أو عن  ي
و�ف ا االلك�ت نا عىل الخط الساخن )أنظر الرقم عىل موقعن ا باالأمر عىل الفور من خالل االتصال ب ي البطاقة ينبغي إبالغن

ي حال اعتقدت وجود أي خلل �ف
�ف   4.6

ك ببطاقة  ي حال تعذر إصالح البطاقة سيتم توف�ي
المقابل. �ف ي info@paysafecard.com. سيتم إصالح أي بطاقة فيها عيب دون أي رسوم ب

و�ف يد االلك�ت طريق ال�ب
ي الوقت الذي قمت بإبالغنا عن الخلل. 

ا �ف ن ي البطاقة السابقة، وفقا لسجالت
المبلغ الذي كان متوفرا �ف ها وتعوض الرصيد ب غ�ي

ر( الأهداف  المثل، يمنع أي تحويل باستخدام paysafecard )مقابل الدفع أو بال م�ب ا. وب ن يرجى المالحظة: يمنع إعادة بيع paysafecard دون الحصول عىل موافقت  
نت غ�ي مرصح بها. وينطبق هذا الحظر عىل وجه التحديد عىل  اء paysafecard من منصات إن�ت غسيل االأموال. وعىل وجه الخصوص، يحظر بيع أو التجارة أو �ش

التسوق المدرجة عىل الموقع  ونية المتخصصة ب ا من خالل المواقع االلك�ت نت حرصي اء paysafecard ع�ب االن�ت شبكة تبادل الملفات/ والبورصة. ويسمح ب�ش
. ي

و�ف االلك�ت
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ي 
و�ف يد االلك�ت نا عىل الخط الساخن أو عن طريق ال�ب ي أي وقت من خالل االتصال ب

ي paysafecard �ف
داد رصيدك المتوفر �ف من الممكن اس�ت   5.1 

داد المال، ينبغي أن  ي يتم خصمها من الرصيد. ولكي تكون مؤهال الس�ت
ي وال�ت

نار كوي�ت داد بقيمة 3,000 دي info.kw@paysafecard.com وتكون خاضعا لرسوم االس�ت
داد المال وأن ال تكون من االأشخاص الذين يخضعون الأي تقييد بتحويل االأموال  ط الس�ت ي االأصىلي وقد نطلب منك المصادقة عىل ذلك خطيا ك�ش تكون أنت المش�ت

ي واالأمم المتحدة أو الواليات المتحدة(. كما ينبغي أن توفر الرقم التسلسىلي للبطاقة  تحاد االأورو�ب من قبل اي بلد أو منطقة )مثل العقوبات االقتصادية من االإ
نا نسخة عن بطاقة  ي ورقم الهاتف وأن ترسل ل

و�ف يد االلك�ت ف عليك أيضا توف�ي اسمك الكامل والعنوان وال�ب ي الرصيد. يتع�ي
والرقم ال�ي وقيمة المبلغ المتبقي �ف

د إليه وأي معلومات أخرى تكون  ي إرسال المبلغ المس�ت
ي تحتوي عىل العنوان واسم البنك ورقم الحساب البنكي الذي ترغب �ف

paysafecard ونسخ عن الهوية ال�ت
داد. ملزمة من قبل القانون قبل أن يتم معالجة عملية االس�ت

ة ل م ع ال   6

ي بقيمة %4.03 من مبلغ العملية 
ي بقيمة %1 من مبلغ العملية. ويتم خصم رسم إضا�ف

اء من العملة المحلية إل اليورو يتم خصم رسم إضا�ف جراء عملية �ش الإ   6.1
ي تبعا للعمالت 

ضا�ف ناء اليورو(. ولكن، قد تختلف قيمة الرسم االإ ث اء من العملة المحلية إل الدوالر االأمريكي )وإل جميع العمالت االأخرى باست عند إجراء عملية �ش
ي يتم استخدامها. 

ال�ت

ي المعمول به. كما سيتم 
ضا�ف سوف يتم ن�ش أسعار الرصف المعمول بها يوميا عىل الموقع www.paysafecard.com/ar-kw  وخالل العملية إل جانب الرسم االإ   6.2

ي وقت العملية. 
ن�ش سعر الرصف المستخدم والمبلغ المستقطع من البطاقة �ف

�ي م ال رق ة ال اي م ن وح ة والأم الزم ة ال اي ن ع ة ال ارس م م   7

ي حال لم تتمكن من قراءة الرقم ال�ي أو كنت تعتقد أنه قد تم العبث 
اء paysafecard  من توفر الرقم التسلسىلي والرقم ال�ي. �ف يجب التحقق عند �ش   7.1

ي info.kw@paysafecard.com . سُيطلب منك توف�ي 
و�ف يد االلك�ت ببطاقتك يرجى إبالغنا عىل الفور من خالل االتصال عىل الخط الساخن أو إرسال رسالة عىل ال�ب

. من الممكن استبدال البطاقة بعد التحقق من الظروف.  ي
و�ف يد االلك�ت ا بنسخة عن البطاقة عن طريق ال�ب ن ي حال تعذر قرائته ابعث ل

الرقم ال�ي للبطاقة و�ف

ي الرصيد. ينبغي أن نحصل عىل موافقتك عىل 
ي حال ضياعها أو إرجاع أي جزء من المال المتوفر �ف

يجب أن تعامل بطاقتك كما تعامل النقد. لن نقوم باستبدالها �ف   7.2
إتخاذ كافة االحتياطات المعقولة لحماية بطاقتك ضد الضياع أو ال�قة أو االستخدام غ�ي المرصح به. ال تكشف الرقم ال�ي الأي طرف ثالث غ�ي مرصح به. 

ا باالأمر عىل الفور.  اء لم تتم بطريقة صحيحة ينبغي عليك إبالغن ي حال اعتقدت أن عملية ال�ش
�ف   7.3

ا  ي طريقة غ�ي مرصح بها ينبغي أن توافق عىل إبالغن
ي حال تم �قة بطاقتك أو تعتقد أنه قد تم استخدامها �ف

ي يتم اتباعها للقسائم الم�وقة: �ف
جراءات ال�ت االإ   7.4

ي 
و�ف يد االلك�ت ( أو عن طريق ال�ب ي

و�ف ف عىل الخط الساخن )أنظر الرقم عىل الموقع االلك�ت ي كال الحالت�ي
ا �ف ن  باالأمر عىل الفور. يرجى االتصال ب

اء  ي تم �ش
info.kw@paysafecard.com لكي نتمكن من تجميد الرصيد المتبقي وإلغاء البطاقة. سُيطلب منك توف�ي اسمك والرقم التسلسىلي للبطاقة والعملة ال�ت

ي تم القيام بها مؤخرا.
البطاقة فيها وتاريخ العمليات ال�ت

الرقم التسلسىلي الصحيح.  ا ب ن من المستحيل إلغاء أو إعادة إصدار البطاقة دون توف�ي  

ي حال وجود أسباب 
ي الرصيد إال �ف

المبلغ المتبقي �ف إلغاء البطاقة وإصدار بطاقة جديدة ب ي البطاقة، سنقوم ب
ا إل وجود رصيد متبقي �ف ن ي حال أشارت سجالت

�ف  
باه باالحتيال وسيتم مصادرة الرصيد. ي حال تم االشت

ي أي وقت �ف
إلغاء البطاقة االأصلية أو استبدالها بأخرى �ف همال من طرفك. قد نقوم ب معقولة لالحتيال أو االإ

ا بالضياع أو ال�قة أو االستخدام غ�ي المرصح به عىل أنها تمت بموافقتك.  ي تم القيام بها قبل إخطارن
بار كافة المعامالت ال�ت سيتم اعت  

طة المسؤول  الملف المرجعي من مركز ال�ش ا ب ف عليك ايضا تزويدن اء عند �قة البطاقة. كما يتع�ي ا بدليل عملية ال�ش ن سنقوم بإصدار بطاقة جديدة بعد توف�ي   7.5
عن القضية. 

. ف ف غ�ي المرصح�ي ا لمالحقة المستخدم�ي ن ي محاوالت
ا �ف توافق عىل التعاون معن   7.6
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التسوق بواسطة  paysafecard. لن نتحمل مسؤولية  ونية المتخصصة ب ي يتم القيام بها من المواقع االلك�ت
يات ال�ت يتم تسوية أي نزاعات فيما يتعلق بالمش�ت   8.1

عية  ي ذلك، ولكن ال تقترص عىل، الجودة والسالمة واالأمن وال�ش
ائها بواسطة البطاقة بما �ف ي تقوم ب�ش

أي مشاكل تحصل معك فيما يتعلق بالسلع أو الخدمات ال�ت
ي يتم الحصول عليها بواسطة البطاقة. 

والتأخ�ي أو عدم التسليم أو التلف أو الخدمات غ�ي الُمرضية أو أي جانب آخر فيما يتعلق بالسلع والخدمات ال�ت

ي حال أذنت بها وأدخلت رقمك ال�ي. 
ا إيقاف أو عكس المعاملة �ف ن يرجى المالحظة أنه ال يمكن   8.2

ة ي ؤول س م دود ال ح   9

 ، ي
ط إلزامي قانو�ف ا. وخضوعا الأي �ش ن ف لدي ا المعين�ي ن ي تحصل بسبب سوء ترصف متعمد أو إهمال جسيم من وكالئ

ة والفعلية ال�ت ار المبا�ش نتحمل مسؤولية االأرصف   9.1
ي ذلك ولكن ليس عىل سبيل الحرص، خسارة االأرباح 

ة )بما �ف ار غ�ي مبا�ش ف عن أي ارصف ا مبلغ العملية ولن نكون مسؤول�ي ن ت ي ي أي حال من االأحوال ال تتجاوز مسؤول
�ف

ف بأي شكل من االأشكال عن أي سلع أو  يانات( وعرضية أو تبعية أو تعويضات رادعة أو عقابية خاصة بغض النظر عن كيفية نشوئها. كما لن نكون مسؤول�ي ب أو ال
خدمات يتم دفعها من خالل البطاقة. 

ف أيضا عن أية  ي أو الفشل فيه ولن نكون مسؤول�ي
و�ف انة والتصليح وتغي�ي الموقع االلك�ت ي الخدمة بسبب الصي

ال نتحمل مسؤولية أي انقطاع مؤقت أو أي تأخ�ي �ف   9.2
ي ذلك، ولكن ليس عىل سبيل الحرص، قدرتك 

ي قد تؤثر عىل البطاقة واستخدامها بما �ف
ار ناجمة عن إنقطاع أو تأخ�ي من هذا القبيل وال�ت تكاليف أو نفقات أو أرصف

ا بال�قة أو إساءة استخدام البطاقة أو استخدام أي خدمات أخرى تتعلق بالقسيمة.  بالغن اء السلع أو الخدمات من خالل البطاقة، للتحقق من رصيدك الإ عىل �ش
ي حال رفضها للبطاقة الأي سبب كان. 

ونية للتسوق أو �ف نا ال نتحمل أي مسؤولية فيما يتعلق بانقطاع خدمات أو أنظمة المواقع االلك�ت وعالوة عىل ذلك، فإن

ي تتضمن، دون 
ة وال�ت ا المعقولة والمبا�ش ن ء خارج عن سيطرت ي

ي القوة القاهرة أي �ش
ة مؤقتة بسبب قوة قاهرة. وتع�ف ال نتحمل مسؤولية عدم توفر الخدمات لف�ت   9.3

ي 
ها، وأعمال الجهات الحكومية أو السلطة أو فشل �ف اعات العمالية وغ�ي ف ابات، أو ال�ف رصف رهاب، واالإ حرص، أعمال الله، قوى الطبيعة، والرصاعات المسلحة، واالإ

ها.  وسات وغ�ي نت أو الهواتف الخلوية أو هجمات الف�ي الطاقة أو االأجهزة أو الوصول إل االن�ت

وط واالأحكام العامة.  ا لهذه ال�ش ناتجة عن أي ترصف من طرفك يشكل انتهاك ار ال تتحمل مسؤولية كافة االأرصف   9.4

ف أو التدخل عن قصد أو تعطيل  . وتوافق عىل عدم انتهاك أي من القوان�ي ي
و�ف توافق عىل الترصف بمسؤولية فيما يتعلق باستخدام البطاقة والموقع االلك�ت   9.5

نا وفقا لهذه االأحكام  ينبغي الحصول عىل موافقتك عىل توف�ي المعلومات الصحيحة وليس  ي حال أردت تقديم المعلومات الشخصية ل
شبكات الكمبيوتر. �ف

انتحال شخصية أي طرف ثالث. 

ات ان ي ب ة ال اي م ح   10

 . ي
و�ف نا عىل الموقع االلك�ت يانات المطلوبة عندما توفرها ل ب اء أو استخدام paysafecard حيث يتم جمع ال يانات عند �ش لن يتم جمع أي ب   10.1

. يتم  ي
و�ف ا االلك�ت ف عليك قبول هذه الملفات بهدف استخدام موقعن نستخدم ملفات تعريف االرتباط لغرض حماية النظام ضد سوء االستخدام. يتع�ي  

https://www.paysafecard.com/ar-kw/data- :ا طالع عليها „هن ي من الممكن االإ
ا وال�ت ن يانات الشخصية وفقا لسياسة الخصوصية الخاصة ب ب التعامل مع كافة ال

 .“/protection

ز �ي ي ع ت ال   11

ي 
. و�ف ي

و�ف ف عىل االأقل عىل الموقع االلك�ت ك بإشعار قبل أسبوع�ي ي أي وقت عند توف�ي
وط واالأحكام العامة الحالية �ف ا بموجب ال�ش ن امات ف ا وال�ت ف حقوقن ا تعي�ي ن يجوز ل    11.1

تأثر حقوقك. هذه الحالة، لن ت

ا تعويضك عن أي إدعاء أو تعويض مبلغ  ي حال قررن
ف آخرين. و�ف وط واالأحكام العامة ملزمة لك ولورتثك والمنفذين والمتنازل لهم وأي ممثل�ي تبقى هذه ال�ش   11.2

ا  ي قمن
الثة مساوية للقيمة ال�ت ث ي كانت لديك أو قد تكون لديك ضد كافة االأطراف ال

ا كافة حقوقك ال�ت ن ائية سيتم اعتبار ذلك عىل أنك قد عينت ل العملية ال�ش
اه إل  ا بدفعها لك أو المبلغ الذي أعدن ي قمن

بدفعها لك أو أعدناها إل رصيدك. كما توافق عىل عدم متابعة هذه المطالبة من الطرف الثالث هذا للقيمة ال�ت
ي ممارسة هذه 

ا إجراءات ضد طرف ثالث للحصول عىل المبلغ المدفوع أو المستحق. ان الفشل �ف ي حال اتخذن
ا �ف رصيدك. وعالوة عىل ذلك، توافق أن تتعاون معن

ي المستقبل.
ا لممارستها �ف الحقوق بموجب هذا االتفاق ال يشكل أي تنازل عن حقوقن

ة ي الل ق ت ط الس اص و�ش ص ت ان الخ ك ق وم ي ب ط ت ل ل ل اب ق ون ال ان ق ، ال �ي س ف ت ال   12

ف السوي�ية. سيتم  ها بموجب القوان�ي ا. وسيتم تفس�ي ن ن ي وط واالأحكام العامة الحالية كما قد يتم تعديلها من وقت الآخر تشكل مجمل االتفاق بينك وب ان ال�ش   12.1
 .CH-Root Längenbold, Switzerland ي

تسوية أي نزاع من قبل المحاكم المختصة �ف

ي 
و�ف يد االلك�ت ا( أو عن طريق ال�ب نا من خالل الخط الساخن )أنظر الرقم عىل موقعن ا يرجى االتصال ب إذا كان لديك شكوى تتعلق بأي جانب من جوانب التعامل معن   12.2
امات  ف انات أو االل�ت ي ب ال دالء ب اعات الداخية والذي من خالله نقوم بحل أي شكوى قد تنشأ. ال يحق الأي طرف باالإ ف ا نظام لحل ال�ف ن info.kw@paysafecard.com . لدي

نا فقط.  ي تدلي بها. وفقا لذلك، يرجى توجيه أي شكوى ل
ابة عنا وال يعت�ب مخوال للرد عىل الشكاوي ال�ت ي ن ال ب

لتنفيذ بموجب القانون  ي أو غ�ي قابل ل
وط واالأحكام العامة أو جزء من هذه االأحكام أو أي تعديل يدخل عليها يعت�ب باطال وغ�ي قانو�ف ط من هذه ال�ش إذا كان أي �ش   12.3

لتنفيذ.  وط واالأحكام العامة بذلك وتظل سارية وقابلة ل أثر االأحكام المتبقية من هذه ال�ش ت المعمول به ال ت


