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TERMS AND CONDITIONS OF VERIFIED BY VISA (VBV) 3D SECURE SERVICE
Please read this Terms of Service Agreement carefully before using Verified
by Visa (VbV) 3D Secure Service. In this Agreement, “Issuer” refers to the
Bank that issued your UBL Debit Card; “we,” “us,” and “our” refer to Issuer
or its suppliers of card processing and web-hosting services; and “you,”
“your,” or “yours” refers to the UBL Debit cardholder using Verified by Visa
(VbV) 3D Secure Service.
This Terms of Service Agreement supplements our “Terms and Conditions
Governing Bank Account” with you. Verified by Visa (VbV) 3D Secure Service
is subject to these Terms and Conditions governing the card transactions for
which Verified by Visa (VbV) 3D Secure Service is used.

1. ACCEPTANCE OF TERMS
a. We provide Verified by Visa (VbV) 3D Secure Service to you, but we may
use third party service providers to operate the service or part of it on our
behalf, subject to the following Terms of Service Agreement and “Terms
and Conditions Governing Bank Account” governing the card transactions
for which Verified by Visa (VbV) 3D Secure Service is used. The Terms
of Service Agreement may be updated by us from time to time on the
UBL website without notice to you. Use of the service constitutes your
acceptance of these Terms of Service Agreement. In addition, when using
Verified by Visa (VbV) 3D Secure Service, you shall be subject to any
guidelines or rules applicable to Verified by Visa (VbV) 3D Secure Service
that may be posted from time to time on the UBL website.
b. You agree that use of Verified by Visa (VbV) 3D Secure Service, will
represent your acceptance of this Terms of Service Agreement, and that
continued use of Verified by Visa (VbV) 3D Secure Service after revisions
to this Terms of Service Agreement shall constitute your agreement to
such revised terms and any applicable posted guidelines or rules.
c. Unless explicitly stated otherwise, any new features that augment,
enhance or otherwise change Verified by Visa (VbV) 3D Secure Service
shall be subject to this Terms of Service Agreement.
d. The Issuer reserves the right at any time and from time to time to modify or
discontinue, temporarily or permanently, Verified by Visa (VbV) 3D Secure
Service or any part thereof with or without notice.

2. DESCRIPTION OF VERIFIED BY VISA (VBV) 3D
SECURE SERVICE
Verified by Visa (VbV) 3D Secure Service provides you with a way of increasing
security for online transactions for which Verified by Visa (VbV) 3D Secure
Service is used, by reducing the chances of fraud for those transactions by
authenticating your genuineness through a six (6) digit One Time Password
(OTP) sent on your mobile number registered with the Bank and is required
to be entered on the 3D Secure enabled merchant. Verified by Visa service
(VbV) 3D Secure Service may also be used for record keeping and reporting
purposes, as well as to help resolve any transaction disputes.

3. REGISTRATION
a. In order to use Verified by Visa (VbV) 3D Secure Service, you must have
the ability to access the World Wide Web and must pay any service fees
associated with such access. In addition, you must have the equipment
necessary to make such a connection to the World Wide Web, including a
computer and modem or other access device.
b. You must register a valid and accurate mobile number with us to use
Verified by Visa (VbV) 3D Secure Service. You must ensure that the latest
mobile number that we have in our records is your most up-to-date
number before using Visa (VbV) 3D Secure Service. Further you agree
that in case your mobile number is not registered with us or you do not
provide us with your updated mobile number, we shall not be responsible
for failure to provide Verified by Visa (VbV) 3D Secure Service and/or any
loss caused to you.

c. By selecting the channel of One Time Password (OTP) communication, you
hereby authorize us to send the six (6) digit OTP at your mobile number
registered with us.
d. You hereby acknowledge and agree that SMS delivery for OTP is beyond
our control. Additionally, there may be delay/non-delivery of the SMS
delivery, for which we shall by no means be responsible/liable in any
manner whatsoever.

4. USE OF VERIFIED BY VISA (VBV) 3D SECURE
SERVICE
a. To prevent unauthorized use of your UBL Debit Card online, we have
introduced a new security step when you make a payment online on any
3D Secure enabled merchant website. All 3D Secure enabled merchant
website shall have a “Verified by Visa” logo appearing on that website.
b. Every time you make a payment online on 3D Secure enabled merchant
website, you will receive a six (6) digit OTP via SMS on your registered
mobile number. The OTP sent to your registered mobile number shall be
unique for each transaction and shall be valid for 15 minutes only.
c. If incorrect OTP is entered by you, the merchant may reject the transaction,
for which we shall not be liable in any manner whatsoever.
d. You hereby understand and unconditionally agree to a lag between card
activation / mobile number update and being able to use Verified by
Visa (VbV) 3D Secure Service is not in our control, and further agree to
absolutely keep and hold us harmless and indemnified in this regard.
e. The mobile number used by us for sending OTP will be the number
provided by you in your initial application, as may be updated by you, from
time to time.
f. If you provide the mobile number that is not correct or incomplete, or if
we have reasonable grounds to suspect that your mobile number and
additional information required is not correct or incomplete, we shall have
the right to suspend, terminate or refuse your current or future use of the
Verified by Visa (VbV) 3D Secure Service.
g. If you are unable to provide adequate information to validate your identity,
we may not been able to provide the Verified by Visa (VbV) 3D Secure
Service to you, and therefore we reserve the right to not allow you to use
the Verified by Visa (VbV) 3D Secure Service. You hereby warrant that the
information you shall at all times provide is true, correct and complete and
that you have the legal right to use the card you transact with.

5. CARDHOLDER PASSWORD AND SECURITY
You are solely responsible for maintaining the confidentiality of your One
Time Password (OTP), other verification information established by you with
Verified by Visa (VbV) 3D Secure Service, and all activities that occur using
the OTP or other verification information supplied to or established by you
with Verified by Visa (VbV) 3D Secure Service. You agree not to transfer or
sell your use of, or access to, Verified by Visa (VbV) 3D Secure Service to
any third party or to negligently or fraudulently use the Verified by Visa (VbV)
3D Secure Service. You agree to immediately notify us of any unauthorized
use of your OTP or other verification information, or any other breach of
security. You acknowledge and agree that, we shall not be liable for any loss
or damage arising from your failure to comply with these Terms of Service
Agreement. It is our policy not to seek/send information such as personal
information, account details and/or information on user id and password of
your internet banking facility through email. In case you receive any email
from an address appearing to be sent by us, advising you of any changes
made in your personal information, account details or information on your
user id and password of your internet-banking facility, PLEASE DO NOT
RESPOND.

6. AUTHORIZATION OF DATA SHARING

9. DEALINGS WITH MERCHANTS

Bank shall not disclose the information to anyone other than as required
by the service. You acknowledge and agree that Verified by Visa (VbV) 3D
Secure Service may keep your card & transaction data and may also disclose
your data if required to do so by Applicable Law, in the good faith belief
that such preservation or disclosure is permitted by Applicable Law, or as
reasonably necessary to (i) comply with legal process or (ii) enforce these
Terms of Service Agreement.

Your correspondence or business dealings with, or participation in
promotions of, online retail or other merchants on or through Verified by Visa
(VbV) 3D Secure Service, including payment and delivery of related goods
or services, and any other terms, conditions, warranties or representations
associated with such dealings, are solely between you and such merchant.
You agree that, we will not be responsible or liable for any loss or damage of
any sort incurred as the result of any such dealings. You understand that use
of Verified by Visa (VbV) 3D Secure Service does not, in any way, indicate
that we recommend or endorse any merchant, regardless of whether the
merchant participates in Verified by Visa (VbV) 3D Secure Service. For
example, Verified by Visa service (VbV) 3D Secure Service does not verify the
identity of the merchant or the quality of the merchant’s goods or services.

7. YOUR CONDUCT
a. You agree not to:
i. Impersonate any person or entity using Verified by Visa (VbV) 3D Secure
Service:
ii. Upload, post, email or otherwise transmit any material that contains
software viruses or any other computer code, files or programs designed
to interrupt, destroy or limit the functionality of any computer software or
hardware or telecommunications equipment used by Verified by Visa (VbV)
3D Secure Service;
iii. Spam or flood the Verified by Visa (VbV) 3D Secure Service or Website;
iv. Modify, adapt, sub-license, translate, sell, reverse engineer, decompile or
disassemble any portion of the Verified by Visa (VbV) 3D Secure Service or
Website or the software used in connection with Verified by Visa service;
v. Remove any copyright, trademark, or other proprietary rights notices
contained in Verified by Visa (VbV) 3D Secure Service;
vi. “Frame” or “mirror” any part of the Verified by Visa (VbV) 3D Secure
Service or Website without Visa prior written authorization;
vii. Use any robot, spider, site search/retrieval application, or other manual
or automatic device or process to retrieve, index, “data mine,” or in any
way reproduce or circumvent the navigational structure or presentation of
the Verified by Visa (VbV) 3D Secure Service or Website or its contents;
viii. Otherwise interfere with, or disrupt, Verified by Visa (VbV) 3D Secure
Service or servers or networks connected to Verified by Visa (VbV) 3D
Secure Service, or violate this Terms of Service Agreement or any
requirements, procedures, policies or regulations of Verified by Visa (VbV)
3D Secure Service or of any networks connected to Verified by Visa (VbV)
3D Secure Service; or
ix. Intentionally or unintentionally violate any applicable local, state, national
or international statute, regulation, regulatory guideline or judicial or
administrative interpretation, or any rule or requirement established by
Visa (all of which shall constitute “Applicable Law”) in connection with
your use of Verified by Visa (VbV) 3D Secure Service;
x. Use Verified by Visa (VbV) 3D Secure Service to perform or to share in any
activity engaged with money laundering or terrorism financing

8. LIABILITY
a. Under no circumstances will we be liable for consequential, incidental,
special or indirect losses or other damages, such as, but not limited to, any
damage to your computer or telephone service resulting from your use of
Verified by Visa (VbV) 3D Secure Service.
b. We assume no responsibility for, and will not be liable for, any damages
to, or any viruses which may affect, your computer equipment or other
property on account of your access to, use of, or downloading from
Verified by Visa (VbV) 3D Secure Website.
c. You shall be liable to indemnify us for all claims, losses and consequences
which we may suffer or that may arise as a result of your breach of any of
your obligations under these Terms of Service Agreement.

10. DISCLAIMER OF WARRANTIES
a. You expressly understand and agree that any software obtained through
the use of Verified by Visa (VbV) 3D Secure Service is downloaded and
used at your own discretion and risk and that except as otherwise provided
in this Terms of Service Agreement, you will be solely responsible for any
damage to your computer system or loss of data that results from the
download or use of any such software or other materials through Verified
by Visa (VbV) 3D Secure Service.
b. Except as otherwise required by any applicable law, we make no
representations or warranties about Verified by Visa (VbV) 3D Secure
Service of any kind, express or implied, including any warranties as to
merchantability or fitness for a particular purpose.

11. AGE AND RESPONSIBILITY
You represent that you are of sufficient legal age to use Verified by Visa (VbV)
3D Secure Service and to create binding legal obligations for any liability
you may incur as a result of the use of Verified by Visa (VbV) 3D Secure
Service. Except as otherwise provided by Applicable Law or in our “Terms
and Conditions Governing Bank Account” with you, you understand that you
are financially responsible for all uses of Verified by Visa (VbV) 3D Secure
Service by you and those authorized by you to use your password or other
verification information.

12. NOTICES
We shall try to give you notice of any changes we make to these Terms of
Service Agreement as soon as applicable. Any notice we provide you relating
to these Terms of Service Agreement may be through any channels, which
could include uploading the new Terms on our website, sending you an SMS,
or any other electronic means of communication, as we shall deem fit.

13. GOVERNING LAW & JURISDICTION
The Verified by Visa (VbV) 3D Secure Service and these Terms of Service
Agreement shall be governed and construed in accordance with the laws
of the jurisdiction where the UBL branch that issued your UBL Debit Card
is located. You submit to the exclusive jurisdiction of the courts of the said
jurisdiction where the UBL Debit Card issuing branch is located, to resolve
all disputes arising hereunder, however, we solely shall have the ability to
initiate any legal action/proceedings against you in any other jurisdiction, if
required.

أحكام وشروط خدمة
احلماية الثالثية األبعاد
Verified by Visa
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أحكام وشروط خدمة احلماية الثالثية األبعاد Verified by Visa
يُرجــى قــراءة أحــكام اتفاقيــة اخلدمــات هــذه بعنايــة قبــل اســتخدام خدمــة احلمايــة الثالثيــة األبعــاد
 .Verified by Visaفــي هــذه االتفاقيــة ـ»جهــة اإلصــدار» تُشــير إلــى البنــك الــذي أصــدر بطاقــة املديــن
اخلاصــة بــك التابعــة ليونايتــد بنــك ليمتــد ،ويُشــير ضميــر «نحــن» و»لنــا» و»اخلــاص بنــا» إلــى جهــة
ـورِّدي بطاقــة خدمــات التفعيــل واســتضافة الويــب ،كمــا يُشــير ضميــر «أنــت» أو «اخلــاص
اإلصــدار أو ُمـ َ
بــك» أو «اخلــاص بكــم» إلــى حامــل بطاقــة املديــن التابعــة ليونايتــد بنــك ليمتــد املســتخدمة خلدمــة
احلمايــة الثالثيــة األبعــاد .Verified by Visa
وتُك َِّمــل أحــكام اتفاقيــة اخلدمــات هــذه «األحــكام والشــروط احلاكمــة للحســاب البنكــي» لديكــم.
كمــا تخضــع خدمــة احلمايــة الثالثيــة األبعــاد  Verified by Visaلهــذه األحــكام والشــروط احلاكمــة
ملعامــات البطاقــة ألجــل اســتخدامها بخدمــة احلمايــة الثالثيــة األبعــاد .Verified by Visa

 .1قبول األحكام
أ

نقــدم إليــك خدمــة احلمايــة الثالثيــة األبعــاد  Verified by Visaولكننــا ميكــن أن نســتعني
مبــزودي خدمــة مــن الغيــر لتشــغيل اخلدمــة أو تشــغيل جــزء منهــا نيابـ ًة عنــا مــع مراعــاة
أحــكام اتفاقيــة اخلدمــات التاليــة وكذلــك «األحــكام والشــروط احلاكمــة للحســاب
البنكــي» التــي حتكــم معامــات البطاقــة التــي تُســتخدم مــن أجلهــا خدمــة احلمايــة
ـن
الثالثيــة األبعــاد  .Verified by Visaقــد نقــوم بتحديــث أحــكام اتفاقيــة اخلدمــات مــن حـ ٍ
آلخــر علــى املوقــع اإللكترونــي التابــع ليونايتــد بنــك ليمتــد دون إخطــارك .كمــا يشــكل
اســتخدام اخلدمــة قبــوال ً منــك بأحــكام اتفاقيــة اخلدمــات هــذه .باإلضافــة إلــى ذلــك،
باســتخدام خدمــة احلمايــة الثالثيــة األبعــاد  Verified by Visaأنــت بذلــك تخضــع ألي
إرشــادات أو قواعــد مطبقــة فــي خدمــة احلمايــة الثالثيــة األبعــاد  Verified by Visaوالتــي
تُرفــع علــى املوقــع اإللكترونــي التابــع ليونايتــد بنــك ليمتــد مــن حــن آلخــر.

ب أنــت توافــق علــى أن اســتخدام خدمــة احلمايــة الثالثيــة األبعــاد  Verified by Visaميثــل قبــوال ً
منــك ألحــكام اتفاقيــة اخلدمــات هــذه كمــا توافــق علــى أن اســتمرار اســتخدام خدمــة
احلمايــة الثالثيــة األبعــاد  Verified by Visaبعــد القيــام بتعديــات ألحــكام اتفاقيــة اخلدمــات
هــذه يُعـ ُّد موافقــة علــى هــذه األحــكام امل ُ َعدَّلــة وعلــى أي إرشــادات أو قواعــد مطبقــة يتــم
إصدارهــا.
ـكل صريــح ،تخضــع أي خــواص جديــدة مــن شــأنها أن
ج مــا لــم يُنــص علــى خــاف ذلــك بشـ ٍ
تــزود أو تدعــم أو -بخــاف ذلــك -تغيــر خدمــة احلمايــة الثالثيــة األبعــاد  Verified by Visaإلــى
أحــكام اتفاقيــة اخلدمــات هــذه.
د حتتفــظ جهــة اإلصــدار باحلــق فــي أي وقــت ومــن حــن آلخــر فــي تعديــل أو تعليــق خدمــة
احلمايــة الثالثيــة األبعــاد  Verified by Visaأو أي جــزء منهــا بشــكل مؤقــت أو دائــم دون
إخطــار.

 .2وصف خدمة احلماية الثالثية األبعاد Verified by Visa
تقــدم إليــك خدمــة احلمايــة الثالثيــة األبعــاد  Verified by Visaطريقـ ًة آمنـ ًة لزيــادة حمايــة املعامــات
عبــر اإلنترنــت التــي تســتخدم خدمــة احلمايــة الثالثيــة األبعــاد  Verified by Visaعــن طريــق تقليــل
احتمــاالت الغــش فــي هــذه املعامــات بالتحقــق مــن صحــة بياناتــك مــن خــال اســتخدام كلمــة
مــرور مكونــة مــن ســتة أرقــام صاحلــة لالســتخدام مــرة واحــدة فقــط ( )OTPتُرســل علــى رقــم
هاتفــك املتحــرك املســجل لــدى البنــك والــذي ينبغــي إدخالــه علــى املوقــع التجــاري الــذي يدعــم
خدمــة احلمايــة الثالثيــة .كمــا أن خدمــة احلمايــة الثالثيــة األبعــاد  Verified by Visaقــد تُســتخدم
ألغــراض حفــظ وتقريــر التســجيالت كمــا تســاعد علــى حــل أي نزاعــات تخــص املعامــات.

 .3التسجيل
أ

ألجــل اســتخدام خدمــة احلمايــة الثالثيــة األبعــاد  Verified by Visaيجــب أن تتمتــع
بإمكانيــة الوصــول إلــى شــبكة اإلنترنــت العامليــة كمــا يجــب أن تدفــع أي رســوم خدمــات
ترتبــط بهــذا الوصــول .باإلضافــة إلــى ذلــك ،يجــب أن يكــون لديــك األجهــزة الالزمــة لتوفيــر
االتصــال بشــبكة اإلنترنــت العامليــة والتــي تشــمل جهــاز كمبيوتــر ومــودم وغيــر ذلــك مــن
أدوات االتصــال.

بشــكل صحيــح حتــى يتســنى
ب يجــب عليــك تســجيل رقــم هاتفــك املتحــرك لدينــا
ٍ
اســتخدام خدمــة احلمايــة الثالثيــة األبعــاد  .Verified by Visaويجــب أن تتأكــد أن آخــر رقــم
لهاتفــك املتحــرك املقيــد فــي ســجالتنا هــو الرقــم امل ُ َـدَّث فــي خدمــة احلمايــة الثالثيــة
األبعــاد  .Verified by Visaكمــا أنــك توافــق أنــه فــي حــال عــدم تســجيل رقــم هاتفــك
املتحــرك لدينــا أو فــي حــال عــدم حتديــث رقــم هاتفــك املتحــرك فإننــا غيــر مســؤولني عــن
عــدم توفيــر خدمــة احلمايــة الثالثيــة األبعــاد  Verified by Visaإليــك أو عــن التســبب فــي أي
ضــرر لــك.
ج باختيــارك اســتخدام نظــام كلمــة املــرور الصاحلــة لالســتخدام مــرة واحــدة ( )OTPفقــط
فإنــك بذلــك تصــرح لنــا بإرســال كلمــة املــرور املكونــة مــن ســتة أرقــام والصاحلــة

لالســتخدام مــرة واحــدة فقــط ( )OTPعلــى رقــم هاتفــك املتحــرك املســجل لدينــا.
د

أنــت مبوجــب ذلــك تقــر وتوافــق علــى أن وصــول كلمــة املــرور عبــر الرســالة القصيــرة خــارج
عــن نطــاق ســيطرتنا .كمــا أنــه قــد يحصــل تأخــر /عــدم تسـلُّم للرســالة القصيــرة ونحــن
ال نتحمــل عنــه أي مســؤولية /التــزام بــأي طريقــة كانــت.

 .4استخدام خدمة احلماية الثالثية األبعاد Verified by Visa
أ جتنب ـا ً لالســتخدام غيــر املصــرح بــه لبطاقــة املديــن اخلاصــة بــك والتابعــة ليونايتــد بنــك
ليمتــد عبــر اإلنترنــت نقــدم إليــك خطــوة جديــدة توفــر احلمايــة عنــد الدفــع عبــر اإلنترنــت
مــن خــال أي موقــع جتــاري يدعــم خدمــة احلمايــة الثالثيــة ،فجميــع املواقــع التجاريــة التــي
تدعــم خدمــة احلمايــة الثالثيــة لديهــا شــعار ( )Verified by Visaالظاهــر علــى هــذه املواقــع.
ب فــي كل مــرة تقــوم فيهــا بالدفــع عبــر اإلنترنــت علــى موقــع جتــاري يدعــم خدمــة احلمايــة
الثالثيــة األبعــاد ســتتلقَّى رســالة قصيــرة علــى رقــم هاتفــك املتحــرك املســجل لدينــا
بكلمــة املــرور الصاحلــة لالســتخدام مــرة واحــدة ( .)OTPوتتميــز كلمــة املــرور هــذه املرســلة
علــى هاتفــك بأنهــا مخصصــة لــكل معاملــة كمــا أنهــا صاحلــة ملــدة  15دقيقــة فقــط.
ج فــي حــال إدخالــك كلمــة مــرور خاطئــة يجــوز للتاجــر رفــض املعاملــة ولــن نكــون مســؤولني
عنهــا بــأي طريقــة كانــت.
د

أنــت تقــر مبوجــب ذلــك وتوافــق بــا شــروط بوجــود فتــرة تأخــر بــن تفعيــل البطاقــة /حتديــث
رقــم الهاتــف وبــن قدرتــك علــى اســتخدام خدمــة احلمايــة الثالثيــة األبعــاد Verified by
 Visaوالتــي تخــرج عــن ســيطرتنا كمــا توافــق علــى أن تدفــع عنــا أي ضــرر وأن تعوضنــا عــن
أي حــدث يتعلــق بهــذا الشــأن.

ه

إن رقــم الهاتــف املتحــرك الــذي نســتخدمه إلرســال كلمــة املــرور الصاحلــة لالســتخدام مــرة
واحــدة ( )OTPهــو الرقــم الــذي قدمتــه فــي الطلــب األوَّلــي اخلــاص بــك كمــا أنــه قــد ميكنــك
حتديثــه مــن حــن آلخــر.

و

ك تعتمــد
فــي حــال تقــدمي رقــم هاتــف متحــرك خاطــئ أو غيــر كامــل أو إذا ســاورتنا شــكو ٌ
علــى أســباب معقولــة بــأن هاتفــك املتحــرك أو املعلومــات اإلضافيــة املطلوبــة غيــر
صحيحــة أو غيــر كاملــة فإنــه يحــق لنــا أن نوقــف اســتخدام خدمــة احلمايــة الثالثيــة
األبعــاد  Verified by Visaأو نُنهيهــا أو نرفــض اســتخدامك لهــذه اخلدمــة فــي الوقــت احلالــي
أو مســتقبالً.

ز

فــي حــال عــدم قدرتــك علــى توفيــر معلومــات مناســبة لتوثيــق هويتــك فإننــا لــن نكــون
قادريــن علــى تقــدمي خدمــة احلمايــة الثالثيــة األبعــاد  Verified by Visaإليــك؛ ولذلــك فإننــا
نحتفــظ باحلــق فــي عــدم الســماح لــك باســتخدام خدمــة احلمايــة الثالثيــة األبعــاد
 .Verified by Visaأنــت تضمــن مبوجبــه أن املعلومــات التــي تقدمهــا فــي جميــع األوقــات
صحيحــة وســليمة وكاملــة كمــا تضمــن أن لــك احلــق القانونــي الســتخدام البطاقــة التــي
ُتــري بهــا املعامــات.

 .5األمان وكلمة مرور حامل البطاقة
أنــت وحــدك املســؤول عــن احلفــاظ علــى ســرية كلمــة املــرور الصاحلــة لالســتخدام مــرة واحــدة
( )OTPوغيرهــا مــن معلومــات التحقــق التــي قدمتهــا فــي خدمــة احلمايــة الثالثيــة األبعــاد Verified
 by Visaباإلضافــة إلــى جميــع األنشــطة التــي تســتخدم فيهــا كلمــة املــرور الصاحلــة لالســتخدام
مــرة واحــدة ( )OTPأو غيرهــا مــن معلومــات التحقــق التــي قدمتهــا فــي خدمــة احلمايــة الثالثيــة
األبعــاد  .Verified by Visaكمــا أنــك توافــق علــى أال تنقــل أو تبيــع اســتخدامك أو وصولــك إلــى خدمــة
احلمايــة الثالثيــة األبعــاد  Verified by Visaإلــى الغيــر أو تهمــل فــي اســتخدام خدمــة احلمايــة الثالثيــة
األبعــاد  Verified by Visaأو تســتخدمه بطريقــة احتياليــة .كمــا أنــك توافــق علــى اإلبــاغ الفــوري عــن
أي اســتخدام غيــر مصــرح بــه لكلمــة املــرور الصاحلــة لالســتخدام مــرة واحــدة ( )OTPأو غيرهــا مــن
معلومــات التحقــق أو أي خــرق آخــر للحمايــة .وتقــر وتوافــق أيض ـا ً علــى أننــا غيــر مســؤولني عــن أي
خســارة أو ضــرر ناشــئ عــن عــدم امتثالــك ألحــكام اتفاقيــة اخلدمــات هــذه .تقــوم سياســتنا علــى أال
نبحــث /نرســل معلومــات -مثــل املعلومــات الشــخصية ،أو بيانــات احلســاب ،أو معلومــات رقــم تعريــف
املســتخدم اخلاصــة بــك ،أو كلمــة املــرور اخلاصــة باملؤسســة البنكيــة عبــر اإلنترنــت التــي تتعامــل
معهــا ،أو كل ذلــك معـاً -مــن خــال البريــد اإللكترونــي .وفــي حــال تســلمك رســالة مــن عنــوان يبــدو
رســل مــن ِق َبلنــا ويخبــرك بالقيــام بــأي تغييــرات فــي املعلومــات الشــخصية اخلاصــة بــك أو
وكأنــه ُم َ
بيانــات احلســاب أو معلومــات رقــم تعريــف املســتخدم اخلاصــة بــك أو كلمــة املــرور اخلاصــة باملؤسســة
فيرجــى عــدم الــرد.
البنكيــة عبــر اإلنترنــت التــي تتعامــل معهــا ُ

 .6التصريح مبشاركة البيانات
ال يفصــح البنــك عــن املعلومــات إلــى أي شــخص بخــاف مــا تتطلبــه اخلدمــة .كمــا أنــك تقــر
وتوافــق علــى أن خدمــة احلمايــة الثالثيــة األبعــاد  Verified by Visaقــد حتتفــظ ببطاقتــك
وبيانــات املعاملــة كمــا أنهــا قــد تفصــح بنيــة حســنة عــن بياناتــك عنــد احلاجــة لذلــك

مبوجــب القوانــن املعمــول بهــا ،أو وفق ـا ً ملــا تقتضيــه الضــرورة ألجــل (ا) االمتثــال باملســار
القانونــي الصحيــح( ،ب) ســريان أحــكام اتفاقيــة اخلدمــات هــذه.

 .7تصرفك
أ

أنت توافق على االمتناع عن القيام مبا يلي:

 1انتحــال صفــة أي شــخص أو هيئــة تســتخدم خدمــة احلمايــة الثالثيــة األبعــاد Verified by
.Visa
 2حتميــل أو رفــع أو إرســال بالبريــد أو غيــر ذلــك مــن طــرق النقــل أي مــواد تتضمــن برمجيــات أو
فيروســات أو أي رمــوز أخــرى جلهــاز الكمبيوتــر أو ملفــات أو برامــج معــدة لتعطيــل أو إتــاف
أو حتديــد األداء الوظيفــي ألي برمجيــات أو املكونــات اخلاصــة بالكمبيوتــر أو معــدات االتصــاالت
التــي تُســتخدم بخدمــة احلمايــة الثالثيــة األبعــاد .Verified by Visa
 3اســتخدام خدمــة احلمايــة الثالثيــة األبعــاد  Verified by Visaفــي الرســائل اإللكترونيــة غيــر
املرغــوب فيهــا.
 4إجــراء تعديــل أو تغييــر أو ترخيــص مــن الباطــن أو بيــع أو عكــس هندســة ،أو فــك جتميــع،
أو فــك تركيــب أي جــزء فــي خدمــة احلمايــة الثالثيــة األبعــاد  Verified by Visaأو املوقــع
اإللكترونــي أو البرمجيــات املســتخدمة فــي خدمــة احلمايــة الثالثيــة األبعــاد Verified by
.Visa
 5محــو أي حقــوق تأليــف أو العالمــة التجاريــة أو غيرهــا مــن إشــعارات حقــوق امللكيــة
الفكريــة املتضمنــة فــي خدمــة احلمايــة الثالثيــة األبعــاد .Verified by Visa
" 6وضــع" أو "إظهــار" أي جــزء مــن خدمــة احلمايــة الثالثيــة األبعــاد  Verified by Visaأو املوقــع
اإللكترونــي لهــا دون تصريــح خطــي مســبق مــن فيــزا.
 7اســتخدام أي روبــوت أو متتبــع ملفــات اإلنترنــت أو موقــع البحــث /تطبيــق اســتيراد البيانــات
أو غيرهــا مــن األدوات أو الطــرق اليدويــة أو اآلليــة الســتيراد أو فهرســة أو «تنقيــب البيانــات»
أو غيــر ذلــك مــن طــرق إعــادة اإلنتــاج أو غــش البنيــة التنقليــة أو التقــدمي اخلــاص بخدمــة
احلمايــة الثالثيــة األبعــاد  Verified by Visaأو املوقــع اإللكترونــي أو محتوياتــه.
 8غيــر ذلــك مــن طــرق التداخــل أو التعطيــل خلدمــة احلمايــة الثالثيــة األبعــاد Verified by
 Visaأو اخلــوادم أو الشــبكات املتصلــة بخدمــة احلمايــة الثالثيــة األبعــاد Verified by Visa
أو انتهــاك أحــكام اتفاقيــة اخلدمــات هــذه أو أي متطلبــات أو إجــراءات أو سياســات أو لوائــح
خاصــة بخدمــة احلمايــة الثالثيــة األبعــاد  Verified by Visaأو أي شــبكات متصلــة بهــا.
 9اخلــرق املتعمــد أو غيــر املتعمــد ألي تشــريعات أو لوائــح أو إرشــادات تنظيميــة أو تأويــات إدارية
أو قضائيــة أو أي قواعــد أو شــروط مطبقــة أو محليــة أو حكوميــة أو وطنيــة أو دوليــة ثابتــة
بخدمــة احلمايــة الثالثيــة األبعــاد ( Verified by Visaكل ذلــك ممــا يشــكل «القانــون املعمــول
بــه») وذلــك فيمــا يتعلــق باســتخدامك بخدمــة احلمايــة الثالثيــة األبعــاد .Verified by Visa
 10اســتخدام خدمــة احلمايــة الثالثيــة األبعــاد  Verified by Visaألجــل القيــام أو املشــاركة فــي
أي أنشــطة تنطــوي علــى أعمــال غســيل األمــوال أو متويــل اإلرهــاب.

 .8املسؤولية
أ

لــن نكــون مســؤولني حتــت أي ظــرف عــن اخلســائر أو األضــرار التبعيــة أو العارضــة أو
االســتثنائية أو غيــر املباشــرة مثــل أعطــال جهــاز الكمبيوتــر اخلــاص بــك أو خدمــات الهاتــف
الناجتــة عــن اســتخدامك خدمــة احلمايــة الثالثيــة األبعــاد .Verified by Visa

ب ال نتحمــل املســؤولية عــن أي أضــرار أو أي فيروســات قــد تؤثــر علــى معــدات جهــاز الكمبيوتر
اخلــاص بــك أو غيرهــا مــن املمتلــكات املتعلقــة بالوصــول إلــى خدمــة احلمايــة الثالثيــة
األبعــاد  Verified by Visaأو اســتخدامها أو التحميــل منهــا.
ج أنــت مســؤول عــن تعويضنــا عــن جميــع املطالبــات واخلســائر والعواقــب التــي قــد نتكبدهــا
أو قــد تنشــأ نتيجــة خلرقــك أي ـا ً مــن االلتزامــات املفروضــة عليــك مبوجــب أحــكام اتفاقيــة
اخلدمــات هــذه.

 .9املعامالت مع التجار
إن مراســاتك أو معامالتــك التجاريــة أو مشــاركتك فــي احلمــات الترويجيــة للبيــع بالتجزئــة عبــر
اإلنترنــت أو التجــار اآلخريــن مــن خــال خدمــة احلمايــة الثالثيــة األبعــاد  Verified by Visaمبــا فــي ذلــك
ســداد وتســليم البضائــع أو اخلدمــات ذات الصلــة وأي شــروط أو أحــكام أو ضمانــات أو تعهــدات أخــرى

ترتبــط بهــذه املعامــات هــي بينــك وبــن هــذا التاجــر فقــط .كمــا توافــق علــى أننــا لســنا مســؤولني
أي مــن هــذه املعامــات .كمــا توافــق علــى
ولــن نتحمــل أي خســارة أو ضــرر مــن أي نــوع ينشــأ نتيجــة ٍّ
أن اســتخدام خدمــة احلمايــة الثالثيــة األبعــاد  Verified by Visaال يشــير –بــأي حــال مــن األحــوال -إلــى
أننــا نؤيــد أو نرشــح أي تاجــر بغــض النظــر عمــا إذا كان هــذا التاجــر يشــارك فــي خدمــة احلمايــة
الثالثيــة األبعــاد  Verified by Visaفعلــى ســبيل املثــال ،ال تتحقــق خدمــة احلمايــة الثالثيــة األبعــاد
 Verified by Visaمــن هويــة التاجــر أو جــودة البضائــع أو اخلدمــات التــي يقدمهــا.

 .10إخالء املسؤولية عن الضمانات
أ

أنــت تــدرك وتوافــق صراح ـ ًة علــى أن أي برنامــج يتــم احلصــول عليــه مــن خــال اســتخدام
خدمــة احلمايــة الثالثيــة األبعــاد  Verified by Visaي ُ َح َّمــل ويُســتخدم وفقــا ً لتقديــرك
ومســؤوليتك الشــخصية ،وباســتثناء مــا ورد خالف ـا ً لذلــك فــي شــروط اتفاقيــة اخلدمــات،
فأنــت وحــدك املســؤول عــن أي ضــرر فــي نظــام احلاســوب اخلــاص بــك أو فقــد البيانــات الــذي
أي مــن هــذه البرامــج أو املــواد األخــرى مــن خــال خدمــة
ينتــج عــن حتميــل أو اســتخدام ٍّ
احلمايــة الثالثيــة األبعــاد .Verified by Visa

ب باســتثناء مــا تتطلبــه أحــكام القانــون املعمــول بــه خالف ـا ً لذلــك ،ال نقــدم أي تعهــدات أو
ضمانــات صريحــة أو ضمنيــة فيمــا يخــص خدمــة احلمايــة الثالثيــة األبعــاد Verified by Visa
املالءمــة لغــرض معــن.
مــن أي نــوع مبــا فــي ذلــك أي ضمانــات تتعلــق بالتــداول أو
َ

 .11السن واملسؤولية
أنــت تقــر ببلوغــك الســن القانونــي الــذي يؤهلــك الســتخدام خدمــة احلمايــة الثالثيــة األبعــاد Verified
وحتملــك أيَّ التزامــات قانونيــة ملزمــة عــن أي مســؤولية قــد تتحملهــا نتيجــة اســتخدامك
ُّ by Visa
خدمــة احلمايــة الثالثيــة األبعــاد  .Verified by Visaباســتثناء مــا هــو وارد فــي القانــون املعمــول بــه فــي
«شــروط وأحــكام احلســاب البنكــي» اخلــاص بــك ،أنــت تــدرك أنــك مســؤول مــن الناحيــة املاليــة عــن
جميــع اســتخداماتك فــي خدمــة احلمايــة الثالثيــة األبعــاد  Verified by Visaوهــؤالء الذيــن تفوضهــم
فــي اســتخدام كلمــة املــرور أو معلومــات التحقــق األخــرى.

 .12اإلخطارات
ســنحاول توجيــه إخطــار إليــك فــي حــال إجــراء أي تغييــرات علــى شــروط اتفاقيــة اخلدمــات فــي أقــرب
وقــت ممكــن .وقــد نرســل أي إخطــار نقدمــه إليــك فيمــا يخــص شــروط اتفاقيــة اخلدمــات عــن طريــق
أي مــن قنــوات االتصــال التــي قــد تتضمــن حتميــل الشــروط اجلديــدة علــى موقعنــا اإللكترونــي بإرســال
ٍّ
الرســائل القصيــرة أو أي وســيلة إلكترونيــة أخــرى للتواصــل حســبما نــراه مناســباً.

 .13القانون احلاكم واالختصاص القضائي
تخضــع خدمــة احلمايــة الثالثيــة األبعــاد  Verified by Visaوشــروط اتفاقيــة اخلدمــات وتُفســر وفق ـا ً
لالختصــاص القضائــي وللقوانــن حيثمــا يقــع فــرع يونايتــد بنــك ليمتــد الــذي أصــدر بطاقــة خصــم
يونايتــد بنــك ليمتــد اخلاصــة بــك .أنــت تخضــع لالختصــاص القضائــي احلصــري حملاكــم االختصــاص
القضائــي املذكــور حيثمــا يقــع الفــرع املُصـ ِدر لبطاقــة خصــم يونايتــد بنــك ليمتــد اخلاصــة بــك حلــل
جميــع النزاعــات الناشــئة مبوجبهــا ومــع ذلــك فنحــن فقــط مــن ميكننــا اتخــاذ أي إجــراءات قانونيــة
ضدكــم فــي أي اختصــاص قضائــي آخــر ،إذا تطلــب األمــر ذلــك.

