األحــكام والشــروط الــواردة فــي هــذا المســتند تنظــم برنامــج نقــاط بطاقــة
ائتمــان دناتــا مــن بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي (ش.م.ع).

التعريفات:

These Terms and Conditions stated herein govern the
Emirates NBD Bank PJSC dnata Points Programme.

Definitions:

“البنــك” ويعنــي بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي (ش.م.ع) وخلفائــه والمتنــازل
لهــم مــن قبلــه.

“Bank” means Emirates NBD Bank PJSC, its successors and
legal assigns.

“البطاقــة” وتعنــي بطاقــة ائتمــان دناتــا مــن بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي
الصــادرة لحامــل البطاقــة مــع مراعــاة األحــكام والشــروط المذكــورة فــي هــذا
المســتند.

“Card” means Emirates NBD dnata Credit Card issued to the
Cardholder subject to the terms and conditions stated herein.

“حامــل البطاقــة” وتعنــي حامــل بطاقــة ائتمــان دناتــا بنــك اإلمــارات دبــي
الوطنــي الرئيســي.
“برنامــج مكافــآت دناتــا“ ويعنــي البرنامــج المتفــق عليــه بيــن البنــك والشــريك/
الشــركاء لمكافــأة حامــل البطاقــة المؤهــل لكســب النقــاط عــن طريــق اســتخدام
بطاقاتهــم وفقــا لألحــكام والشــروط المذكــورة فــي هــذا المســتند.
“الشــريك” وتشــير إلــى التجــار الذيــن سيشــاركون فــي برنامــج مكافــآت دناتــا
الــذي ســيتمكن حاملــو البطاقــات بموجبــه مــن كســب و/أو اســترداد نقــاط
مكافــأة دناتــا لدفــع ثمــن مشــترياتهم .ويجــوز إضافــة  /إزالــة الشــركاء مــن
البرنامــج مــن وقــت آلخــر واشــعار حاملــي البطاقــات بذلــك عــن طريــق قنــوات
االتصــال الخاصــة بالبنــك ،بمــا فــي ذلــك دون حصــر موقــع البنــك اإللكترونــي
أو رســائل البريــد اإللكترونــي المرســلة مــن طرفــه.
“النقــاط” وتعنــي نقــاط دناتــا لمكافــأة الــوالء والتــي يتــم اكتســابها مــن
قبــل حامــل البطاقــة مــن وقــت آلخــر أثنــاء اســتخدام البطاقــة وفقــا لألحــكام
والشــروط المذكــورة فــي هــذا المســتند.
يوافق حامل البطاقة بموجبه ويقر ويقبل باألحكام والشروط التالية:

 .1تعريف البرنامج
أ)

ويقــدم برنامــج دناتــا لنقــاط الــوالء مكافــآت إلــى عمــاء البنــك مــن
حاملــي بطاقــات ائتمــان دناتــا علــى عمليــات الشــراء بالتجزئــة التــي
يجرونهــا باســتخدام بطاقتهــم االئتمانيــة.

ب)

مــن الممكــن كســب واســترداد النقــاط بطــرق متنوعــة  -فــي مواقــع
شــركاء البرنامــج أو مــن خــال القنــوات المعتمــدة مــن قبــل البنــك ،بمــا
فــي ذلــك دون حصــر عــن طريــق خدمــة المســاعدة عبــر الهاتــف التابعــة
للبنــك أو مــن خــال بوابــة مكافــأة والء العمــاء فــي البنــك.

 .2التأهل
يتــم إدراج كافــة العمــاء المؤهليــن للحصــول علــى البطاقــة ويســتوفون
متطلبــات أحــكام وشــروط بطاقــة االئتمــان المطبقــة مــن قبــل البنــك
باإلضافــة هــذه األحــكام والشــروط المذكــورة فــي هــذا المســتند تلقائيـ ًـا فــي
ً
وفقــا لتقديــر البنــك الفــردي.
برنامــج مكافــآت دناتــا

 .3كسب نقاط دناتا
أ)

ب)

“Cardholder” means Emirates NBD dnata Credit Card primary
cardholder.
“dnata Rewards Programme” means the programme agreed
between the Bank and the Partner(s) to reward the eligible
Cardholder for earning Points by using their Cards subject to
the terms and conditions stated herein.
“Partner” refers to merchants who will participate in the
dnata Rewards Programme and where Cardholders will be
able to earn Bonus Points and / or redeem dnata Points to
pay for purchases. Partners may be added / removed from the
programme from time to time and notified to the Cardholder
through the bank’s communication channels including but not
limited to the bank website, emailers etc.
“Points” means dnata loyalty reward points earned by
Cardholder from time to time while using his Card subject to
the terms and conditions stated herein.
The Cardholder hereby agrees, acknowledges and accepts the
following terms and conditions:

1. Programme definition
The dnata Points loyalty programme rewards Bank dnata
Credit Cardholders for retail spends on their Credit Card.

)a

Points can be accumulated and redeemed in a variety of
ways - at programme partner locations or through Bank
approved channels, including but not limited to the Bank
Helpline or the dedicated Bank Loyalty portal.

)b

2. Eligibility
Subject to the Bank’s sole discretion, all the Bank customers
who qualify to receive the Card and meet the Bank’s Credit
Card Terms and Conditions in addition to these terms and
conditions are automatically enrolled into the dnata Rewards
Programme to earn dnata Points.

3. Earning dnata Points

فيمــا يتعلــق بجميــع المبالــغ التــي يتــم إنفاقهــا علــى عمليــات الشــراء
مــن محــات البيــع بالتجزئــة ،يكســب حاملــو البطاقــات نقــاط دناتــا
األساســية علــى النحــو المحــدد لــكل فئــة مــن البطاقــات ،مــع مراعــاة
ً
واســتنادا لنــوع البطاقــة .يتــم
الحــد األقصــى المحــدد لكســب النقــاط
تقديــم نقــاط مكافــأة علــى عمليــات الشــراء التــي يقــوم بهــا حاملــو
البطاقــات فــي متاجــر التســوق المحليــة والدوليــة والتــي يتــم إجراؤهــا
باســتخدام البطاقــة خــال دورة إصــدار كشــف حســاب البطاقــة.

For all retail spends, cardholders will accrue Base dnata
Points as defined for each card product, subject to
maximum earning caps by product type. The Points are
offered on domestic and international retail spends made
on the Card during the statement cycle.

)a

بالنســبة لعمليــات الشــراء فــي مواقع الشــركاء ،يحق لحاملــي البطاقات
كســب نقــاط مكافــآت دناتــا باإلضافــة إلــى نقــاط دناتــا األساســية.
ســيتم كســب هــذه النقــاط علــى الفــور وســتظهر فــي إيصــال المعاملــة
الــذي يتــم إنشــاؤه مــن قبــل التاجــر الــذي تــم إجــراء عمليــة الشــراء لديــه.

For purchases at Partner locations, cardholders may earn
Bonus dnata Points in addition to the Base dnata Points.
These Points will be earned instantly and will reflect in
the transaction slip generated by the merchant for that
transaction.

)b

ج)

قــد يتــم تحديــد الحــد األقصــى لنقــاط دناتــا التــي يمكــن اكتســابها مــن
قبــل كل فئــة مــن البطاقــات علــى النحــو الــذي يحــدده البنــك مــن وقــت
آلخــر ويتــم تحديثهــا علــى الموقــع اإللكترونــي للبنــك.

The maximum dnata Points that can be earned by each
card product may be capped as determined by the Bank
from time to time and updated on the Bank’s website.

)c

د)

قــد يتــم تحديــد الحــد األقصــى لنقــاط دناتــا التــي يمكــن اكتســابها مقابل
عمليــات الشــراء فــي مواقــع محــات الشــركاء علــى النحــو الــذي يحــدده
البنــك مــن وقــت آلخــر ويتــم تحديثهــا علــى الموقــع اإللكترونــي للبنــك .

The maximum dnata Points that can be earned for
purchases at Partner locations may be capped as
determined by the Bank from time to time and updated
on the Bank’s website.

)d

ه)

يحتفــظ البنــك بالحــق فــي تغييــر معــدل اكتســاب و  /أو الحــد األقصــى
الكتســاب النقــاط فــي أي وقــت معيــن و  /أو بــدون إشــعار مســبق.
ســيقوم البنــك بإخطــار حاملــي البطاقــات عــن أي تغييــر فــي معــدل
اكتســاب النقــاط عــن طريــق وســائل االتصــال التــي يحددهــا البنــك
وســوف يتــم نشــرها علــى الموقــع اإللكترونــي للبنــك.

The Bank reserves the right to change the earn rate and/
or the maximum earning limits on Points at any given
time and/ or without prior notice. Any change in the earn
rate will be communicated by the Bank to the Cardholder
through a communication method determined by the
Bank and will be posted on the Bank’s website.

)e

و)

النقــاط الزائــدة عــن النقــاط العاديــة .يجــوز للبنــك مــن وقــت آلخــر طــرح
عــروض ترويجيــة لمنــح نقــاط مكافــأة ســواء بمبــادرة خاصــة منــه مــن
خــال دناتــا أو طــرف ثالــث آخــر .تكــون تلــك العــروض الترويجيــة خاضعــة
ألحــكام وشــروط الحملــة الترويجيــة وأحــكام وشــروط بطاقــات ائتمــان
البنــك وســيتم اإلعــان عنهــا فــي وقــت طــرح مثــل هــذه العــروض.
تحــول جميــع النقــاط المكتســبة مقابــل النفقــات الشــرائية باســتخدام
ّ
البطاقــات اإلضافيــة إلــى حســاب البطاقــة الرئيســية.

Over and above the regular Points, the Bank may from
time to time launch promotions to offer incremental
Points whether on its own or through dnata or other third
parties. Such promotional offers will be governed by the
Terms and Conditions of the promotion, over and above
the Bank’s Credit Card Terms and Conditions, and will be
communicated at the time of launch of such offers. All
Points earned for spends on supplementary Cards will be
transferred to the primary Card account.

)f

ز)

إن أي مكافــآت إضافيــة مقدمــة مــن قبــل شــريك نقــاط دناتــا قــد ال
تكــون مطبقــة خــال فتــرة العــروض الترويجيــة األخــرى التــي يطرحهــا
الشــريك.

Any additional rewards that may be offered by a dnata
Points Partner may not be applicable during other
promotions conducted by the Partner.

)g

ح)

يجــوز اكتســاب النقــاط اإلضافيــة خــال الحمــات الترويجيــة التــي
يطلقهــا البنــك ،وفقــا لألحــكام والشــروط المنشــورة والتــي تترافــق مــع
تلــك الحمــات الترويجيــة.

Additional points may be earned in Bank campaigns, as per
the terms and conditions published with the campaigns.

)h

ط)

فــي حــال قيــام حامــل البطاقــة بعكــس قيــد (اســترجاع قيمــة) المعامــات
الســابقة التــي تــم اكتســاب نقــاط عليهــا ،ســيتم خصــم قيمــة النقــاط
المكتســبة مــن رصيــد نقــاط دناتــا لحامــل البطاقــة .فــي حــال كان رصيــد
النقــاط سـ ً
ـالبا (علــى ســبيل المثــال تــم اســترداد النقــاط المكتســبة علــى
تلــك المعاملــة فــي وقــت ســابق) ،ســيتم اســتخدام النقــاط الجديــدة
التــي سيكتســبها حامــل البطاقــة إلعــادة الرصيــد إلــى المســتوى
اإليجابــي .ال يحــق لحاملــي البطاقــات اســترداد النقــاط مالــم يكــن رصيــد
نقاطهــم فــي المســتوى اإليجابــي.

In case a Cardholder reverses a previous transaction for
which Points were earned, the amount of earned Points will
be deducted from the Cardholder’s dnata Points balance.
If a negative Points balance arises (for example the Points
earned on that transaction were already redeemed), new
Points that the Cardholder earns will be used to bring
the Points balance back to positive. Cardholders cannot
redeem Points unless their available Points balance is
positive.

)i

 .4استرداد النقاط
ســيكون لــدى حاملــي البطاقــات خيــار الســترداد نقــاط دناتــا المجمعــة لديهــم
مــن خــال قنــوات االســترداد المتاحــة ،بمــا فــي ذلــك دون حصــر
أ)

االســترداد المباشــر مــن شــركاء برامــج الــوالء .ويمكــن القيــام بذلــك
باســتخدام بطاقــة ائتمــان دناتــا الصــادرة عــن البنــك مــن خــال برنامــج
نقــاط دناتــا فــي أماكــن البيــع فــي مواقــع محــات الشــركاء المشــاركين.

ب)

االســترداد مقابــل قســيمة ثابتــة  /متغيــرة مــن خــال بوابــة مكافــأة
والء العمــاء أو عــن طريــق خدمــة المســاعدة عبــر الهاتــف التابعــة
للبنــك  -الســتخدامها فــي المنتجــات والخدمــات التــي تبــاع فــي دناتــا
للســفريات.

ج)

أي خيــارات اســترداد أخــرى قــد يتــم اإلشــعار بهــا مــن قبــل البنــك مــن
وقــت آلخــر

د)

يحــق لحاملــي البطاقــات الرئيســية أو الفرعيــة اكتســاب النقــاط التــي
ســيتم تجميعهــا فــي حســاب البطاقــة الرئيســية .يحــق فقــط لحاملــي
البطاقــة الرئيســية اســترداد النقــاط ،وال يحــق لحاملــي البطاقــة الفرعيــة
اســترداد النقــاط

4. Redeeming Points
Cardholders will have the option to redeem the accumulated
dnata Points through the redemption channels available,
including but not limited to:
Instant redemption from Loyalty Partners. This can be
done using the Bank dnata Credit Card on the dnata
Points programme Point of Sales terminals in participating
partner locations.

)a

Redemption for a fixed / variable value voucher through
the Loyalty Portal or Bank Helpline - to be used for
products & services sold at dnata Travel

)b

Any other redemption options which may be notified by
the Bank from time to time.

)c

Primary and supplementary cardholders can earn points
which will be accumulated under the primary card. Only
Primary cardholders may redeem points, Supplementary
cardholders cannot redeem points

)d

 .5انتهاء صالحية النقاط

5. Points Expiry

أ)

تكــون كافــة النقــاط المكتســبة ســارية المفعــول بشــكل دائــم وال تنتهــي
صالحيتهــا ،ومــع ذلــك ،تســري صالحيــة القســائم الصــادرة عــن دناتــا
ً
إعتبــارا
والمقدمــة بموجــب طلــب االســترداد لفتــرة ســتة )  ( 6أشــهر
مــن تاريــخ إصدارهــا ،وتنتهــي صالحيتهــا بنهايــة األشــهر الســتة التــي ال
يمكــن تمديدهــا.

All Points earned are evergreen and do not expire.
However, dnata vouchers issued against a redemption
request have a validity period of six (6) months from the
date of issue and shall expire by the end of the six month
period. This period cannot be extended.

)a

ب)

قــد يقــرر البنــك تغييــر فتــرة صالحيــة بطاقــات دناتــا  /وتحديــد تاريــخ
انتهــاء صالحيــة النقــاط فــي أي وقــت .ومــع ذلــك ،ســيتم إشــعار حامــل
البطاقــة بهــذا التغييــر عــن طريــق قنــوات البنــك اإلعالميــة المعتمــدة.

The Bank may decide to change the validity of the dnata
Points / introduce expiry of Points at any time. However,
such change will be communicated to the Cardholder
through Bank approved channels.

)b

ج)

قــد يتــم تقديــم النقــاط ،علــى أســاس الحمــات الترويجيــة ،بتواريــخ
ً
علمــا بأنــه ســيتم إشــعار حاملــي
ســريان وانتهــاء صالحيــة مختلفــة،
البطاقــات بذلــك بشــكل مســتمر عــن طريــق األحــكام والشــروط الخاصــة
بتلــك الحمــات.

On a campaign basis, Points may be offered with a
different validity and expiration, which will always be
clearly communicated in the campaign’s specific terms
and conditions.

)c

 .6تعليق المكافآت

6. Suspension of rewards

أ)

يتــم تعليــق المكافــآت تلقائيــا فــي حــال تصنيــف حامــل البطاقــة فــي
حالــة “تعثــر” .يحــدث هــذا عندمــا اليلتــزم حامــل البطاقــة بدفــع المبلــغ
المســتحق علــى حســاب البطاقــة الــى البنــك.

ب)

قــد ينجــم عــن تعليــق المكافــآت عــدم القــدرة علــى اكتســاب أو اســترداد
أو تحويــل النقــاط فــي أي حــال مــن األحــوال ،إلــى أن يتــم تصحيــح حالــة
التعثــر .ســيتم االحتفــاظ بالنقــاط المجمعــة فــي حســاب حامــل البطاقــة
خــال فتــرة التعثــر.

ج)

يحتفــظ البنــك بحقــه فــي مصــادرة رصيــد نقــاط المكافــأة الخاصــة بحامــل
البطاقــة فــي أي وقــت ،وفــي حــال عــدم االمتثــال ألي مــن األحــكام
والشــروط أو فــي حــال انتهــاك أي مــن خدمــات البنــك مــن قبــل حامــل
البطاقــة ،بــأي شــكل مهمــا يكــن.

The Bank reserves the right to forfeit the Cardholder’s
& rewards balance at any time, if any of these terms
conditions is not complied with or if a Cardholder, in any
way, abuses any Bank service.

د)

يحتفــظ البنــك بحقــه فــي مصــادرة رصيــد نقــاط المكافــأة الخاصــة بحامــل
البطاقــة فــي حــال حــدوث الحالة/الحــاالت التاليــة:

d) The Bank reserves the right to forfeit the Cardholder’s
rewards balance if any of the following event(s) occur:

 .iارتكاب أي أعمال احتيالية من قبل حامل البطاقة
 .iiتخضــع أي عمليــة اســترداد يتــم إجراؤهــا مــن قبــل حامــل البطاقــة
ســواء قبــل أو بعــد تاريــخ حالــة االحتيــال للتدقيــق والمراجعــة واحتمــال
إلغائهــا.
 .iiiفــي حــال وفــاة حامــل البطاقــة ،ســيتم إلغــاء جميــع النقــاط المجمعــة
فــي حســاب المتوفــى وإنهــاء حســاب البطاقــة
 .ivفــي حــال قيــام حامــل البطاقــة بإلغــاء جميــع حســابات البطاقــة،
يحتفــظ البنــك بحقــه فــي اســتخدام أي مــن النقــاط المجمعــة الســتيفاء
أي مــن الديــون المســتحقة علــى حســاب البطاقــة

 .7المعامالت المستبعدة من كسب النقاط
أ)

تشــمل المعامــات غيــر المؤهلــة لكســب نقــاط دناتــا ،ولكــن دون حصــر،
مــا يلــي:
 السلف النقدية تحويل الرصيد الرســوم والتكاليــف المدفوعــة علــى حســاب البطاقــة بمــا فــيذلــك رســوم الســداد المتأخــر ورســوم التمويــل واالشــتراك ورســوم
العضويــة الســنوية

Suspension of rewards will automatically occur in the
event that a Cardholder is assigned ‘delinquency’ status.
This happens when a Cardholder does not pay the
outstanding amount on his Card account to the Bank.

)a

Suspension of rewards may result in the inability to earn,
redeem or transfer Points in any way, until such time that
the delinquency status is revoked. Accumulated Points will
remain in the Cardholder’s account during the period of
delinquency.

)b

)c

i. Any fraudulent acts committed by the Cardholder.
ii. Any redemption made by the Cardholder either before
or after the date of a fraud shall be subject to review,
and possible cancellation.
iii. In the event that the Cardholder passes away, all the
points accumulated in the deceased’s account will be
cancelled and the Card account terminated.
iv. In case of Cardholder cancelling all card accounts, the
Bank reserves the right to use any accumulated points
to set off any outstanding debts on the Card account.

7. Exclusions
Transactions not eligible to earn dnata Points include, but
are not limited to:
- Cash advances
- Balance transfers
- Fees and charges paid on the Card account including
late payment charges, finance charges, joining fee,
annual membershipfee

)a

 الشيكات تحت الطلب -قسيمة ائتمان وغيرها

- Dial-a-cheque
- Credit voucher etc

 المعامــات التــي يتــم إجراؤهــا علــى البطاقــة عــن طريــق أي مــنالقنــوات المصرفيــة التاليــة ،خدمــة التســجيل الصوتــي التفاعلــي ()IVR
والخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت والهاتــف المتحــرك وأجهــزة اإليــداع
النقــدي وأجهــزة الصــراف اآللــي وفــروع البنــك.

- Transactions made on the Card through any of the
banking channels i.e. IVR, Internet Banking,

ب)

العمليــات األصليــة التــي يتــم تحويلهــا إلــى برامــج األقســاط الشــهرية
ســوف تكتســب النقــاط المطبقــة؛ إال أن الفائــدة و/أو الرســوم
المصرفيــة المدفوعــة لقــاء تحويــل هــذه العمليــة إلــى برنامــج األقســاط
الشــهري لــن تكــون مؤهلــة لكســب النقــاط.

Original transactions converted to Instalment Payment
Plans (IPP) will earn the applicable Points; however, the
interest and/ or processing fee paid for converting the
transaction to IPP will not be eligible to earn dnata Points.

)b

ج)

العمليــات التــي يتــم تحويلهــا إلــى برامــج األقســاط الشــهرية بنســبة
فائــدة صفــر فــي المائــة ســوف لــن تكتســب نقــاط دناتــا ،باســتثناء
العمليــات التــي تتــم فــي محــات دناتــا للســفريات.

Transactions converted into 0% Instalment Payment Plans
will not earn dnata Points, except for transactions made at
dnata Travel.

)c

د)

يحتفــظ البنــك بحــق تعديــل قائمــة المكاســب والعمليــات مــن وقــت آلخــر
وفقــا لتقديــره الخــاص.

The Bank reserves the right to amend the list of ineligible
earnings and transactions from time to time at its sole
discretion.

)d

ه)

يكــون قــرار البنــك بشــأن مــا يعتبــر مؤهــا لكســب النقــاط نهائيــا
و حا ســما .

The Bank’s decision as to what constitutes an eligible
earning shall be final and conclusive.

)e

و)

يتــم حســم أو إنقــاص النقــاط مــن الرصيــد الــذي ســوف يتراكــم فــي
المســتقبل وإذا كان رصيــد حامــل البطاقــة خاليــا مــن النقــاط للعمليــات
المعكوســة ،يقــوم البنــك بتقييــد عــدد نقــاط الرصيــد علــى حســاب
البطاقــة بمعــدل درهــم واحــد لــكل نقطــة أو أي معــدل آخــر يحــدده البنــك
ً
وفقــا لتقديــره المطلــق.

The Points will be reversed/ netted off from future accruals
for reversed transactions and chargeback cases. In case
the Points are not available in the Cardholder’s Card
account for reversal, the Bank will debit the Card account
for the balance number of Points at the rate of AED 1 per
Point or any other rate determined by the Bank at its sole
discretion.

)f

 .8األحكام العامة للبرنامج

8. General terms of the Programme

أ)

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

ب)

يحتفــظ البنــك بحــق حرمــان حامــل البطاقــة مــن المشــاركة فــي برنامــج
مكافــآت دناتــا ،إذا ارتــأى البنــك وفقــا لتقديــره الفــردي بأن حامــل البطاقة
قــام بــأي شــكل مــن األشــكال بمخالفــة األحــكام والشــروط المذكــورة
فــي هــذا المســتند ،أو خالــف أحــكام وشــروط بطاقــات االئتمــان الخاصــة
بالبنــك .إن تعليــق أو إلغــاء اســتخدام البطاقــة ســيؤدي إلــى شــطب
جميــع النقــاط المكتســبة إن وجــدت.

ج)

يجــب أن ال يظهــر فــي حســاب حامــل البطاقــة أي عمــل احتيالــي لكــي
يتأهــل الكتســاب النقــاط .لــن يتــم إنجــاز معاملــة تحويــل أو إيــداع النقــاط
بأثــر رجعــي فــي حــال إعــادة حســاب البطاقــة إلــى وضعــه النظامــي بعــد
أن كان يظهــر معامــات احتياليــة.

د)

ســيتمكن حامــل البطاقــة مــن اإلطــاع علــى معامــات اكتســاب النقــاط
االعتياديــة مــن خــال كشــف الفواتيــر الشــهرية المقيــدة فــي حســاب
البطاقــة.

The Cardholder will be able to view the regular Points
earned in their Card monthly billing statement

ه)

يوافــق حامــل البطاقــة ويقــر بــأن النقــاط ليــس لهــا قيمــة نقديــة وهــي
غيــر قابلــة لالســتبدال بالنقــد.

The Cardholder agrees and acknowledges that the Points
have no monetary value and are not exchangeable for
cash.

)e

و)

يحتفــظ البنــك بحقــه فــي أي وقــت ودون إخطــار مســبق بتغييــر هــذه
الشــروط واألحــكام وشــروط التأهــل و  /أو تعليــق أو إنهــاء برنامــج

The Bank reserves the right at any time and without
prior notice to change these terms and conditions and

)f

The 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 retail transactions) shall not entitle
the Cardholder to earn Points 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.

)a

The Bank reserves the right to disqualify the Cardholder
from further participation in dnata Rewards Programme, if
in the Bank’s sole judgment, the Cardholder has in any way
violated the terms and conditions herein, or has violated
the Bank Credit Card Terms and Conditions. Suspension
and disqualification will lead to forfeiture of all the Points
earned, if any.

)b

The Cardholder should not be delinquent in his Card
account to be eligible to receive Points. No transfer/ credit
of the Points will be done in retrospective effect if the
Card account has been returned to normal after being
delinquent.

)c

)d

مكافــآت دناتــا بصــرف النظــر عــن أن هــذا التغييــر قــد يــؤدي إلــى تقليــل
أو إلغــاء عــدد أو قيمــة أو مــدة توفــر أو فتــرة صالحيــة أي نقــاط قائمــة أو
مكتســبة فــي المســتقبل .قــد يتــم اإلعــان عــن أي تغييــر أو تعليــق أو
إلغــاء لنقــاط مكافــآت دناتــا لكافــة حاملــي البطاقــات عــن طريــق وســائل
االتصــال التــي يحددهــا البنــك ،ومــع ذلــك لــن يكــون البنــك مســؤوال
فــي حــال لــم يســتلم حامــل البطاقــة هــذا اإلخطــار.

the qualifying criteria and/ or to suspend or terminate
the dnata Rewards 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 Points. Any change, suspension or termination
of dnata Rewards Programme may be communicated to
the Cardholder by a communication method determined
by the Bank. The Bank will not be liable if the Cardholder
does not receive such notification.

يوافــق حامــل البطاقــة بموجبــه علــى أن يســدد أى مبلــغ بخصــوص أى
ضريبــة قيمــة ُمضافــة أو أى ضريبــة مبيعــات مماثلــة أخــرى معمــول بهــا.

The Cardholder hereby agree to pay any amount in respect
of any applicable Value Added Tax or any other similar
sales tax (VAT).

ز)

ال يتحمــل البنــك المســؤولية فــي حــال لــم يتمكــن مــن أداء التزاماتــه
بموجــب هــذه األحــكام والشــروط ،نتيجــة لفشــل أي آلــة أو نظــام
اتصــاالت أو نــزاع صناعــي أو حــرب أو القضــاء والقــدر أو أي شــيء،
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر ،خــارج عــن نطــاق ســيطرة البنــك .كمــا لــن
يتحمــل البنــك المســؤولية عــن أي تأخيــر ناتــج عــن المؤسســات التجاريــة
فــي إرســال مــا يثبــت إجــراء أي معاملــة علــى البطاقــة.

The Bank shall not be liable if it is unable to perform its
obligations under these terms and conditions, whether
directly or indirectly due to the failure of any machinery
or communication system, industrial dispute, war or act
of God, or anything outside the Bank’s control. Nor shall
the Bank be responsible for any delay by merchants in
transmitting evidence on any Card transaction.
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باســتالم واســتخدام البطاقــة ،يوافــق حامــل البطاقــة علــى االلتــزام
بهــذه األحــكام والشــروط ،باإلضافــة إلــى أحــكام وشــروط بطاقــات
ائتمــان البنــك كمــا يتــم تعديلهــا مــن وقــت آلخــر .تشــكل هــذه األحــكام
والشــروط جــزءا ال يتجــزأ مــن أحــكام وشــروط بطاقــات ائتمــان البنــك.

By receiving and using the Card the Cardholder agrees to
abide by these terms and conditions in addition to the Bank
Credit Card Terms and Conditions as amended from time
to time. These terms and conditions constitute an integral
part of the Bank Credit Card Terms and Conditions.
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يحــق للبنــك ،حســب تقديــره الفــردي ،ســحب أو إلغــاء أو تغييــر أحــكام
برنامــج مكافــآت دناتــا فــي أي وقــت دون أي التــزام مهمــا تكــن طبيعتــه
تجــاه حاملــي بطاقــات ائتمــان دناتــا .لالطــاع علــى األحــكام والشــروط
المحدثــة ،بإمــكان حاملــي البطاقــات زيــارة موقــع البنــك اإللكترونــي.

The Bank has the right, at its sole discretion, to withdraw,
cancel or change the terms of the dnata Points Programme
at any time and without any liability of whatever nature
towards dnata Cardholders. For up to date terms and
conditions, Cardholders should refer to the Bank website
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 .9اإلفصاح عن المعلومات:
يخــول حامــل البطاقــة ويســمح للبنــك دون رجعــة باإلفصــاح عــن هــذه
المعلومــات ،وتقديــم هــذه المعلومــات التــي يراهــا مالئمــة فيمــا يتعلــق
بحامــل البطاقــة وشــؤونه ،بمــا فــي ذلــك دون حصــر هــذه األحــكام والشــروط
لخدمــات دناتــا للســفريات وأرقــام االتصــال وعنــوان البريــد اإللكترونــي  .قــد
يقــوم البنــك بالتحقــق مــن حالــة االئتمــان لحامــل البطاقــة فــي أي وقــت كمــا
ً
مناســبا دون الرجــوع إلــى حامــل البطاقــة.
ومتــى يــرى البنــك هــذا

 .10القانون المطبق
ً
وفقــا لقوانيــن
تخضــع هــذه األحــكام والشــروط وتفســر فــي كل جوانبهــا
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ويخضــع األطــراف إلــى الســلطة القضائيــة
الحصريــة لمحاكــم دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

9. Disclosure of Information
The cardholder irrevocably authorizes and permits the Bank
to disclose and furnish such information that it deems fit
concerning the Cardholder and his affairs including but not
limited to these terms and conditions to dnata Travel Services.
The Bank may check the Cardholder’s credit standing at any
time as and when the Bank deems fit without reference to the
Cardholder.

10. Governing Law
These terms and conditions shall be governed by and construed
in all respect in accordance with the laws of UAE and the Parties
hereby submit to the exclusive jurisdiction of the Courts in UAE.

