Guidelines for Emirates NBD
PJSC Skywards Credit Cards

This set of Terms and Conditions governs the Emirates
NBD PJSC Skywards Credit Card Programme to earn
and redeem Skywards Miles. These are applicable over
and above the Emirates NBD Credit Card Terms and
Conditions.
“Bank” means Emirates NBD PJSC or any of its affiliates
or subsidiaries
“Card” means the Emirates NBD Skywards Infinite or
Signature Credit Card
“Card Member” means the Emirates NBD Skywards
Infinite or Signature Cardholder
“Partner” means Emirates Skywards
Emirates Skywards membership conditions
1.

If you are already an Emirates Skywards member it is
your responsibility to enter your existing membership
number when applying for the card. Please note
the Emirates Skywards membership number you
give us must be for an Emirates Skywards account
in your name. If you are not an existing Emirates
Skywards member, your personal information will
be shared by the Bank with Emirates to enrol you
in the Emirates Skywards programme and to credit
the Skywards Miles into your account. An email
confirmation of your membership enrolment will be
sent with instructions on how to view & download
your Emirates Skywards digital card.

2.

The Emirates NBD Skywards Infinite Card entitles
you to Emirates Skywards Silver membership until
card validity. Please allow up to 21 days from card
approval to be enrolled or upgraded to Emirates
Skywards Silver membership. An email confirmation
of your membership status will be sent with
instructions on how to view and download your
Emirates Skywards Silver digital card. If you are an
existing Emirates Skywards Silver member, your
Silver membership will be extended. If you are an
Emirates Skywards Gold or Platinum member your
tier status will not be affected.

3.

All Emirates Skywards members are governed and
bound by Emirates Skywards Terms and Conditions.
Please refer to www.emirates.com for details
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Accrual and Redemption of Skywards Miles
1.

Eligibility for earning Miles - Card Members will
accrue Miles on their Credit Card account only after
activating the Card. All retail spends made on the
Card will be eligible to accrue Miles.

2.

Regular and Express Miles are offered on domestic
and international retail spends posted on the
Credit Card Statement during the statement cycle.
Transactions not eligible to earn Miles include,
but are not limited to, cash advances with balance
transfers with fees and charges paid on the Card
account including, but not limited to, late payment
charges, finance charges, joining fees, annual
membership fees; Dial-a-cheque; credit voucher
with any internal calculations with purchase of
foreign currency with transactions conducted at
Exchange Houses with utility bill payments made
through Emirates NBD Banknet Online and/or by
utilizing any other payment channel provided by
Emirates NBD with purchase of savings certificates,
bonds and other debt instruments with transactions
that the Bank decides are disputed, erroneous,
unauthorized, illegal and/or fraudulent. Original
transactions converted to Installment Payment Plans
(IPP) will earn the applicable Miles. However, the
interest and/or processing fee paid for converting
the transaction to IPP will not be eligible to earn
Miles. The Bank reserves the right to amend the list
of ineligible earnings and transactions from time
to time at its discretion. The Bank’s decision as to
what constitutes an eligible earning shall be final
and conclusive. Miles will be reversed/netted off
from future accruals for reversed transactions and
chargeback cases. In case Miles are not available in
the Card Member’s account for reversal, the Bank will
debit the card account for the balance number of Miles
as per the cost per Mile indicated on emirates.com

3.

The Bank may decide to offer Miles differentially for
different categories of spend and/or limit awarding
Miles on select categories of merchants. The Bank
will communicate such Miles earning structure in
advance through the Bank’s website, statement of
account, etc. Award of Miles for such categories will
be based on “Merchant Category Codes” as defined
by Visa/MasterCard. In case of any dispute, the
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Bank’s decision as to Merchant Category Code for a
merchant establishment will be final and binding.
4.

The Credit Card issued under these Terms and
Conditions is intended for personal use to conduct
retail transactions. Use of the Card for commercial
transactions (any transaction other than personal
retail transactions) shall not entitle the Card
Member to earn Miles for those transactions. The
Bank reserves the right to qualify transactions as
commercial at its sole discretion. The Bank’s decision
in such respect shall remain final and binding.

5.

Introductory Bonus Miles - as a limited offer, from
time to time Card Members may be eligible to receive
Bonus Miles at the time of joining. If applicable,
details of the number of Bonus Miles offered on the
Infinite and the Signature Card will be mentioned at
the time of application and/or in the Benefits and
Features Guide. The Introductory Bonus Miles are
transferred to the card account only on the payment
of the applicable joining fee/annual membership
fee. The joining fee/annual membership fee will be
billed in the first statement generated after the card
account is set up. Bonus Miles offer, if applicable,
is available only in the first/joining year of the card
account setup and the offer is not available for the
subsequent year/s or on renewal. Bonus Miles may
not be offered again for renewed or replaced Cards.

6.

Regular Miles - the regular Miles earning rate for
spends on the Credit Card is different for Emirates
NBD Skywards Infinite and Signature Cards. The
details of the Miles earning rate is mentioned in
the Benefits and Features Guide provided (with the
welcome pack) and/or communicated through other
means by the Bank. Any change in the earn rate will
be communicated by the Bank from time to time and
will be updated on the related product page on the
Bank’s website.

7.

Subscribing to Express Miles Programme - Infinite
Card Members have the option to enroll into the
Express Miles Programme. By enrolling into the
programme, Card Members will be eligible to receive
additional Miles in every statement cycle, as specified
in the Benefits and Features Guide. The enrolment
into the Express Miles Programme is purely optional
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and is available only on the payment of the monthly
fee as stated in the Benefits and Features Guide and/
or the pricing schedule.
8.

Unsubscribing from Express Miles Programme Card Members can opt out of the Express Miles
Programme at any time. In such cases, the monthly
fee will not be levied and applicable annual fee
will be charged to the card account. Express Miles
calculation is based on the enrolment status and
statement/billing date. In case the Card Member
opts out of the Express Miles Programme before
the statement/billing date, the Express Miles earned
during the respective statement period will not
accrue.

9.

Over and above the Regular/Introductory Bonus/
Express Miles, the Bank may from time to time launch
promotions to offer incremental Miles (‘Bonus Miles’)
whether on its own or through Emirates Skywards
or other third parties. Such promotional offers will
be governed by the Terms and Conditions of the
promotion, over and above the Credit Card Terms
and Conditions, and will be communicated at the
time of launch of such offers. All Miles earned for
spends on Supplementary Cards will be transferred
to the Skywards account of the Primary Credit Card
Member attached with the Credit Card account.

10. Any fee once paid cannot be returned and/or
adjusted against any future fee payable by the
Card Member. Further, the Bank reserves the right
to charge a nominal fee to enroll/delist the Card
Member from the Express Miles Programme. Details
of the applicable fee will be available on the Bank’s
website.
11. The Bank reserves the right to change the quantum
of Bonus Miles or the earn rate or the maximum
allowed limit on the Regular and Express Miles
without prior notice. All Miles related calculations
will be based on a conversion rate at US$1 = AED
3.672. The Bank also reserves the right to change the
conversion at any given time and/or without prior
notice. The Bank reserves the right to disqualify the
Card Member from further participation in Emirates
NBD Skywards Credit Card Programme, if in the
Bank’s sole judgment, the Card Member has in any
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way violated the rules and conditions therein, or has
violated the Terms and Conditions attached to the
Card, suspension and disqualification will lead to
forfeiture of all Miles earned, if any.
12. The maximum Miles which can be earned in a single
billing cycle will be capped. The cap on Miles earned
will be based on a retail spend equal to the Bank
assigned credit limit, or the specified product limit,
whichever is lower. See the table below for product
limits.
a. Skywards Infinite Card - AED 100,000 of retail
spend per billing cycle
b. Skywards Signature Card - AED 50,000 of retail
spend per billing cycle
Express Miles, subject to enrolment in the Express Miles
Programme, will be awarded over and above the cap.
Transfer of Miles to Skywards Account
1.

All Miles earned on the card account will be
transferred to the Card Member’s Skywards account
within 6 weeks from the billing/statement date for
the respective billing/statement period. Transfer
of Bonus, Regular and Express Miles are done on
separate dates. The Regular and Express Miles
accrued on the same retail transaction may not be
transferred/reflected together in the Card Member’s
Skywards account.

2.

The Bank shall remain entitled to set Miles transfer
thresholds so as to enable Miles transfer to a
Card Member’s Skywards account only once such
threshold is met. Such transfer thresholds shall be
set by the Bank using its sole discretion and may
be subject to change from time to time. The Bank
shall retain the right to cancel the transfer of Miles to
the Card Member’s Skywards account and/or forfeit
the same in the event that such Card Member has
not provided the outstanding amount(s) pertaining
to Card usage. Fur thermore, the Miles transfer
thresholds shall need to be fulfilled within the time
frame specified by the Bank in order to entitle the
Card Member to request transfer of the same to the
Card Member’s Skywards account. Failing the ability
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of the Card Member to fulfill the threshold set within
such timeframe shall entitle the Bank to forfeit the
Miles earned during such timeframe.
3.

All regular Miles earned in a statement cycle are
transferred to the linked Skywards account by the
25th of the month, following the statement cycle.
Bonus Miles and Express Miles will be transferred
to the linked Skywards account within 3 weeks of
statement date. Miles for international transactions
under the categories “Grocery & Supermarket” and
“Government Services” will be transferred as follows:
a. Base Miles for the category will be transferred by the
25th of the month following the statement cycle
b. Balance Miles will be transferred along with the
International Bonus Miles

4.

The Card Member should not be delinquent or have
any block on his account to be eligible to receive any
Miles. Express Miles will not be offered to the Card
Members if they are delinquent and/or have been
delinquent and later normalized the account. No
transfer/credit of Miles will be done in retrospective
effect if the account has been returned to normal
after being delinquent.

5.

Miles Statement - Card Members will be able to view
the regular Miles earned in their monthly billing
statement. The Bonus and Express Miles awarded
will be directly transferred in the Card Member’s
Skywards Account and can be viewed online by
logging into their Skywards account.

6.

Transfer of the Miles from card account to Skywards
account is automatic and cannot be controlled on
select basis. The redemption of the Miles is available
only through the Emirates Skywards Programme, and
it is governed by the requirements and Terms and
Conditions of the Emirates Skywards Programme.

7.

Validity of Miles - All Miles earned or received by the
Card Members on the card account are transferred
To the Card Member’s Skywards account every
statement cycle. The validity of the Miles is as per the
applicable Emirates Skywards Terms and Conditions.

8.

Miles have no monetary value and are not
exchangeable for cash.
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General
1.

The Bank reserves the right at any time and without
prior notice, to change the Terms and Conditions
and the qualifying services and/or to suspend or
terminate the programme notwithstanding that
such change may result in reducing or extinguishing
the number or value of, or the period or expiry of,
any existing or future Miles. Whilst we shall make
every endeavor to notify you of such changes, we
cannot be held liable to do so.

2.

The Bank shall not be liable if we are unable to
perform our obligations under these Terms and
Conditions, due directly or indirectly to the failure of
any machinery or communication system, industrial
dispute, war or act of God, or anything outside our
control. Nor shall we be responsible for any delay
by merchants in transmitting evidence on any Credit
Card transaction.

3.

If at any time a dispute arises in connection with
either the Emirates Skywards Programme or these
Terms and Conditions, our decision in connection
with the same shall be final and binding.

4.

All charges, commissions and fees are exclusive of
Value Added Tax or any other similar sales tax (VAT).
The Card Member hereby agrees to pay an amount
in respect of any applicable VAT.
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أحكام عامة
.1

يحتفــظ البنــك فــي أي وقــت ودون إشــعار مســبق بحــق تعديــل
الشــروط واألحــكام والخدمــات المؤهلــة و/أو تعليــق أو إنهــاء
البرنامــج علــى الرغــم مــن أن ذلــك التغييــر قــد ينتــج عنــه تخفيــض
أو إلغــاء عــدد أو قيمــة أو دورة أو انتهــاء أي مــن األميــال الحاليــة
والمســتقبلية .ومــع أننــا ســوف نســعى جاهديــن إلــى إشــعاركم
بهــذه التغييــرات إال أننــا غيــر ملزميــن بالقيــام بذلــك.

.2

ً
ملزمــا إذا لــم نتمكــن مــن الوفــاء بالتزاماتنــا
لــن يكــون البنــك
بموجــب هــذه الشــروط واألحــكام ،يعــزو بشــكل مباشــر أو غيــر
مباشــر لتعطــل أي نظــام آلــي أو نظــام اتصــاالت أو النزاعــات
الصناعيــة أو الحــرب أو القضــاء والقــدر أو أي شــيء خــارج
ســيطرتنا ،كمــا لــن نكــون مســؤولين عــن أي تأخيــر مــن قبــل التجــار
فــي إحالــة أي دليــل علــى أي معاملــة فــي بطاقــة اإلئتمــان.

.3

إذا نشــأ أي نــزاع فيمــا يتصــل إمــا ببرنامــج األميــال أو هــذه
الشــروط واألحــكام فــإن قرارنــا فيمــا يتصــل بذلــك يكــون نهائيـ ًـا
ً
وحاســما .

.4

كافــة الرســوم ،العمــوالت واألتعــاب مســتثناة مــن ضريبــة
المضافــة أو أى ضريبــة مبيعــات أخــرى مماثلــة  .يوافــق
القيمــة ُ
عضــو البطاقــة بموجبــه علــى أن يســدد مبلغـ ًـا مــا بخصــوص أى
ضريبــة قيمــة ُمضافــة معمــول بهــا.
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فئــة )البقالــة والســوبرماركت والخدمــات الحكوميــة يتــم تحويلهــا
كمــا يلــي:
أ .يتــم تحويــل األميــال األساســية بحلــول  25مــن الشــهر الــذي
يلــي دورة كشــف الحســاب.
ب .يتم تحويل المتبقي مع أميال المكافأة الدولية.
.4

ً
مقصــرا أو هنالــك أي حجــز
يجــب أن ال يكــون حامــل البطاقــة
علــى حســابه لكــي يســتحق اســتالم أيــة أميــال .لــن يتــم تقديــم
األميــال الســريعة لحاملــي البطاقــة إذا كانــوا مقصريــن و/أو
كانــوا مقصريــن وتــم تنظيــم حســابهم الحقـ ًـا .لــن يتــم إجــراء أي
تحويــل /إيــداع أميــال بأثــر رجعــي إذا عــاد الحســاب إلــى وضعــه
الطبيعــي بعــد حالــة تقصيــر.

.5

كشــف رصيــد األميــال  -ســيتمكن حاملــو البطاقــات مــن
اســتعراض أميالهــم العاديــة المكتســبة فــي كشــف الفوتــرة
الشــهري .ســوف يتــم تحويــل أميــال المكافــأة واألميــال الســريعة
المكتســبة مباشــرة إلــى حســاب حامــل بطاقــة ســكاي واردز
ويمكــن اســتعراضها عبــر اإلنترنــت بالدخــول فــي حســاب ســكاي
واردز الخــاص بهــم.

.6

يتــم تحويــل األميــال مــن حســاب البطاقــة إلــى حســاب ســكاي
ً
تلقائيــا وال يمكــن التحكــم بــه بشــكل اختيــاري .يكــون
واردز
ً
متاحــا فقــط مــن خــال برنامــج ســكاي واردز
اســترداد األميــال
ويخضــع للمتطلبــات والشــروط واألحــكام الخاصــة ببرنامــج ســكاي
واردز.

.7

صالحيــة األميــال  -يتــم تحويــل كافــة األميــال المكتســبة أو
المحصلــة مــن قبــل حامــل البطاقــة علــى حســاب البطاقــة
لحســاب حامــل بطاقــة ســكاي واردز فــي كل دورة كشــف حســاب.
تخضــع صالحيــة األميــال للشــروط واألحــكام المطبقــة علــى
برنامــج ســكاي واردز.

.8

ال تحمل األميال أي قيمة نقدية وال يمكن استبدالها بالنقد.
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 .12الحــد األقصــى مــن أميــال ســكاي واردز التــي يمكــن اكتســابها
فــي دورة الفوتــرة الواحــدة ســوف يكــون لهــا ســقف .يســتند
ســقف األميــال المكتســبة إلــى عمليــات الشــراء المســاوية لحــد
اإلئتمــان النظــر فــي الجــدول أدنــاه الخــاص الــذي يحــدده البنــك أو
حــد المنتــج المحــدد ،أيهمــا أقــل .يرجــى النظــر إلــى الجــدول أدنــاه
لحــدود المنتــج.
أ .بطاقــة ســكاي واردز فئــة إنفينيــت  100,000 -مــن عمليــات
الشــراء لــكل دورة فوتــرة.
ب .بطاقــة ســكاي واردز فئــة سيجنتشــر  50,000 -درهــم مــن
عمليــات الشــراء لــكل دورة فوتــرة.
يتــم منــح األميــال الســريعة فــوق وإضافــة إلــى الســقف المحــدد
وذلــك مــع مراعــاة التســجيل فــي برنامــج األميــال الســريعة.
تحويل األميال إلى حساب سكاي واردز
 .1ســيتم تحويــل كافــة األميــال المكتســبة بواســطة البطاقــة إلــى
حســاب ســكاي واردز الخــاص بحامــل البطاقــة وذلــك خــال ســتة
أســابيع مــن تاريــخ الفوترة/كشــف الحســاب لــدورة الفوتــرة/
كشــف حســاب الــدورة .يتــم تحويــل كل مــن األميــال النظاميــة
واإلضافيــة والســريعة بتواريــخ مختلفــة وال يمكــن تحويــل/
جمــع األميــال العاديــة والســريعة المتراكمــة علــى عمليــة الشــراء
ً
معــا فــي حســاب ســكاي واردز الخــاص بحامــل البطاقــة.
الواحــدة
.2

يحــق للبنــك وضــع حــدود لتحويــل أميــال ســكاي واردز وذلــك
للتمكــن مــن تحويــل هــذه األميــال لحســاب حامــل بطاقــة ســكاي
واردز فقــط عنــد الوفــاء بهــذا الحــد .يتــم وضــع هــذه الحــدود
وفقـ ًـا لتقديــر البنــك الخــاص وقــد تخضــع للتغييــر مــن وقــت آلخــر.
يحتفــظ البنــك بحــق إلغــاء تحويــل أميــال ســكاي واردز لحســاب
حامــل بطاقــة ســكاي واردز و/أو مصادرتهــا فــي حــال عــدم قيــام
حامــل البطاقــة بســداد المبلغ/المبالــغ القائمــة العائــدة علــى
اســتخدام البطاقــة .إضافــة إلــى ذلــك ،يجــب الوفــاء بحــدود
تحويــل أميــال ســكاي واردز فــي إطــار زمنــي يحــدده البنــك مــن
أجــل منــح حامــل البطاقــة الحــق فــي طلــب تحويلهــا لحســاب
حامــل بطاقــة ســكاي واردز .فــي حالــة عجــز حامــل البطاقــة عــن
الوفــاء بالحــد الموضــوع خــال ذلــك اإلطــار الزمنــي يمنــح البنــك
الحــق فــي مصــادرة أميــال ســكاي واردز المكتســبة ضمــن ذلــك
اإلطــار الزمنــي.

.3

يتــم تحويــل كافــة األميــال النظاميــة المكتســبة خــال دورة
كشــف حســاب ســكاي واردز المرتبــط فــي تاريــخ  25مــن الشــهر
الــذي يلــي دورة كشــف الحســاب .يتــم تحويــل أميــال المكافــأة
واألميال الســريعة لحســاب ســكاي واردز المرتبط خالل  3أســابيع
مــن تاريــخ الكشــف .األميــال الناتجــة عــن العمليــات الدوليــة ضمــن
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ً
ً
متاحــا
اختياريــا ويكــون
التســجيل فــي برنامــج األميــال الســريعة
فقــط عنــد ســداد الرســم الشــهري كمــا هــو مبيــن فــي دليــل
المزايــا والفوائــد و/أو جــدول الرســوم.
.8

إلغــاء اإلشــتراك فــي برنامــج األميــال الســريعة  -يجــوز لحاملــي
البطاقــات إلغــاء اإلشــتراك فــي برنامــج األميــال الســريعة في أي
وقــت .فــي هــذه الحــاالت ،لــن يتــم فــرض الرســم الســنوي ويتــم
خصــم الرســم الســنوي مــن حســاب البطاقــة .يســتند احتســاب
األميــال الســريعة إلــى حالــة التســجيل وتاريــخ كشــف الحســاب/
الفوتــرة .إذا اختــار حامــل البطاقــة إلغــاء اإلشــتراك فــي برنامــج
األميــال الســريعة قبــل تاريــخ كشــف الحســاب/الفوترة لــن يتــم
جمــع األميــال الســريعة المكتســبة خــال دورة كشــف الحســاب
هــذه.

.9

عــاوة علــى األميــال النظاميــة واإلضافيــة والســريعة ،قــد
يطــرح البنــك بيــن الحيــن واآلخــر حمــات ترويجيــة لتقديــم أميــال
تزايديــة إمــا كجهــة مســتقلة أو عبــر برنامــج ســكاي واردز أو عبــر
طــرف ثالــث ،وتخضــع هــذه العــروض الترويجيــة لشــروط وأحــكام
العــرض الترويجــي إضافــة إلــى شــروط وأحــكام بطاقــة اإلئتمــان
وســوف يتــم اإلعــان عنهــا فــي وقــت طــرح مثــل هــذه العــروض.
يتــم تحويــل كافــة األميــال المكتســبة عــن اســتخدام البطاقــات
التابعــة إلــى حســاب ســكاي واردز الخــاص بحامــل بطاقــة اإلئتمــان
الرئيســية الملحقــة مــع حســاب بطاقــة اإلئتمــان.

 .10ال يمكــن إعــادة و/أو تعديــل أي رســم عنــد دفعــه مقابــل أي
رســم مســتقبلي مســتحق مــن قبلحامــل البطاقــة .إضافــة إلــى
ذلــك ،يحتفــظ البنــك بحــق خصــم رســم اســمي لقــاء تســجيل/
إلغــاء اشــتراك العضــو مــن برنامــج األميــال الســريعة .ســوف
تكــون تفاصيــل الرســم المطبــق متاحــة علــى موقــع البنــك علــى
اإلنترنــت.
 . 11يحتفــظ البنــك بحــق تغييــر مقــدار األميــال اإلضافيــة أو معــدل
الكســب أو الحــد األقصــى المســموح بــه لألميــال النظاميــة
والســريعة دون إشــعار مســبق وســوف تســتند جميع الحســابات
المتعلقــة باألميــال علــى معــدل التحويــل المــوازي ل 3.672
ً
درهمــا مقابــل كل دوالر أمريكــي ،ويحتفــظ البنــك بحقــه فــي
إســقاط حــق حامــل البطاقــة فــي المشــاركة فــي برنامــج ســكاي
واردز الخــاص ببطاقتــي بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي ســكاي
ً
وفقــا لحكــم البنــك
واردز اإلئتمانيتيــن.إذا قــام حامــل البطاقــة،
المفــرد ،بانتهــاك اللوائــح والشــروط الخاصــة بهــا أو قــام بانتهــاك
الشــروط واألحــكام الخاصــة بالبطاقــة .يــؤدي اإليقــاف أو التجريــد
مــن األهليــة إلــى مصــادرة كافــة األميــال المكتســبة ،إن وجــدت.
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مــن التجــار .ســوف يعلــن البنــك عــن هيــكل كســب األميــال هــذه
ً
مقدمــا عبــر موقــع البنــك علــى اإلنترنــت وكشــف الحســاب..
الــخ .ســوف يســتند منــح هــذه األميــال علــى “رمــوز فئــة التاجــر”
كمــا هــي مبينــة فــي فيزا/ماســتركارد .فــي حالــة أي نــزاع يكــون
قــرار البنــك فيمــا يتعلــق برمــز فئــة التاجــر لمؤسســة التاجــر نهائيـ ًـا
ً
وملزمــا.
.4

بطاقــة اإلئتمــان التــي يتــم إصدارهــا بموجــب هــذه الشــروط
واألحــكام هــي لإلســتخدام الشــخصي إلجــراء عمليــات شــراء.
فــي حالــة اســتخدام البطاقــة فــي العمليــات التجاريــة )أيــة عمليــة
بخــاف عمليــات الشــراء الشــخصية( لــن يكــون صاحــب البطاقــة
ً
مؤهــا الكتســاب أميــال عــن هــذه المعامــات .يحتفــظ البنــك
بحــق اعتبــار المعامــات علــى أنهــا تجاريــة حســب تقديــره الخــاص
ً
ً
وملزمــا.
نهائيــا
ويكــون قــرار البنــك بهــذا الخصــوص

.5

أميــال المكافــأة اإلســتهاللية  -كعــرض لفتــرة محــدودة ،يجــوز
لحاملــي البطاقــات مــن وقــت آلخــر التأهــل للحصــول علــى أميــال
مكافــأة فــي وقــت اإللتحــاق بالبرنامــج .يتــم ذكــر عــدد أميــال
المكافــأة المؤمنــة لبطاقتــي فئــة إنفينيــت وفئــة سيجنتشــر
فــي وقــت تقديــم الطلــب وفــي دليــل المزايــا والمواصفــات.
يتــم تحويــل أميــال المكافــأة اإلســتهاللية إلــى حســاب البطاقــة
فقــط بعــد ســداد رســم اإللتحاق/رســم العضويــة الســنوي .تتــم
فوتــرة رســم اإللتحاق/رســم العضويــة الســنوي فــي أول كشــف
حســاب بعــد فتــح حســاب البطاقــة .يكــون عــرض أميــال المكافــأة،
ً
متاحــا فقــط فــي الســنة األولــى إلعــداد البطاقــة
إذا انطبــق،
ولــن يكــون متاحـ ًـا فــي السنة/الســنوات التاليــة عنــد التجديــد .قــد
ال يتــم تقديــم أميــال المكافــأة مــرة أخــرى للبطاقــات التــي تــم
تجديدهــا أو اســتبدالها.

.6

األميــال النظاميــة  -يختلــف المعــدل العــادي لكســب األميــال
لقــاء الدفــع بواســطة بطاقــات اإلئتمــان مــن بنــك اإلمــارات دبــي
الوطنــي فئــة إنفينيــت وفئــة سيجنتشــر .يتــم ذكــر تفاصيــل
معــدل كســب األميــال فــي دليــل المزايــا والفوائــد المقــدم
مــع )لمجموعــة الترحيبيــة( و/أو يتــم اإلعــان عنهــا بوســائل
أخــرى مــن قبــل البنــك .يتــم اإلعــان عــن أي تغييــر فــي معــدل
كســب األميــال مــن قبــل البنــك مــن وقــت آلخــر وســوف يتــم
تحديثهــا علــى صفحــة المنتــج ذي الصلــة علــى موقــع البنــك علــى
اإلنترنــت.

.7

التســجيل فــي برنامــج األميــال الســريعة  -يملــك حاملــو بطاقــة
اإلئتمــان فئــة إنفينيــت خيــار التســجيل فــي برنامــج األميــال
الســريعة .بالتســجيل فــي البرنامــج ،يتأهــل حاملــو البطاقــات
للحصــول علــى أميــال إضافيــة فــي كل دورة مــن دورات كشــف
الحســاب كمــا هــي محــددة فــي دليــل المزايــا والفوائــد .يكــون
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.4

ســوف يتــم إرســال مجموعــة ســكاي واردز الترحيبيــة للعمــاء
ً
مســؤول عــن عــدم اســتالم
المؤهليــن ولــن يكــون البنــك
مجموعــات ســكاى واردز الترحيبيــة.

.5

يخضــع جميــع أعضــاء ســكاي واردز إلــى شــروط وأحــكام ســكاي
واردز ويلتزمــون بهــا .لمعرفــة المزيــد حــول شــروط وأحــكام
ســكاي  www.emirates.comواردزُ ،يرجــى زيــارة الموقــع جمــع
أميــال ســكاي واردز واســتبدالها

.1

أهليــة كســب األميــال  -يحصــل حاملــو البطاقــات علــى أميــال
ســكاي واردز علــى حســاب بطاقــات اإلئتمــان الخاصــة بهــم فقــط
بعــد تنشــيط البطاقــة .تتأهــل كافــة عمليــات الشــراء المدفوعــة
بواســطة بطاقــة اإلئتمــان لجمــع األميــال.

.2

يتــم تقديــم األميــال المنتظمــة والســريعة مقابــل عمليــات
الشــراء المحليــة والعالميــة المقيــدة فــي كشــف حســاب بطاقــة
اإلئتمــان خــال دورة كشــف الحســاب .تشــمل العمليــات غيــر
المؤهلــة الكتســاب األميــال دون تحديــد الدفعــات النقديــة
المقدمــة؛ وتحويــات الرصيــد؛ الرســوم والنفقــات المدفوعــة
علــى حســاب البطاقــة بمــا فــي ذلــك ودون تحديــد رســوم
التأخــر فــي الســداد؛ و رســوم التمويــل؛ ورســوم اإللتحــاق؛
ورســوم العضويــة الســنوية؛ وخدمــة طلــب إرســال الشــيكات؛
وقســيمة اإلئتمــان؛ وأيــة حســابات داخليــة؛ وشــراء العمــات
األجنبيــة؛ والعمليــات التــي تتــم فــي البورصــة؛ ســداد فواتيــر
الخدمــات التــي تتــم مــن خــال الخدمــة المصرفيــة لبنــك اإلمــارات
دبــي الوطنــي ،بنــك نــت و/أو باســتخدام أي قنــاة دفــع أخــرى
يقدمهــا بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي؛ شــراء شــهادات اإلدخــار؛
الســندات وأدوات الديــن األخــرى؛ والعمليــات التــي يقــرر البنــك
بــأن بهــا نــزاع و/أو خطــأ و/أو غيــر مصــرح بهــا و/أو غيــر قانونيــة
و/أو مــزورة .العمليــات األصليــة التــي يتــم تحويلهــا إلــى برامــج
األقســاط الشــهرية ســوف تكتســب األميــال المطبقــة؛ إال أن
الفائــدة و/أو الرســوم المصرفيــة المدفوعــة لقــاء تحويــل هــذه
العمليــة إلــى برنامــج األقســاط الشــهري لــن تكــون مؤهلــة
لكســب األميــال .يحتفــظ البنــك بحــق تعديــل قائمــة المكاســب
والعمليــات مــن وقــت آلخــر وفقـ ًـا لتقديــره الخــاص .يكــون قــرار
البنــك بشــأن مــا يعتبــر مؤهـ ًـا لكســب األميــال نهائيـ ًـا وحاسـ ً
ـما.
يتــم حســم أو إنقــاص األميــال مــن النقــاط التــي ســوف تتراكــم
فــي المســتقبل وإذا كان رصيــد حامــل البطاقــة خاليـ ًـا مــن األميال
للعمليــات المعكوســة ،يقــوم البنــك بتقييــد عــدد أميــال الرصيــد
علــى حســاب البطاقــة وذلــك تبعـ ًـا لكلفــة الميــل الواحــد المصــرح
عنــه علــى الموقــع اإللكترونــي لبرنامــج ســكاي واردز.
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يجــوز للبنــك أن يقــرر عــرض أميــال مختلفــة لمختلــف فئــات
ً
أميــال علــى فئــات محــددة
الصــرف و/أو الحــدود التــي تمنــح
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فــي مــا يلــي مجموعــة الشــروط واألحــكام الراعيــة لبرنامــج ســكاي واردز
الخــاص ببطاقــات بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي ســكاي واردز اإلئتمانيــة
مــن أجــل كســب أميــال ســكاي واردز واســتبدالها .تنطبــق هــذه علــى
وفــوق شــروط وأحــكام بطاقــات اإلئتمــان مــن بنــك اإلمــارات دبــي
الوطنــي.
“البنــك” يعنــي بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي )ش.م.ع (.أو ً
أيــا مــن
فروعــه أو الشــركات التابعــة لــه
“البطاقــة” تعنــي بطاقــة بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي ســكاي واردز
الفئــة سيجنتشــر وفئــة إنفينــت اإلئتمانيــة
“حامــل البطاقــة” تعنــي حاملــي بطاقــة بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي
ســكاي واردز الفئــة سيجنتشــر وفئــة إنفينــت اإلئتمانيــة.
“الشريك” تعني طيران اإلمارات وبرنامج سكاي واردز
العضوية في برنامج سكاي واردز
إن كافــة العمــاء
 . 1كيفيــة التســجيل لعضويــة برنامــج ســكاي واردز ّ -
المؤهليــن للحصــول علــى بطاقــة بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي
ســكاي واردز اإلئتمانيــة والذيــن يحترمــون أحكامهــا وشــروطها،
ً
تلقائيــا فــي برنامــج ســكاي واردز وتزويدهــم
ســيتم تســجيلهم
برقــم عضويــة جديــد ،أو فــي حــال قــدم العميــل رقــم عضويــة
موجـ ً
ـودا أصـ ًـا لديــه عنــد تســجيل الطلــب ،يتــم نســب هــذا الرقــم
إلــى حســاب بطاقــة اإلئتمــان مــن أجــل تحويــل أميال ســكاي واردز
ً
مســؤول
المكتســبة بواســطة هــذه البطاقــة .ال ُيعتبــر البنــك
فــي حــال قـ ّـدم العميــل رقمـ ًـا غيــر صحيــح للعضويــة فــي برنامــج
ســكاي واردز.
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ً
مؤخــرا
إذا كنــت تحمــل بطاقــة فئــة إنفنيــت وقمــت بالتســجيل
فــي عضويــة ســكاي واردز الفئــة الفضيــة ،ســتحصل علــى بطاقة
عضويتــك فــي برنامــج ســكاي واردز ومعهــا مجموعة ســكاي واردز
الترحيبيــة .إذا كنــت مــن أعضــاء ســكاي واردز الفئــة الذهبيــة أو
الفضيــة ســوف تســتمر عضويتــك .يخضــع اســتمرار عضويــة
ســكاي واردز الفئــة الفضيــة لشــروط وأحــكام ســكاي واردز.
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إذا كنــت تحمــل بطاقــة فئــة سيجنتشــر ســوف تســتمر فــي
المحافظــة علــى عضويتــك الحاليــة فــي ســكاي واردز إذا كنــت
ً
ً
ً
قائمــا بهــا .إن لــم تكــن ،فســوف يتــم تســجيلك
عضــوا
أصــا
فــي برنامــج الفئــة الزرقــاء مــن برنامــج ســكاي واردز وســوف يتــم
تخصيــص رقــم عضويــة جديــد لــك.
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الخدمات المصرفية الشخصية

دليل برنامج سكاي واردز لكسب
األميال الخاص ببطاقات ائتمان
بنك اإلمارات الوطني

