األسئلة الشائعة
عرض بطاقة سكاي واردز االئتمانية من بنك اإلمارات دبي الوطني
( )1ما هي الزيادة من أميال سكاي وارزد المقدمة على بطاقة سكاي واردز االئتمانية من بنك اإلمارات دبي الوطني؟
يتأهل العمالء الذين يتقدّ مون بطلب الحصول على بطاقات سكاي واردز االئتمانية من بنك اإلمارات دبي الوطني للحصول على أميال سكاي واردز كما يلي:
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األميال الترحيبية على الطلبات الناجحة::

		

سيحصل حملة بطاقات سكاي واردز على األميال عند نجاح طلباتهم ،وسيتم تقييد األميال في الحساب بمجرّد أن يتم دفع رسوم اإلنضمام للبطاقة.

		

سيتم منح أميال سكاي واردز لبطاقات سكاي واردز كما يلي -
رسوم اإلنضمام

نوع البطاقة

األميال اإلضافية الترحيبية (تخضع لشرط دفع رسوم اإلنضمام)

إنفينيت

 2,999درهم

 35,000ميل سكاي واردز

سيغنتشر

 1,499درهم

 15,000ميل سكاي واردز

 .2كسب أميال سكاي واردز مقابل النفقات:
سيحصل حملة بطاقات سكاي واردز على أميال إضافية عند إتمام شرط مجموع النفقات المؤهلة وذلك خالل أول ثالث دورات محاسبية كما يلي -

		

نوع البطاقة

مجموع نفقات التجزئة خالل أول ثالث
دورات محاسبية

أميال سكاي واردز اإلضافية المقدمة على أساس اإلنفاق
(تخضع لشرط تحقيق إجمالي اإلنفاق المطلوب)

إنفينيت

 25,000دوالر أمريكي

 40,000ميل سكاي واردز

سيغنتشر

 10,000دوالر أمريكي

 15,000ميل سكاي واردز

 .3كسب أميال سكاي واردز مقابل النفقات السنوية على الموقع  emirates.comأو لدى مكاتب طيران اإلمارات:
سيحصل حملة بطاقات سكاي واردز على أميال إضافية عند إتمام شرط مجموع النفقات المؤهلة خالل أول  12دورة محاسبية كما يلي -

		

نوع البطاقة

مجموع نفقات التجزئة خالل أول 12
دورة محاسبية

أميال سكاي واردز اإلضافية المقدمة على أساس اإلنفاق
(تخضع لشرط تحقيق إجمالي اإلنفاق المطلوب)

إنفينيت

 7,500دوالر أمريكي

 25,000ميل سكاي واردز

سيغنتشر

 3,750دوالر أمريكي

 10,000ميل سكاي واردز

ـاء علــى ذلــك ،ســيحصل حملــة بطاقــات إنفينيــت علــى إجمالــي  100,000ميــل ســكاي واردز ،بينمــا ســيحصل حملــة بطاقــات سيغنتشــر علــى  40,000ميــل ســكاي واردز مــن
بنـ ً
خــال العــرض المذكــور أعــاه.
( )2ما هي معايير أهلية الحصول على أميال سكاي واردز اإلضافية؟
ســيتأهّ ل جميــع حملــة بطاقــات ســكاي واردز االئتمانيــة األساســية إنفينيــت وسيغنتشــر الجــدد الصــادرة مــن بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي وتطبــق بيــن  1نوفمبــر و  31ديســمبر
 2018والذيــن حققــوا معاييــر التأهّ ــل المذكــورة أعــاه للحصــول علــى األميــال .لــن تقــدم أميــال ســكاي واردز اإلضافيــة لعمليــات التجديــد أو اســتبدال البطاقــات .ال يجــب أن
ّ
ّ
“التأخــر عــن الدفــع” فــي وقــت تقييــد األميــال  ،فســيتم اســتبعاد حملــة البطاقــات مــن
“التأخــر عــن الدفــع” ،وفــي حــال كان الحســاب فــي حالــة
يكــون حســاب العميــل فــي حالــة
الحصــول علــى أميــال ســكاي واردز حتــى لــو حققــوا المعاييــر المطلوبــة.
( )3ما هي النفقات المؤهلة للحصول على أميال سكاي واردز اإلضافية والمقدمة على أساس النفقات؟
ّ
سيتم منح  15,000 / 40,000ميل اإلضافية مقابل نفقات التجزئة المحلية والدولية المنفذة خالل أول ثالث دورات محاسبية فقط.
ّ
سيتم منح أميال اإلنفاق السنوية بقيمة  10,000 / 25,000ميل فقط مقابل النفقات عبر  emirates.comأو مكاتب طيران اإلمارات خالل أول  12دورة محاسبية.
سـ ّ
ـيتم اســتبعاد كل مــن المعامــات النقديــة ،رســوم الدفعــات المتأخــرة ،رســوم التمويــل ،رســوم اإلنضمــام ورســوم العضويــة الســنوية ،قســائم االئتمــان ،حجــوزات تحويــل
الرصيــد ،طلــب الشــيكات تحــت الطلــب ،وأي عمليــات حســاب داخليــة وغيرهــا ،عنــد القيــام بعمليــة حســاب مجمــوع نفقــات التجزئــة.
لــن يتــمّ احتســاب المعامــات التــي يتــم عكســها أو إلغاؤهــا ضمــن مجمــوع متطلبــات اإلنفــاق .كمــا لــن يتــم تقييــد أميــال ســكاي واردز فــي حســابات البطاقــات التــي ال
ّ
تحقــق معاييــر نفقــات التجزئــة المطلوبــة وذلــك بســبب عكــس المعامــات أو إلغائهــا .ســيؤدي عكــس المعاملــة بعــد إصــدار األميــال إلــى عكــس مماثــل ألميــال ســكاي واردز
ٍ
كاف ،فســيتم خصــم رســوم تعــادل تكلفــة األميــال مــن حســاب حامــل البطاقــة.
مــن حســاب ســكاي واردز الخــاص بحامــل البطاقــة .إذا كان رصيــد األميــال غيــر
( )4هل توجد معايير محددة يجب مراعاتها قبل منح األميال اإلضافية الترحيبية واألميال على أساس اإلنفاق؟
نعم ،وكما هو موضح أدناه.
>

يجب تفعيل البطاقة في أحد نقاط البيع

>

ّ
“التأخر عن الدفع” ،أو محجوبة ،أو في حالة غير نشطة
يجب أال تكون حسابات حملة البطاقات في حالة

>

يتم منح أميال سكاي واردز الترحيبية فقط خالل السنة األولى من تاريخ فتح الحساب

>

ال يسري العرض على البطاقات المستبدلة أو المجددة

>

سـ ّ
ـيتم اســتبعاد رســوم الدفعــات المتأخــرة ،رســوم التمويــل ،رســوم اإلنضمــام ،رســوم العضويــة الســنوية ،المعامــات النقديــة ،قســائم االئتمــان ،حجــوزات تحويــل
الرصيــد ،طلــب الشــيكات تحــت الطلــب ،وأي عمليــات حســاب داخليــة وغيرهــا عنــد القيــام بعمليــة حســاب مجمــوع نفقــات التجزئــة

( )5متى سيتم إيداع أميال سكاي واردز في حساب حامل البطاقة؟
سيتم إيداع أميال سكاي واردز الترحيبية في حساب حامل بطاقة سكاي واردز األساسية خالل أربعة أسابيع من تاريخ سداد رسوم اإلنضمام.
ســيتم تحويــل األميــال اإلضافيــة علــى أســاس اإلنفــاق إلــى حســاب حامــل بطاقــة ســكاي واردز األساســية خــال أربعــة أســابيع مــن تاريــخ تحقيــق شــرط مجمــوع النفقــات
المطلــوب.
( )6ما هي الشروط واألحكام المطبّقة والتي تمّ التواصل بشأنها مع العمالء؟
ملخص عن الشروط واألحكام الخاصة بالعميل -
		 .1هذا العرض متاح فقط للحملة الجدد من بطاقات سكاي واردز إنفينيت وسيغنتشر األساسية من بنك اإلمارات دبي الوطني.
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ســيتم منــح األميــال علــى  3مراحــل  -ســيتم منــح “أميــال اإلنضمــام الترحيبيــة” عنــد دفــع رســوم اإلنضمــام بالكامــل .أمــا “األميــال علــى أســاس اإلنفــاق” فســيتم منحهــا
عنــد تحقيــق شــرط اإلنفــاق المطلــوب ضمــن اإلطــار الزمنــي المحــدّ د .وعنــد تحقيــق معاييــر اإلنفــاق المحــددة والمنفــذة عبــر الموقــع  emirates.comأو لــدى مكاتــب
طيــران اإلمــارات فســيتم منــح “األميــال الســنوية”..

ـيتم تضميــن جميــع نفقــات التجزئــة التــي يجريهــا حامــل البطاقــة عنــد احتســاب معــدّ ل اإلنفــاق التراكمــي .ستســتبعد المعامــات التــي يتــم عكســها أو التــي يتـ ّ
		 .3سـ ّ
ـم
إلغاؤهــا .ســيؤدي عكــس المعاملــة بعــد إصــدار “األميــال” إلــى عكــس مماثــل ألميــال ســكاي واردز مــن حســاب ســكاي واردز الخــاص بحامــل البطاقــة .وإذا كان رصيــد
األميــال فــي الحســاب غيــر ٍ
كاف ،فســيتم خصــم رســوم تعــادل تكلفــة األميــال ،وكمــا هــو محــدّ د فــي  www.emirates.comوذلــك مــن حســاب حامــل البطاقــة االئتمانيــة.
		 .4سيستلم حملة البطاقات “أميال سكاي واردز” خالل أربعة أسابيع من تأهلهم للحصول عليها.
		 .5تتوافق شروط وأحكام هذا العرض مع شروط وأحكام بطاقات االئتمان التي تحكم استخدام بطاقة االئتمان.
		 .6يخضع منح “االميال” لشرط عدم انتهاك حساب البطاقة ألي من الشروط واألحكام التي تحكم استخدام بطاقات االئتمان.
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ّ
بحق تغيير أو إلغاء أي أو كل شروط وأحكام العرض الترويجي من دون أي إشعار مسبق.
يحتفظ بنك اإلمارات دبي الوطني
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