1. Introduction
These specific terms and conditions
(“Service Specific Terms”) apply in
relation to the provision of the Service by
Etisalat to the Customer, in addition to the
other constituent parts of the Agreement
between Etisalat and the Customer.

2. Definitions
(a) “Agreement” means the entire
contractual
agreement
between
Etisalat and the Customer, comprising
of the constituent parts set out
in Clause 3 of the General T&Cs
(Consumer).
(b) “Customer” means the person who
purchases or subscribes to the Service.
(c) “Etisalat”
means
Emirates
Telecommunications Corporation and
any of its wholly-owned subsidiaries.
(d) “General T&Cs (Consumer)” means
Etisalat’s general terms and conditions
for consumer (i.e. non-business)
products and services which are
published on Etisalat’s website.
(e) “Minimum Term” has the meaning
given to it in Clause 4(b).
(f) “Service” means the prepaid mobile
service made available under the brand
name ‘Wasel’ by Etisalat, as described
in more details in Clause 3.

3. Service Description
The Service is a prepaid mobile
telecommunications service made available
to the Customer by using a SIM card issued
by Etisalat. The Service may be used for
voice calls, SMS and mobile data usage.

4. Commencement &
Duration
(a) The Agreement is valid and binding
on and from the date on which it is
submitted to and accepted by Etisalat
(the “Effective Date”).
(b) The Term of the Agreement starts on
the date on which Etisalat makes the
Service available to the Customer
(“Activation Date”) and will continue
to be in force for an indefinite period
until it is terminated by one of the
parties. This Agreement does not
have a minimum commitment period
(“Minimum Term”).

5. Customer Obligations &
Restrictions
Please see Clause 8 of the General T&Cs
(Consumer) for the provisions governing
the Customer obligations and restrictions
that apply to the Service.

6. Etisalat’s Obligations
Etisalat will provide the Service to the
Customer based on these Service Specific
Terms together with the other constituent
parts of the Agreement, and in accordance
with the law.

7. Charges, Billing &
Payment
(a) The Customer will pay all Charges in
advance.
(b) The Customer may check their
remaining balance at any time by
calling 120, by using the Etisalat
Mobile App or by using one of the
other communications channels
referred to in Clause 30 of the General
T&Cs (Consumer).

8. Customer Credit,
Advance Payments &
Deposits
Etisalat reserves the right to collect an
advance payment from the Customer to
cover the cost of connection or rental
charges.

9. Suspension,
Disconnection or
Termination By Etisalat

 إئتمان العميل-8
والدفعات المقدمة
والودائع
حتتفظ ات�صاالت بحقها يف حت�صيل دفعة مقدمة من
.العميل لتغطية تكلفة االت�صال �أو ر�سوم الإيجار

 التعليق أو الفصل-9
أو اإلنهاء من طرف
اتصاالت

(a) Please see Clause 19 of the
General T&Cs (Consumer) for the
provisions governing the suspension,
disconnection and termination of the
Service or the Agreement by Etisalat.
(b) Please note that where Etisalat
terminates the Service in accordance
with Clause 19 of the General T&Cs
(Consumer), any advance payments
/ outstanding credit balance will be
forfeited.
(c) In all circumstances, following
suspension or disconnection and
prior to termination, reconnection of
the Service is possible, at Etisalat’s
discretion, provided (i) the Customer
has settled any outstanding charges
and (ii) the number(s) (if any) have not
been reallocated by Etisalat.

 من “ال�شروط19 (أ) يرجى الرجوع �إىل املادة
والأحكام العامة” (امل�ستهلك) لالطالع على
الأحكام التي تنظم تعليق او ف�صل �أو �إنهاء
.اخلدمة �أو االتفاق من قبل ات�صاالت
(ب) يرجى مالحظة �أنه عندما تنهي ات�صاالت
 من “ال�شروط19 اخلدمة وفقا للفقرة
 ف�إن �أي مبالغ،)والأحكام العامة” (امل�ستهلك
 ر�صيد احل�ساب �سيتم/ مدفوعة م�سبقا
.م�صادرتها
، بعد تعليق �أو قطع اخلدمة،(ج) يف جميع الأحوال
 ميكن �إعادة ربط،ولكن قبل �إنهاء االتفاقية
)1( : �شريطة، ح�سب تقدير ات�صاالت،اخلدمة
قيام العميل بت�سديد الر�سوم امل�ستحقة عليه و
) �أن الأرقام (�إن وجدت) مل تقم ات�صاالت2(
.ب�إعادة تخ�صي�صها

10. Termination by the
Customer

 اإلنهاء من طرف العميل-10

(a) If the Customer wants to terminate the
Service, he/she must give Etisalat prior
written notice.
(b) The Customer acknowledges that, upon
receipt of the Customer’s termination
notice, it may take up to 30 days to
terminate the Customer’s account.
(c) Where the Customer terminates the
Service, the Customer will not be
entitled to a refund of any advance
payments / outstanding credit balance.
However, the Customer may transfer
the same to another account with
Etisalat provided that the Customer
notifies Etisalat of the transferee
details prior to the termination of the
Service.

11. Contacting Etisalat
The Customer may contact Etisalat to
discuss the Service (including these Service
Specific Terms and the General T&Cs
(Consumer), or any other product or service
offered by Etisalat, by using any of the
communications channels stated in Clause
30 of the General T&Cs (Consumer).

12. VAT
(a)	For the purpose of this Agreement VAT
means a tax imposed on the import and
supply of Goods and Services at each
stage of production and distribution,
including the Deemed Supply, in
accordance with the provisions of
Federal Decree-Law No. (8) of 2017 on
Value Added Tax, which shall regulate
any related  D
 ocuments such as tax
invoice, debit/credit notes, etc.
(b)	Etisalat’s goods, products and services
shall be subject to Value Added Tax
(VAT) in compliance with the federal
Laws & regulations levying and
regulating the tax in the UAE.
VAT is a consumption tax that the end
user is obligated to pay and Etisalat
will be only acting as a collection
agent on behalf of the Federal Taxation
Authority (FTA).

 فيجب عليه �أن،(أ)	�إذا �أراد العميل �إنهاء اخلدمة
.يوجه �إ�شعارا خطيا م�سبقا الت�صاالت
(ب) يقر العميل ب�أنه عند ا�ستالم �إ�شعار �إنهاء
 ف�إن عملية �إنهاء ح�ساب العميل قد،اخلدمة
. يوما30 ت�ستغرق فرتة ت�صل �إىل
 ف�إنه لن يكون من،(ج) يف حالة �إنهاء العميل للخدمة
/حق العميل ا�سرتداد �أي مبالغ مدفوعة م�سبقا
 يجوز للعميل، ومع ذلك.ر�صيد احل�ساب
الر�صيد �إىل ح�ساب �آخر مع/حتويل ذلك املبلغ
ات�صاالت �شريطة قيام العميل ب�إخبار ات�صاالت
.بتفا�صيل التحويل قبل انهاء اخلدمة

 التواصل مع اتصاالت-11
يجوز للعميل �أن يتوا�صل مع ات�صاالت ملناق�شة اخلدمات
”(مبا يف ذلك هذه “ال�شروط اخلا�صة باخلدمة
 �أو �أي منتج،)و”ال�شروط والأحكام العامة” (امل�ستهلك
 وذلك با�ستخدام �أي،�أو خدمة �أخرى تقدمها ات�صاالت
 من30 من قنوات التوا�صل املن�صو�ص عليها يف البند
.)“ال�شروط والأحكام العامة” (امل�ستهلك

 ضريبة القيمة المضافة.12

 �ضريبة القيمة امل�ضافة،لأغرا�ض هذه االتفاقية )�أ
هي �ضريبة تفر�ض على ا�سترياد وت��وري��د ال�سلع
واخل ��دم ��ات يف ك��ل م��رح�ل��ة م��ن م��راح��ل االن �ت��اج
 مبوجب �أحكام،والتوزيع وت�شمل التوريد االعتباري
 يف2017 ) ل�سنة8( املر�سوم بقانون احتادي رقم
 الذي �سينظم كافة،�ش�أن �ضريبة القيمة امل�ضافة
الوثائق وامل�ستندات اخلا�صة بهذه ال�ضريبة مثل
االئتمان/الفواتري ال�ضريبية و�سندات اخل�صم
.وغريها
ب)تخ�ضع �سلع وخدمات ومنتجات ات�صاالت ل�ضريبة
القيمة امل�ضافة وذل��ك وفق ًا ملقت�ضيات القوانني
وال�ت���ش��ري�ع��ات املنظمة ل�ه��ذه ال�ضريبة يف دول��ة
.الإمارات العربية املتحدة
�ضريبة القيمة امل�ضافة هي �ضريبة ا�ستهالكية
يدفعها امل���س�ت�خ��دم ال�ن�ه��ائ��ي لل�سلع واملنتجات
واخلدمات وهو ما يعني �أن دور ات�صاالت يقت�صر
فقط على حت�صيل هذه ال�ضريبة مل�صلحة الهيئة
.االحتادية لل�ضرائب

 مقدمة-1
ت�سري هذه ال�شروط والأحكام اخلا�صة (“الأحكام
اخلا�صة باخلدمة”) على كل ما يتعلق بتوفري
 بالإ�ضافة �إىل،اخلدمة من ات�صاالت لفائدة العميل
الأجزاء الأخرى التي ت�شكل جمتمعة االتفاقية بني
.ات�صاالت والعميل

 التعريفات-2
(أ) “االتفاقية” وتعني جميع االتفاقيات التعاقدية
 والتي تت�ألف من،ما بني ات�صاالت والعميل
 من3 الأجزاء املن�صو�ص عليها يف الفقرة
.)“ال�شروط والأحكام العامة” (امل�ستهلك
(ب) “العميل” يعني ال�شخ�ص الذي ي�شرتي �أو
.ي�شرتك يف اخلدمة
(ج) “ات�صاالت” وتعني م�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت
.و�أي من ال�شركات التابعة اململوكة لها بالكامل
”)(د) “ال�شروط والأحكام العامة” (امل�ستهلك
تعني ال�شروط والأحكام العامة املطبقة على
اخلدمات واملنتجات التي تقدمها ات�صاالت
للم�ستهلك (غري التجاري) والتي يتم ن�شرها
.على موقع ات�صاالت االلكرتوين
(ه) “فرتة احلد الأدنى” يكون لها املعنى املحدد يف
.) (ب4 البند
(و) “اخلدمة” وتعني خدمة الهاتف املتحرك املدفوعة
م�سبقا واملتوفرة حتت العالمة التجارية
 كما هو مبني،“وا�صل” من قبل ات�صاالت
.3 بالتف�صيل يف البند

 وصف الخدمة-3
اخلدمة هي خدمة ات�صاالت للهاتف املتحرك م�سبقة
 ت�صدرهاSIM  تقدم للعميل با�ستخدام �شريحة،الدفع
 وميكن ا�ستخدام اخلدمة للمكاملات ال�صوتية.ات�صاالت
.والر�سائل الن�صية الق�صرية والبيانات املتنقلة

 بدء الخدمة ومدتها-4
(أ) تعترب االتفاقية �سارية املفعول وملزمة من تاريخ
تقدميها وموافقة ات�صاالت عليها (“تاريخ
.)”ال�سريان
(ب) تبد�أ مدة االتفاقية من التاريخ الذي
تتيح فيه ات�صاالت اخلدمة للعميل
(“تاريخ التفعيل”) وتبقى �سارية املفعول
لفرتة غري حمددة حتى تاريخ �إنهائها من
 ال تخ�ضع هذه االتفاقية.قبل �أحد الطرفني
لفرتة احلد الأدنى لاللتزام (“فرتة احلد
.)”الأدنى

 التزامات العميل وقيود-5
االستخدام
 من “ال�شروط والأحكام8 يرجى الرجوع �إىل البند
العامة” (امل�ستهلك) لالطالع على الأحكام التي تنظم
.التزامات العمالء وقيود ا�ستخدام اخلدمة

 التزامات اتصاالت-6
�ستقدم ات�صاالت اخلدمة للعميل على �أ�سا�س هذه
ال�شروط والأحكام اخلا�صة باخلدمة �إ�ضافة �إىل
 وفقا،الن�صو�ص الأخرى التي ت�شكل هذه االتفاقية
.الحكام القانون

 الرسوم والفواتير-7
والدفع
.(أ) يدفع العميل كافة الر�سوم مقدما
(ب) يجوز للعميل التحقق من الر�صيد املتبقي يف �أي
وقت من الأوقات من خالل االت�صال بالرقم
 �أو با�ستخدام تطبيق املحمول من،120
ات�صاالت �أو با�ستخدام �أي من قنوات االت�صال
 من “ال�شروط30 الأخرى امل�شار �إليها يف البند
.)والأحكام العامة” (امل�ستهلك

