Emirates NBD Skywards Savings Account
and Visa Debit Card
Terms and conditions

Terms & Conditions: Emirates NBD Skywards Visa Debit
Card and Account and Services
These Terms and Conditions (hereinafter referred to as the
“Terms”) governs the Emirates NBD Skywards Visa Debit Card
Programme and Emirates NBD Skywards Savings Account to earn
and redeem Skywards Miles and earn interest rates. These Terms
are applicable over and above the General Terms and Conditions
of Accounts and Banking Services for Emirates NBD Bank PJSC
which shall apply and be read in conjunction with these Terms.
By applying for or using the Emirates NBD Skywards Visa Debit
Card and Emirates NBD Skywards Savings Account, you commit
yourself to comply with all of the Terms set out herein and are
deemed to have already read, understood and accepted every
Term.

“Skywards Miles” means the credits awarded by Emirates to the
account of an Emirates Skywards Member in accordance with the
Emirates Skywards Programme Rules
“Partner” means Emirates Skywards
“Retail Spend(s)” means the card transaction(s) successfully
charged to the Emirates NBD Skywards Infinite Debit Card and
posted on the Bank’s systems but excludes the exclusions set out
“Statement” means the Account and Card statement
"Terms" means these terms and conditions

“Account” means the Emirates NBD Skywards Savings Account
“Account holder” means the Emirates NBD Skywards Savings
Accountholder
“Average Monthly Balance” means the summation of each
day-end balance in Emirates NBD Skywards Savings Account
for each month divided by the number of calendar days for that
month
“Bank” means Emirates NBD Bank P.J.S.C or any of its affiliates
or subsidiaries
“Card” means the Emirates NBD Skywards Visa Debit Card
“Card Member” means the Emirates NBD Bank Skywards Visa
Debit Cardholder
“Retail Spend(s)” means the card transaction(s) successfully
charged to the Emirates NBD Skywards Visa Debit Card and
posted on the Bank’s systems but excludes the exclusions set out.
“Digital Card” means the Emirates Skywards Digital Card
“Emirates Skywards Membership Account” means the
account held by an Emirates Skywards Member in the Emirates
Skywards Programme.
“Emirates Skywards Member” means a member of the
frequent flyer programme
“Emirates Skywards Profile” means the frequent flyer
programme operated by Emirates Airlines on behalf of itself
“Emirates Skywards Programme Rules” means the rules of
the Emirates Skywards Programme set out on www.emirate.com
and as amended from time to time by Emirates in its absolute
discretion
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Emirates Skywards membership conditions

Emirates NBD Skywards Infinite Debit card

1.

1.

2.

3.

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 Membership in your name.
If you are not an existing Emirates Skywards Member, your
personal information will be shared by the Bank with the
Partner to enrol you in the Programme and to credit the
Skywards Miles into your Emirates Skywards Profile. An
email confirmation of your membership enrolment will be
sent with instructions on how to view and download your
Digital Card.
The Card entitles you to Emirates Skywards Silver
membership. The Emirates Skywards Silver tier membership
status is granted at the sole discretion and agreement of the
Emirates Skywards programme and subject to the Emirates
Skywards Programme Rules. Please allow up to 21 days
from Card approval to be enrolled or upgraded to Emirates
Skywards Silver tier membership. An email confirmation of
your membership status will be sent with instructions on
how to view and download your Digital Card.

4.

If you are an existing Emirates Skywards Silver tier member,
your Silver membership will be extended. If you are an
Emirates Skywards Gold or Platinum tier member your tier
status will not be affected.

5.

All Emirates Skywards Members are governed and bound by
Emirates Skywards Programme Rules. Please refer to www.
emirates.com for details.

Earning of Skywards Miles
1.1. As a Card Member, you will earn Skywards Miles for all
Retail Spends on your Card in accordance with these
Terms.
1.2. Skywards Miles earned will be calculated at the end
of each calendar month and will be automatically
credited to your Emirates Skywards Membership
Account.
1.3. Eligibility for earning Skywards Miles - You will earn
Skywards Miles for all Retail Spends made on the
Card based on the Average Monthly Balance in your
Account in a calendar month and only after activating
the Card.
1.4. Regular Skywards Miles are offered on domestic and
international Retail Spends posted on the Statement
during the Statement cycle.
1.5. Bonus Skywards Miles are incremental Skywards Miles
on top of the Regular Skywards Miles from promotions
launched by the Bank from time to time offered
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 these Terms, and will be
communicated at the time of launch of such offers.
1.6. Introductory Bonus Skywards Miles - as a limited
offer, from time to time Card Members may be
eligible to receive Bonus Skywards Miles at the time
of joining. If applicable, details of the number of Bonus
Skywards Miles offered will be mentioned at the time
of application and/or in the Benefits and Features
Guide (with the welcome pack). The introductory
Bonus Skywards Miles are transferred to the Emirates
Skywards Membership only on the payment of the
applicable joining fee/annual membership fee (the
“Fee”). The Fee will be billed in the first Statement
generated after the card account is set up. Bonus
Skywards Miles offer, if applicable, is available only
in the first/joining year of the Emirates Skywards
Membership setup and the offer is not available for
the subsequent year/s or on renewal. Bonus Skywards
Miles may not be offered again for renewed or
replaced Cards.
1.7. The Skywards Miles earning rate is determined based
on your Average Monthly Balance and the details
are mentioned in the Benefits and Features Guide
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provided related product page and/or communicated
through other means by the Bank. You will not earn
Skywards Miles on spending if the minimum Average
Monthly Balance is not met. 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.

reserves the right to disqualify the Card Member from
further participation in Emirates NBD Skywards Debit
Card Programme, if in the Bank’s sole judgment, the
Card Member has in anyway 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 Skywards
Miles earned, if any.

1.8. Retail Spends not eligible to earn Skywards Miles
include, but are not limited to, cash withdrawals,
fees and charges paid on the account including,
but not limited to, joining fees, annual membership
fees; transactions conducted at Exchange Houses
and utility bill payments made through the Bank’s
Banknet Online & Mobile Banking and/or by utilizing
any other payment channel provided by the Bank with
purchase of savings certificates, bonds and other debt
instruments with transactions that the Bank decides
are disputed, erroneous, unauthorized, illegal and/or
fraudulent.
1.9. 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. Skywards Miles will be reversed/netted
off from future earning for reversed transactions and
chargeback cases.
1.10. The Bank may decide to offer Skywards Miles
differentially for different categories of spend and/or
limit awarding Skywards Miles on select categories of
merchants. The Bank will communicate such Skywards
Miles earning structure in advance through the Bank’s
website, statement of account, etc. Award of Skywards
Miles for such categories will be based on “Merchant
Category Codes” as defined by Visa/MasterCard. In
case of any dispute, the Bank’s decision as to Merchant
Category Code for a merchant establishment will be
final and binding.
1.11. All Skywards Miles earned for spends on supplementary
cards will be transferred to the Emirates Skywards
Membership Account of the Card Member.
1.12. The Bank reserves the right to change the earn rate
of Skywards Miles or the maximum allowed limit on
the Skywards Miles or the Average Monthly Balance
required to be maintained without prior notice. All
Skywards 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
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1.13. The maximum Skywards Miles which can be earned
in a single calendar month will be capped. The cap on
Skywards Miles earned will be based on the account
balance equal to the Bank assigned limit, or the
specified limit on the Card, whichever is lower. The
cap amount details are mentioned in the Benefits and
Features Guide provided, related product page and/or
communicated through other means by the Bank.
1.14. The Card issued under these Terms 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 Skywards 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.
2.

Transfer of Skywards Miles to Emirates Skywards
Membership Account and Skywards Miles Redemption
2.1

All Skywards Miles earned on the Card will be
transferred to the Card Member’s Emirates Skywards
Membership Account within 3 weeks from the
Statement date for the respective Statement period.
Transfer of Bonus and Introductory Bonus Skywards
Miles are done on dates as specified in the Terms and
Conditions of the promotion.

2.2

The Bank shall remain entitled to set Skywards Miles
transfer thresholds so as to enable Skywards Miles
transfer to a Card Member’s Emirates Skywards
Membership 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 Skywards Miles to the
Card Member’s Emirates Skywards Membership
Account and/or forfeit the same in the event that
such Card Member has not provided the outstanding
amount(s) pertaining to Card usage. Furthermore,
the Skywards Miles transfer thresholds shall need
to be fulfilled within the time frame specified by the
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Bank in order to entitle the Card Member to request
transfer of the same to the Card Member’s Emirates
Skywards Membership Account. Failing the ability of
the Card Member to fulfil the threshold set within
such timeframe shall entitle the Bank to forfeit the
Skywards Miles earned during such timeframe.
2.3

The Card Member’s Emirates Skywards Membership
Account or Card should not have any block to be
eligible to receive any Skywards Miles. No transfer/
credit of Skywards Miles will be done in retrospective
effect if the Emirates Skywards Membership Account
or Card has been returned to normal after being
blocked.

2.4

Skywards Miles Statement - Skywards Miles awarded
will be directly transferred in the Card Member’s
Emirates Skywards Membership Account and can be
viewed online by logging into Emirates NBD Online
and Mobile Banking and their Emirates Skywards
Membership Account.

2.5

Skywards Miles accrual into the Emirates Skywards
Membership Account is automatic and cannot be
controlled on select basis. The redemption of the
Skywards Miles is available only through the Emirates
Skywards Programme, and is governed by the Emirates
Skywards Programme Rules.

2.6

All Skywards Miles earned or received by the Card
Members on the Card are transferred to the Card
Member’s Emirates Skywards Membership Account
during every Statement cycle. The validity of the
Skywards Miles is as per the applicable Emirates
Skywards Programme Rules.

2.7

Skywards Miles are not exchangeable for cash.
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Emirates NBD Skywards Savings Account
1.

Subject to the Bank’s sole discretion, the Bank may open
Accounts which offers the Card.

2.

The Account is denominated in United Arab Emirates
Dirham (AED) currency only.

3.

Only one Primary Card will be issued to Account holder. In
case of joint account, the joint Account holder can opt for a
Supplementary Card.

4.

Account holder will only be issued a Card which is link to the
Account.

5.

The interest rate applicable to the Account shall only be
available at the Bank’s website and shall be subject to
change without further notice to the Account holder. The
interest payable on the Account will be computed and
credited in the Account holder’s Account in line with the
product features as applicable and as determined by the
Bank from time to time. Subject to the Bank's sole discretion
the interest rate, tiers, balance requirements, crediting
cycles, and any other features of the Account are subject to
change at any time without any notice.

6.

Account holder understands that no cheque book will be
issued for this Account.

7.

Existing account holders of other Emirates NBD savings
accounts cannot convert such accounts to this Account and
to avail of the Account, you are required to open it as a new
account.
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شروط إضافية
.1

يحتفــظ البنــك بالحــق فــي أي وقــت لتغييــر الشــروط والخدمــات
المؤهلــة و/أو إيقــاف أو إنهــاء البرنامــج علــى الرغــم مــن أن ذلــك التغييــر
يمكــن أن يــؤدي إلــى خفــض عــدد أو قيمــة أو مــدة أو صالحيــة أو
إبطــال أي أميــال ســكاي واردز حاليــة أو مســتقبلية .يبــذل البنــك جهــده
إلخطاركــم بهــذه التغييــرات ولكنــه ليــس ملــزم بالقيــام بذلــك.

.2

لــن تترتــب علــى البنــك أي مســؤولية فــي حــال عــدم قدرتــه علــى
تنفيــذ التزاماتــه بموجــب هــذه الشــروط كنتيجــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة
لتعطــل أي آلــة أو نظــام اتصــال أو انقطــاع أو تأخــر فــي اإلرســال أو
أعطــال ميكانيكيــة أو فنيــة أو أعطــال كهربائيــة أو عطــل أو إرســال بيانــات
غيــر صحيحــة أو تعطــل فجائــي أو عــدم كفايــة المعــدات أو النزاعــات
الصناعيــة أو الحــروب أو حــوادث القضــاء والقــدر أو أي شــيء خــارج عــن
ســيطرته ،ولــن يكــون البنــك مســؤول عــن أي تأخيــر مــن قبــل التجــار
فــي إرســال دليــل عــن أي تعامــل عــن طريــق البطاقــة.

.3

فــي حــال نشــوء أي نــزاع فــي أي وقــت فيمــا يخــص البرنامــج أو هــذه
ً
ً
وملزمــا.
نهائيــا
الشــروط ،يكــون قــرار البنــك بهــذا الخصــوص

Additional Terms
The Bank reserves the right at any time, to change the Terms
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 Skywards
Miles. Whilst the Bank shall make every endeavour to notify
you of such changes, it cannot be held liable to do so.
The Bank shall not be liable if it is unable to perform its
obligations under these Terms, due directly or indirectly
to the failure of any machinery or communication system,
interruption, delayed transmission, mechanical or
technical failures, power failures, malfunction, incorrect
data transmission, breakdown, inadequacy of equipment,
industrial dispute, war or act of God, or anything outside
its control. Nor shall the Bank be responsible for any
delay by merchants in transmitting evidence on any Card
Transaction.

1.

2.

.4

فــي حــال وجــود أي اختــاف بيــن الشــروط واألحــكام العامــة للحســابات
والخدمــات المصرفيــة الخاصــة ببنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي ش
م ع وهــذه الشــروط ،تطبــق الشــروط واألحــكام العامــة للحســابات
والخدمــات المصرفيــة.

If at any time a dispute arises in connection with either
the Programme or these Terms, the Bank’s decision in
connection with the same shall be final and binding.

3.

.5

تكــون كافــة الرســوم والعمــوالت واألتعــاب غيــر شــاملة لضريبــة القيمة
المضافــة أو أي ضريبــة مبيعــات مشــابهة (ضريبــة القيمــة المضافــة).
يوافــق العضــو صاحــب البطاقــة علــى دفــع أي مبلــغ يتعلــق بــأي ضريبــة
قيمــة مضافــة نافــذة.

In the event of a conflict between the General Terms and
Conditions of Accounts and Banking Services for Emirates
NBD Bank PJSC and these Terms, the General Terms and
Conditions of Accounts and Banking Services shall prevail.

4.

.6

تســري الخدمــات المصرفيــة العامــة مثــل ودون حصــر التعليمــات
الدائمــة والتحويــات المصرفيــة والخدمــات المصرفيــة عبــر االنترنــت
والخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المتحــرك علــى العضــو صاحــب
البطاقــة ومالــك الحســاب.

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.

5.

General banking services such as but not limited to standing
instructions, telegraphic transfer, internet banking services
and mobile banking services will be applicable to the Card
Member and Account holder.

6.
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 .4.2كشــف أميــال ســكاي واردز – ســيتم نقــل أميــال ســكاي واردز
التــي يتــم منحهــا مباشــرة إلــى حســاب عضويــة اإلمــارات
ســكاي واردز الخــاص بالعضــو صاحــب البطاقــة ويمكــن االطــاع
علــى هــذا النقــل عبــر االنترنــت عبــر الدخــول إلــى موقــع بنــك
اإلمــارات دبــي الوطنــي علــى االنترنــت والخدمــات المصرفيــة
عبــر الهاتــف المتحــرك وحســاب عضويــة اإلمــارات ســكاي واردز.
 .5.2يكــون تراكــم أميــال ســكاي واردز فــي حســاب عضويــة اإلمــارات
ســكاي واردز تلقائــي وال يمكــن التحكــم بــه بشــكل اختيــاري.
تكــون عمليــة اســترداد أميــال ســكاي واردز متوفــرة فقــط عــن
طريــق برنامــج اإلمــارات ســكاي واردز وتخضــع هــذه العمليــة
لقواعــد برنامــج اإلمــارات ســكاي واردز.
 .6.2تنتقــل كافــة أميــال ســكاي واردز التــي يتــم كســبها أو الحصــول
عليهــا مــن قبــل األعضــاء أصحــاب البطاقــات مــن البطاقــة إلــى
حســاب عضويــة اإلمــارات ســكاي واردز الخــاص بالعضــو صاحــب
البطاقــة خــال كل دورة كشــف .تكــون أميــال ســكاي واردز
صالحــة لالســتخدام حســب القواعــد النافــذة لبرنامــج اإلمــارات
ســكاي واردز.
 .7.2ال يمكن استبدال أميال سكاي وارد بأموال نقدية.

 > > Page 8بنك اإلمارات دبي الوطني

حساب االدخار سكاي واردز من بنك اإلمارات دبي الوطني
.1

وفــق للخيــار المطلــق للبنــك ،يجــوز للبنــك أن يفتــح حســابات تمنــح
ا لبطا قــة .

.2

تكون عملة الحساب الدرهم اإلماراتي فقط.

.3

يتــم إصــدار بطاقــة رئيســية واحــدة فقــط لصاحــب الحســاب .إذا كان
الحســاب مشــترك يحــق لصاحــب الحســاب المشــترك أن يطلــب بطاقــة
إضافيــة.

.4

تصدر لصاحب الحساب بطاقة واحدة فقط تكون مربوطة بالحساب.

.5

يكــون ســعر الفائــدة النافــذ علــى الحســاب متوفــر فقــط علــى
الموقــع االلكترونــي للبنــك ويخضــع ذلــك الســعر للتغييــر دون الحاجــة
لتوجيــه إشــعار لصاحــب الحســاب بذلــك .يتــم احتســاب وقيــد الفائــدة
المســتحقة للحســاب فــي حســاب مالــك الحســاب بشــكل يتوافــق مــع
ميــزات المنتــج المطبقــة والمحــددة مــن وقــت آلخــر مــن قبــل البنــك.
وفــق الخيــار المطلــق للبنــك ،يخضــع ســعر الفائــدة والفئــات ومتطلبــات
الرصيــد ودورات تســجيل األرصــدة وأي ميــزات أخــرى تخــص الحســاب
للتغييــر فــي أي وقــت دون الحاجــة لتوجيــه إشــعار بذلــك.

.6

يفهــم صاحــب الحســاب أنــه لــن يتــم إصــدار دفتــر شــيكات بالنســبة لهــذا
الحســاب.

.7

ال يمكــن ألصحــاب حســابات االدخــار الحالييــن فــي بنــك اإلمــارات دبــي
الوطنــي تحويــل حســاباتهم إلــى هــذا الحســاب أو االســتفادة مــن
الحســاب .يتوجــب عليكــم أن تفتحــوا هــذا الحســاب كحســاب جديــد.
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 .8.1إن عمليــات اإلنفــاق علــى ســلع التجزئــة غيــر المخولــة بكســب
أميــال ســكاي واردز تشــمل ودون حصــر الســحوبات النقديــة
والرســوم والمصاريــف التــي تدفــع علــى الحســاب ،بمــا فــي
ذلــك ودون حصــر ،رســوم االنضمــام ورســوم العضويــة
الســنوية والتعامــات التــي تجــري فــي محــات الصرافــة
ودفعــات فواتيــر المنافــع التــي تســدد عــن طريــق الخدمــات
المصرفيــة عبــر االنترنــت والخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف
المتحــرك و/أو باســتخدام أي قنــاة دفــع أخــرى يوفرهــا البنــك
مــن أجــل شــراء شــهادات ادخــار وصكــوك وســندات ديــن أخــرى
والتعامــات التــي يعتبرهــا البنــك خالفيــة أو غيــر صحيحــة أو غيــر
مصــرح بهــا أو غيــر قانونيــة و/أو احتياليــة.
 .9.1يحتفــظ البنــك وفــق خيــاره المطلــق بالحــق مــن وقــت آلخــر
لتعديــل قائمــة المكاســب والتعامــات غيــر المقبولــة .يعتبــر
قــرار البنــك حــول مــا يعتبــر كسـ ً
ـوال نهائيـ ًـا وقاطعـ ًـا .يتــم
ـبا مقبـ ً
إلغاء/خصــم أميــال ســكاي واردز مــن المكاســب المســتقبلية
الخاصــة بحــاالت التعامــات الملغــاة ورد التكاليــف.
 .10.1يمكــن للبنــك أن يقــرر توفيــر أميــال ســكاي واردز بصــورة مختلفــة
لفئــات مختلفــة مــن عمليــات اإلنفــاق و/أو تقييــد منــح أميــال
ســكاي واردز علــى فئــات مختــارة مــن التجــار .ســيقوم البنــك
ً
مقدمــا عــن
باإلعــان عــن هيــكل كســب أميــال ســكاي واردز
طريــق الموقــع االلكترونــي للبنــك وكشــف الحســاب  ...الــخ.
يعتمــد منــح أميــال ســكاي واردز لتلــك الفئــات علــى رمــوز فئــات
التجــار المعرفــة عــن طريــق بطاقــة فيزا/ماســتر .فــي حــال حــدوث
أي نــزاع ،يكــون قــرار البنــك فيمــا يخــص رمــز فئــة التاجــر الخــاص
بــأي مؤسســة تخــص التاجــر نهائيـ ًـا وملزمـ ًـا.
 .11.1يتــم تحويــل أميــال ســكاي واردز التــي يتــم كســبها عــن عمليــات
اإلنفــاق عــن طريــق البطاقــات اإلضافيــة إلــى حســاب عضويــة
اإلمــارات ســكاي واردز الخــاص بالعضــو صاحــب البطاقــة.
 .12.1يحتفــظ البنــك بالحــق لتغييــر معــدل كســب أميــال ســكاي
واردز أو أقصــى حــد مســموح بــه مــن أميــال ســكاي واردز أو
متوســط الرصيــد الشــهري المطلــوب وجــوده دون الحاجــة
لتوجيــه إشــعار مســبق بذلــك .تعتمــد كافــة العمليــات الحســابية
المرتبطــة بأميــال ســكاي واردز علــى ســعر التحويــل التالــي 1
دوالر أمريكــي =  3.672درهــم إماراتــي .كمــا يحتفــظ البنــك
بالحــق لتغييــر ســعر التحويــل فــي أي وقــت محــدد و/أو بــدون
الحاجــة لتوجيــه إشــعار مســبق بذلــك .يحتفــظ البنــك بالحــق لمنــع
العضــو صاحــب البطاقــة مــن مواصلــة االشــتراك فــي برنامــج
بطاقــة خصــم ســكاي واردز مــن بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي
فــي ارتــأى البنــك وفــق خيــاره المطلــق أن العضــو صاحــب
البطاقــة أخــل بــأي شــكل مــن األشــكال بالقواعــد والشــروط
المذكــورة هنــا أو أخــل بالشــروط واألحــكام المرفقــة بالبطاقــة
ويــؤدي التعليــق واالســتبعاد إلــى حجــز كافــة أميــال ســكاي واردز
التــي تــم كســبها ،إن وجــدت.
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 .13.1يتــم تحديــد ســقف ألقصــى حــد مــن أميــال ســكاي واردز
التــي يمكــن كســبها فــي شــهر واحــد .يعتمــد ســقف أميــال
ســكاي واردز التــي يتــم كســبها علــى رصيــد الحســاب المعــادل
للحــد الموضــوع مــن قبــل البنــك أو الحــد المحــدد للبطاقــة
أيهمــا أدنــى .إن تفاصيــل الســقف مبينــة فــي دليــل المنافــع
والميــزات الموجــود علــى صفحــة المنتــج و/أو المعلــن عنــه عــن
طريــق وســائل أخــرى مــن قبــل البنــك.
 .14.1إن البطاقــة التــي تصــدر وفــق هــذه الشــروط ســتكون لغــرض
االســتخدام الشــخصي إلجــراء تعامــات شــراء ســلع بالتجزئــة.
لــن يخــول اســتخدام البطاقــة إلجــراء معامــات تجاريــة (أي
معاملــة بخــاف تعامــات شــراء ســلع بالتجزئــة) العضــو صاحــب
البطاقــة بكســب أميــال ســكاي واردز عــن تلــك التعامــات.
يحتفــظ البنــك بالحــق ألن يتعامــل مــع التعامــات علــى أنهــا
تجاريــة وفــق خيــاره المطلــق .يبقــى قــرار البنــك بهــذا الخصــوص
ً
ً
وملزمــا.
نهائيــا
.2

نقــل أميــال ســكاي واردز إلــى حســاب عضويــة اإلمــارات ســكاي واردز
واســترداد أميــال ســكاي واردز
 .1.2ســيتم نقــل كافــة أميــال ســكاي واردز التــي يتــم كســبها مــن
البطاقــة إلــى حســاب عضويــة اإلمــارات ســكاي واردز للعضــو
صاحــب البطاقــة خــال  3أســابيع مــن تاريــخ الكشــف الخــاص
بمــدة الكشــف المعنــي .تتــم عمليــة نقــل العــاوة وعــاوة
أميــال ســكاي واردز التمهيديــة بالتواريــخ المحــددة فــي شــروط
وأحــكام اإلعــان الترويجــي.
 .2.2يبقــى البنــك مخــول بتحديــد عتبــات لنقــل أميــال ســكاي واردز
مــن أجــل التمكــن مــن نقــل أميــال ســكاي واردز إلــى حســاب
عضويــة اإلمــارات ســكاي واردز الخــاص بالعضــو صاحــب
البطاقــة بمجــرد الوصــول إلــى العتبــة .يتــم تحديــد تلــك عتبــات
النقــل مــن قبــل البنــك وفــق لخيــاره المطلــق ويمكــن أن تخضــع
تلــك العتبــات للتغييــر مــن وقــت آلخــر .يحتفــظ البنــك بالحــق
إللغــاء نقــل أميــال ســكاي واردز إلــى حســاب عضويــة اإلمــارات
ســكاي واردز للعضــو صاحــب البطاقــة و/أو حجــز تلــك األميــال
فــي حــال عــدم قيــام العضــو صاحــب البطاقــة بدفــع المبالــغ
غيــر المســددة المتعلقــة باســتخدام البطاقــة .إضافــة إلــى ذلــك
يجــب الوصــول لعتبــات نقــل أميــال ســكاي واردز خــال اإلطــار
الزمنــي المحــدد مــن قبــل البنــك مــن أجــل تمكيــن العضــو
صاحــب البطاقــة مــن طلــب نقــل األميــال إلــى حســاب عضويــة
اإلمــارات ســكاي واردز للعضــو صاحــب البطاقــة ،وفــي حــال
عــدم قــدرة العضــو صاحــب البطاقــة علــى الوصــول للعتبــة
المحــددة خــال اإلطــار الزمنــي المذكــور ،يحــق للبنــك حجــز أميــال
ســكاي واردز التــي يتــم كســبها خــال اإلطــار الزمنــي المذكــور.
 .3.2لكــي يكــون العضــو صاحــب البطاقــة قـ ً
ـادرا علــى الحصــول علــى
أميــال ســكاي واردز يجــب أال يكــون هنــاك أي إيقــاف لحســاب
عضويــة اإلمــارات ســكاي واردز الخــاص بالعضــو صاحــب
البطاقــة أو للبطاقــة .لــن يتــم إجــراء أي نقل/قيــد ألميــال ســكاي
واردز بأثــر رجعــي فــي حــال إعــادة حســاب عضويــة اإلمــارات
ســكاي واردز أو البطاقــة إلــى الوضــع الطبيعــي بعــد اإليقــاف.
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شروط عضوية اإلمارات سكاي واردز
.1

ً
عضــوا فــي برنامــج اإلمــارات ســكاي واردز ،فإنــك تتحمــل
إذا كنــت
المســؤولية عــن إدخــال رقــم عضويتــك الحالــي عنــد تقديــم طلــب
للحصــول علــى بطاقــة .يرجــى مالحظــة أن رقــم عضويــة اإلمــارات
ســكاي واردز الــذي تقومــون بتقديمــه لنــا يجــب أن يكــون خــاص
بعضويتكــم فــي برنامــج اإلمــارات ســكاي واردز.

.2

إذا لــم تكــن عضـ ً
ـوا حاليـ ًـا فــي برنامــج اإلمــارات ســكاي واردز ،ســيقوم
البنــك بإعــام الشــريك بمعلوماتكــم الشــخصية مــن أجــل تســجيلكم
فــي البرنامــج وقيــد أميــال ســكاي واردز فــي ملــف تعريفكــم لــدى
برنامــج اإلمــارات ســكاي واردز .ســيتم إرســال رســالة عبــر البريــد
االلكترونــي لكــم لتأكيــد تســجيل عضويتكــم وســتحتوي تلــك الرســالة
علــى تعليمــات حــول كيفيــة عــرض وتحويــل بطاقتكــم الرقميــة.

.3

إن البطاقــة تخولكــم بالحصــول علــى عضويــة فئــة فضيــة فــي برنامــج
اإلمــارات ســكاي واردز .يتــم منــح عضويــة الفئــة الفضيــة فــي برنامــج
اإلمــارات ســكاي واردز وفــق الخيــار المطلــق لـــ وبعــد الحصــول علــى
موافقــة برنامــج اإلمــارات ســكاي واردز ووفقـ ًـا لقواعــد برنامــج اإلمــارات
ســكاي واردز .يرجــى االنتظــار لمــا يصــل إلــى  21يــوم للحصــول علــى
موافقــة علــى تســجيل البطاقــة أو تحديثهــا إلــى عضويــة فئــة فضيــة
فــي برنامــج اإلمــارات ســكاي واردز .ســيتم إرســال رســالة بتأكيــد حالــة
عضويتكــم وســتحتوي تلــك الرســالة علــى تعليمــات حــول كيفيــة عــرض
وتحميــل بطاقتكــم الرقميــة.

.4

إذا كنتــم عضــو فئــة فضيــة حالــي فــي برنامــج اإلمــارات ســكاي واردز،
ســيتم تمديــد عضويتكــم .إذا كنتــم عضــو فئــة ذهبيــة أو فئــة بالتينيــة
فــي برنامــج اإلمــارات ســكاي واردز فــإن حالــة فئتكــم لــن تتأثــر.

.5

يخضــع كافــة أعضــاء اإلمــارات ســكاي واردز لقواعــد برنامــج اإلمــارات
ســكاي واردز .يرجــى الرجــوع إلــى  www.emirates.comللحصــول علــى
مزيــد مــن التفاصيــل.

بطاقة خصم اإلمارات دبي الوطني انفينيت
.1

كسب أميال سكاي واردز
1.1

كعضــو صاحــب بطاقــة ،ستكســب أميــال ســكاي واردز علــى
كافــة عمليــات اإلنفــاق علــى ســلع التجزئــة عنــد اســخدام
ً
وفقــا لهــذه الشــروط.
بطاقتكــم

 .2.1يتــم احتســاب أميــال ســكاي واردز التــي تكســبونها عنــد نهايــة
كل شــهر وســيتم قيــد هــذه األميــال بشــكل آلــي فــي حســاب
عضويــة اإلمــارات ســكاي واردز الخــاص بكــم.
مخــوال بكســب
 .3.1أحقيــة كســب أميــال ســكاي واردز – ســتكون
ً
أميــال ســكاي واردز علــى كافــة عمليــات اإلنفــاق علــى ســلع
ً
اعتمــادا علــى متوســط الرصيــد
التجزئــة عــن طريــق البطاقــة
الشــهري فــي حســابكم فــي أي شــهر وفقــط بعــد تفعيــل
البطاقــة.
 .4.1والدوليــة علــى ســلع التجزئــة التــي يتــم قيدهــا فــي الكشــف
خــال دورة الكشــف.
 .5.1عــاوة أميــال ســكاي واردز هــي أميــال ســكاي واردز إضافيــة
فــوق أميــال ســكاي واردز المنتظمــة مــن الحمــات الترويجيــة
التــي يتــم إطالقهــا مــن قبــل البنــك مــن وقــت آلخــر والتــي يتــم
عرضهــا مــن قبــل البنــك أو مــن خــال برنامــج اإلمــارات ســكاي
واردز أو مــن خــال الغيــر .تخضــع هــذه العــروض الترويجيــة
لشــروط وأحــكام العــرض الترويجــي باإلضافــة إلــى هــذه
الشــروط ويتــم اإلعــان عنهــا عنــد إطــاق تلــك العــروض.
 .6.1عــاوة أميــال ســكاي واردز التمهيديــة – كعــرض محــدود ،يمكــن
أن يكــون األعضــاء أصحــاب البطاقــات مؤهليــن مــن وقــت
آلخــر للحصــول علــى عــاوة أميــال ســكاي واردز التمهيديــة عنــد
االنضمــام .عنــد االقتضــاء يتــم ذكــر عــدد أميــال ســكاي واردز
المعروضــة علــى شــكل عــاوة عنــد تقديــم الطلــب و/أو فــي
دليــل المنافــع والميــزات (مــع الباقــة الترحيبيــة) .يتــم نقــل عــاوة
أميــال ســكاي وارد إلــى عضويــة اإلمــارات ســكاي واردز فقــط
بعــد دفــع رســم االنضمام/رســم العضويــة الســنوية النافــذ
("الرســم") .يتــم إعــداد فاتــورة بالرســم فــي الكشــف األول
التــي يصــدر بعــد فتــح حســاب البطاقــة .يكــون عــرض عــاوة
ً
متوفــرا فقــط فــي أول
أميــال ســكاي واردز ،عــن االقتضــاء،
سنة/ســنة االنضمــام لعضويــة برنامــج اإلمــارات ســكاي واردز
ً
متوفــرا خــال السنة/الســنوات التاليــة أو
وال يكــون العــرض
عنــد التجديــد .قــد ال يتــم عــرض عــاوة أميــال ســكاي واردز مــرة
أخــرى بالنســبة للبطاقــات المجــددة أو المســتبدلة.
ً
اعتمــادا علــى
 .7.1يتــم تحديــد معــدل كســب أميــال ســكاي واردز
متوســط رصيدكــم الشــهري ويتــم ذكــر التفاصيــل فــي دليــل
المنافــع والميــزات الموجــود علــى صفحــة المنتــج المعنــي و/أو
المعلــن عنــه عــن طريــق أي وســيلة أخــرى مــن قبــل البنــك .لــن
تحصلــوا علــى أميــال ســكاي واردز عنــد اإلنفــاق فــي حــال عــدم
توفــر الحــد األدنــى لمتوســط الرصيــد الشــهري .يقــوم البنــك
مــن وقــت آلخــر باإلعــان عــن أي تغييــر علــى معــدل الكســب
ويتــم تحديــث هــذا المعــدل علــى صفحــة المنتــج المعنــي
ضمــن موقــع البنــك.
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الشــروط واألحــكام :بطاقــة خصــم فيــزا وحســاب وخدمــات ســكاي واردز مــن
بنــك اإلمــارات دبــي الوطني

ً
وفقــا لقواعــد برنامــج
اإلمــارات فــي حســاب عضــو اإلمــارات ســكاي واردز
اإلمــارات ســكاي واردز.

إن هــذه الشــروط واألحــكام (يشــار إليهــا فيمــا يلــي "الشــروط") تحكــم برنامــج
بطاقــة خصــم ســكاي واردز فيــزا مــن بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي وحســاب
ادخــار ســكاي واردز مــن بنــك اإلمــارات الوطنــي لكســب واســترداد أميــال
ســكاي واردز والحصــول علــى فوائــد .تســري هــذه الشــروط علــى الشــروط
واألحــكام العامــة للحســابات والخدمــات المصرفيــة الخاصــة ببنــك اإلمــارات
دبــي الوطنــي ش م ع والتــي تســري وتتــم قراءتهــا باالقتــران مــع هــذه
الشــروط.

"الشريك" يقصد به اإلمارات سكاي واردز.

مــن خــال تقديــم طلــب للحصــول علــى أو اســتخدام بطاقــة الخصــم ســكاي
واردز فيــزا وحســاب ادخــار ســكاي واردز مــن بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي
فإنكــم تلزمــون أنفســكم بالتقيــد بكافــة الشــروط المبينــة هنــا وتعتبــرون أنكــم
قرأتــم وفهمتــم ووافقتــم علــى كل شــرط مــن تلــك الشــروط.

"عمليــات اإلنفــاق علــى ســلع التجزئــة" يقصــد بهــا تعامــات البطاقــة
التــي يتــم إجراؤهــا مــن خــال بطاقــة الخصــم ســكاي واردز انفينيــت مــن بنــك
اإلمــارات دبــي الوطنــي والتــي يتــم قيدهــا فــي أنظمــة البنــك باســتثناء
االســتثناءات المبينــة.
"الكشف" يقصد به كشف الحساب والبطاقة.
"الشروط" يقصد بها هذه الشروط واألحكام.

"الحســاب" يقصــد بــه حســاب االدخــار ســكاي واردز مــن بنــك اإلمــارات دبــي
الوطنــي.
"مالــك الحســاب" يقصــد بــه مالــك حســاب االدخــار ســكاي واردز مــن بنــك
اإلمــارات دبــي الوطنــي.
"متوســط الرصيــد الشــهري" يقصــد بــه إجمالــي الرصيــد نهايــة كل يــوم فــي
حســاب االدخــار ســكاي واردز مــن بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي بالنســبة لــكل
شــهر مقسـ ً
ـوما علــى عــدد أيــام ذلــك الشــهر.
"البنــك" يقصــد بــه بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي أو أي مــن شــركاته الفرعيــة
أو شــركاته التابعــة.
"البطاقــة" يقصــد بهــا بطاقــة الخصــم ســكاي واردز فيــزا مــن بنــك اإلمــارات
دبــي الوطنــي.
"العضــو صاحــب البطاقــة" يقصــد بــه حامــل بطاقــة الخصــم ســكاي واردز
فيــزا مــن بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي.
"عمليــات اإلنفــاق علــى ســلع التجزئــة" يقصــد بهــا تعامــات البطاقــة التــي
يتــم إجراؤهــا مــن خــال بطاقــة الخصــم ســكاي واردز فيــزا مــن بنــك اإلمــارات
دبــي الوطنــي والتــي يتــم قيدهــا فــي أنظمــة البنــك باســتثناء االســتثناءات
المبينــة.
"البطاقة الرقمية" يقصد بها بطاقة اإلمارات سكاي واردز الرقمية.
"حســاب عضويــة اإلمــارات ســكاي واردز" يقصــد بــه الحســاب المفتــوح مــن
قبــل عضــو اإلمــارات ســكاي واردز فــي برنامــج اإلمــارات ســكاي واردز.
"عضــو اإلمــارات ســكاي واردز" يقصــد بــه أي عضــو فــي برنامــج المســافر
الدائــم.
"ملــف تعريــف اإلمــارات ســكاي واردز" يقصــد بــه برنامــج المســافر الدائــم
الــذي يتــم تشــغيله مــن قبــل طيــران اإلمــارات باألصالــة عــن نفســها.
"قواعــد برنامــج اإلمــارات ســكاي واردز" يقصــد بهــا قواعــد برنامــج اإلمــارات
ســكاي واردز المبينــة فــي الموقــع  www.emirate.comوتعديالتهــا مــن
وقــت آلخــر مــن قبــل اإلمــارات وفــق خيارهــا المطلــق.
"أميــال ســكاي واردز" يقصــد بهــا األرصــدة التــي يتــم وضعهــا مــن قبــل
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