األحكـــام والشـــروط :بطاقــة ائتمــان ضيـــف االتحـــاد المشتركــة مــن بنــك أبوظبــي األول
تنطبقققق األحكققققام والشققققرو التاليققققة ("األحكــــام والشــــروط" علققققا بطاقققققات ائتمققققان
ضققققيت ادتحققققاد امققققن بنققققك أبققققوظبي األول ،باإلضققققافة شلققققا قققققرو بطاقققققة ادئتمققققان
الرئيسيققققققققققة .فقققققي حقققققال و قققققود أي تعقققققارت أو تبقققققارب بقققققين هققققق األحكقققققام
والشقققققرو وققققققرو بطاققققققة ادئتمقققققان الرئيسقققققية ،تكقققققون السقققققيادة لشقققققرو بطاققققققة
ادئتمقققان الرئيسيقققة.
يمكقققققققن اد ققققلع علقققققققققا هقققققققق األحكققققام والشققققرو فققققي صققققي تلا المعدلققققة مققققن
خقققققر ،وعلقققققا أي معلومقققققات أخقققققرط تتعلققق ق ببطاقققققققققققات ائتمقققققان ضقققققيت
وقققق ق
ادتحقققققاد امقققققققققققن بنقققققك أبقققققوظبي األول ،علقققققا الموققققققققع اإللكترونقققققققي التالقققققققي
(.)https://www.bankfab.com/ar-ae/personal/terms-and-conditions-consolidated

 -1تعريــــف المصطلحـــات
(" )1الرسقققوم السقققنوية" تعنقققي الرسقققوم التقققي يقققتم تحصقققيللا سقققنويا سقققواف فقققي المقققرة
األولقققا أو فقققي الققق كرط السقققنوية لكقققل مقققن بطاققققات ائتمقققان ضقققيت ادتحقققاد مقققن
بنقققك أبوظبققي األول األساسيققة واإلضافيققة.
(" )2البطاقققققة" تعنققققي بطاققققة ائتمققققان ضيققت ادتحقققاد مققن بنققك أبوظبققي األول.
(" )3حامققققل البطاقققققة" أل ققققرات هقق ق المققققادة يعنققققي كققققل فققققرد تققققم شصققققدار بطاقققققة
ائتمان ضيت ادتحاد له من بنك أبوظبققي األول.
(" )4قققققركاف ادتحققققاد للطيققققران" تعنققققي الخطققققو الجويققققة المشققققاركة لققققق ادتحققققاد
والتقققي تشقققمل ادتحققققاد للطيقققران ،يققققران بقققرلين ،الطيققققران الصقققربي ،وادتحققققاد
اإلقليميقققة و يرهقققا.
(" )5ادتحقققققاد" تعنقققققي ادتحقققققاد للطيقققققران ش.م.ع ،.وهقققققي ققققققركة مسقققققاهمة عامقققققة
مسجلة وقائمة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
(" )6عبققققو ضققققيت ادتحققققاد" يعنققققي أي فققققققرد يحصققققل مققققن ادتحققققاد علققققا صقق ق ة
عبو في برنامقققج ضيقققت ادتحقققاد.
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(" )7بطاقققققات ضقققققيت ادتحققققاد" تعنقققققي بطاقققققات القققققودف الصققققادرة عقققققن ادتحقققققاد
لألعبقققاف وفقا لبرنامققج ضيقققت ادتحقققاد.
(" )8أميققققال ضققققيت ادتحققققاد" تعنققققي ميققققع األميققققال التققققي يكسققققبلا أعبققققاف ضققققيت
ادتحقققاد عنقققد سققق رهم علققققا مققققتن القققرحلت التأهيليققققة التققققي تقققققوم بلققققا ادتحققققاد
للطيقققققران والقققققرحلت التأهيليقققققة علقققققا مقققققتن الخطقققققو الجويقققققة الشقققققريكة لققق قق
ادتحققققاد ،وتعنققققي كقق ق لك األميققققال التققققي يكسققققبلا األعبققققاف عققققن ريقق ق قققققراف
المنتجقققات والخقققدمات وفققققا لبرنقققامج ضقققيت ادتحقققاد وحسقققبما هقققو محقققدد فيقققه،
وأخيققققرا األميققققال التققققي يحتسققققبلا البنققققك بالطريقققققة التققققي قققققد يحققققددها مققققن وقققق
خر بناف علا الن قققات المترتبة علا البطاقققة.
(" )9برنققققامج ضققققيت ادتحققققاد" يعنققققي برنققققامج المسققققافر الققققدائم القق ق ي يققققتم شعققققداد
خر.
وشدارته من قبل ادتحاد ،حسبما قد يتم تعديله من وق
(" )10أحكقققققام وققققققرو برنقققققامج ضقققققيت ادتحقققققاد" تعنقققققي األحكقققققام والشقققققرو
خر لتنظيم برنامج ضيت ادتحاد.
الصادرة عن ادتحاد من وق
(" )11فئقققة ضقققيت ادتحقققاد" تعنقققي مسقققتوط فئقققة ضقققيت ادتحقققاد الناتجقققة عقققن تقققراكم
أميققال فئة ضيقققت ادتحاد وفقققا لألحكقققام والشرو .
(" )12حسقققاب ضقققيت ادتحقققاد" يعنقققي الحسقققاب الققق ي يقققتم شنشقققا وشدارتقققه مقققن قبقققل
ادتحققققاد لصققققالف ضققققيت ادتحققققاد لتسققققجيل واحتسققققاب أميققققال ضققققيت ادتحققققاد
المتراكمة أو المستبدلة من قبل ضيت ادتحاد.
(" )13عبققققو فئققققة ضققققيت ادتحققققاد ال بققققية" يعنققققي العبققققو المشققققار فققققي فئققققة
ضيت ادتحققاد ال بيقققة.
(" )14عبققققو فئققققة ضققققيت ادتحققققاد ال هبيققققة" يعنققققي العبققققو المشققققار فققققي فئققققة
ضيقققت ادتحاد ال هبيقققة.
(" )15حامقققل بطاققققة شن ينيققق " يعنقققي حامقققل بطاققققة ائتمقققان ضقققيت ادتحقققاد شن ينيققق
الصقققادرة لقققه مقققن بنققك أبوظبققي األول.
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(" )16بطاققققققة ائتمقققققان ضقققققيت ادتحقققققاد مقققققن بنقققققك أبقققققوظبي األول" تعنقققققي بطاققققققة
ادئتمقققان المشقققتركة مقققن برنقققامج ضقققيت ادتحقققاد الصقققادرة عقققن بنقققك أبقققوظبي
األول ش.م.ع .لحامققل البطاقققة.
(" )17برنققققامج تسققققريع األميققققال" يعنققققي برنامجقق قا اختياريقق قا يتققققوفر فققق ق عنققققد دفققققع
الرسقققوم الشقققلرية المحقققددة فقققي قققدول الرسقققوم ويمكقققن حامقققل البطاققققة الققق ي
يتسجل من خلله من اكتساب أميال شضافية بص ته ضيت ادتحاد.
(" )18بنقققققك أبقققققوظبي األول" يعنقققققي بنقققققك أبقققققوظبي األول ش.م.ع ،وهقققققو ققققققركة
مسجلققة بمو ب قوانين أبوظبقققي ،اإلمارات العربية المتحدة.
(" )19اللوحققققة الشخصققققية" تعنققققي لوحققققة أميققققال ضقققيت ادتحققققاد مققققن بنققققك أبققققوظبي
األول المتاحقققة علا الموقع اإللكترونققي.
(" )20حامقققل بطاققققة بلتينقققوم" يعنقققي حامقققل بطاققققة ائتمقققان ضقققيت ادتحقققاد بلتينقققوم
صادرة لقققه من بنك أبوظبقققي األول.
(" )21حامقققققل بطاققققققة سي نتشقققققر" يعنقققققي حامقققققل بطاققققققة ائتمقققققان ضقققققيت ادتحقققققاد
سي نتشققر صادرة لققه من بنك أبوظبققي األول.
(" )22التجقققار المحققققددون" يعنققققي أي متجققققر أو من ققق أو سققققوج مسققققجل لققققدط "فيققققزا"
ضقققققمن فئقققققات مسقققققل محقققققلت السقققققوبرمارك  ،الخقققققدمات الحكوميقققققة (كعلقققققا
سققققبيل المسققققال ال رامققققات ،البققققرائب ،السققققندات) ،المرافقق ق  ،التعلققققيم ،محطققققات
الخدمة/البنزيقققققققن ،وكقققققلف العققققققارات ،وسقققققائل النققققققل العقققققام (مسقققققل سقققققيارات
األ ققققرة ،المتققققرو ،الحققققافلت) ،رسققققوم الطققققرج /سققققالك ،الجمعيققققات الخيريققققة/
المنظمقققات الدينيققة وحسبما هو محققدد في الجققدول .1
(" )23اإلن ققققاج السققققنوي التققققأهيلي" يعنققققي ميققققع الن قققققات المترتبققققة أصققققود علققققا
البطاقققققات والتققققي تققققادي شلققققا اسققققتحقاج أميققققال ضققققيت ادتحققققاد علققققا النحققققو
خقققر وفققققا لتققققدير الخقققاص.
الققق ي ققققد يحقققدد بنقققك أبقققوظبي األول مقققن وقققق
يشقققمل اإلن قققاج السقققنوي التقققأهيلي مقققا يلقققي ( )1المبلقققل المخصقققوم مقققن حسقققاب
البطاقققققة بالققققدرهم اإلمققققاراتي ،وفققققي حققققال كققققان الشققققراف بعملققققة أخققققرط فمققققا
يعادلققققه بالققققدرهم اإلمققققاراتي وفققققا لسققققعر الصقققرف السققققائد لققققدط بنققققك أبققققوظبي
األول فقققققي وقققق ق الشقققققراف ( )2المعقققققاملت األخقققققرط التقققققي ققققققد يقبقققققل بنقققققك
أبوظبي األول أنلا تشكقققل معامقققلت تأهيليقققة.
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(" )24أميقققال ال ئقققة" تعنقققي أميقققال فئققققققة ضقققيت ادتحقققاد التقققي يقققتم احتسقققابلا لكقققي يتققققدم
عبققققو برنققققامج ضققققيت ادتحققققاد شلققققا فئقق قة ضققققيت ادتحققققاد ال بققققية أو لكققققي
ينتقققققل من فئقققة معينقققة شلا فئقققة أعلقققا.
(" )25الموقققع اإللكترونقققي" يعنققي www.bankfab.com

 -2التسجيــل في برنامــج ضيــف االتحـــاد
( )1يجقققب علقققا ميقققع األققققخاص الققق ين يعتبقققرون مقققاهلين دسقققتلم بطاققققة ائتمقققان
ضققققيت ادتحققققاد وفققق قا ألحكققققام وقققققرو بطاقققققة ادئتمققققان تقققققديم رقققققم عبققققوية
برنقققامج ضقققيت ادتحقققاد عنقققد تققققديم الطلقققب .يجقققب ربققق حسقققاب بطاققققة ائتمقققان
ضقققققيت ادتحقققققاد بققققرقم العبقققققوية المقققق كور ل قققققرت تحويقققققل أميقققققال ضقققققيت
ادتحققققاد المسققققتحقة عبققققر اسققققتخدام بطاقققققة ائتمققققان ضققققيت ادتحققققاد .لققققن يكققققون
البنققققك مسققققاود شذا قققققدم حامققققل البطاقققققة رقققققم عبققققوية يققققر صققققحيف لبرنققققامج
ضيت ادتحاد.
( )2عنققققد التسققققجيل فققققي برنققققامج ضققققيت ادتحققققاد ،يلتققققزم حامققققل البطاقققققة بأحكققققام
وقرو برنامج ضيت ادتحاد باإلضافة شلا ه األحكام والشرو .
( )3يكققققون حامققققل بطاققق قة سي نتشققققر مققققاهل لكسققققب أميققققال ال ئققققة علققققا مشققققتريات
بطاقققققة ائتمققققان ضققققيت ادتحققققاد سي نتشققققر ومققققاهل للتسققققجيل فققققي فئققققة ضققققيت
ادتحقققاد ال بقققية ققققريطة اإلي قققاف بمعقققايير التسقققجيل فقققي برنقققامج ضقققيت ادتحقققاد
خقققر .فقققي حقققال كقققان حامقققل بطاققققة سي نتشقققر عبقققوا فقققي أي مقققن
مقققن وقققق
فئتقققي ضقققيت ادتحقققاد ال بقققية أو ال هبيقققة ،تخبقققع فئقققة حامقققل البطاققققة ألحكقققام
وقققققرو برنققققامج ضققققيت ادتحققققاد القائمققققة حاليققققا .ويخبققققع تسققققجيل حامققققل
البطاققققة فقققي فئقققة ضقققيت ادتحقققاد ال بقققية شلقققا موافققققة ادتحقققاد .تتحمقققل ادتحقققاد
مسقققاولية ترقيقققة حامقققل البطاققققة واإلبقققلن عقققن ذلقققك .لقققن يكقققون البنقققك مسقققاود
عقققن أي تخلقققت أو تقققأخير مقققن انقققب ادتحقققاد لترقيقققة حامقققل بطاققققة سي نتشقققر أو
اإلبلن عن ذلك.
( )4يكقققون حامقققل بطاققققة شن ينيق ق مقققاهل لكسقققب أميقققال ال ئقققة علقققا مشقققتريات بطاققققة
ائتمققققان ضققققيت ادتحققققاد شن ينيقق ق ومققققاهل للتسققققجيل فققققي فئققققة ضققققيت ادتحققققاد
ال هبيققققة قققققريطة شي ائققققه بمعققققايير التسققققجيل فققققي برنققققامج ضققققيت ادتحققققاد مققققن
خقققر .فقققي حقققال كقققان حامقققل بطاققققة شن ينيقق عبقققوا حاليققا فقققي فئقققة ضقققيت
وققق
ادتحقققاد ال هبيقققة ،تخبقققع فئقققة حامقققل البطاققققة ألحكقققام وققققرو برنقققامج ضقققيت
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ادتحقققاد القائمقققة حاليقققا .فقققي حقققال كقققان حامقققل بطاققققة شن ينيق ق عبقققوا حاليق قا فقققي
فئقققة ضقققيت ادتحقققاد ال بقققية ،تقققتم ترقيتقققه شلقققا ال ئقققة ال هبيقققة ققققريطة اإلي قققاف
بمعقققايير التسقققجيل فقققي برنقققامج ضقققيت ادتحقققاد .يخبقققع تسقققجيل حامقققل البطاققققة
فققققي أي مققققن فئتققققي ضققققيت ادتحققققاد ال بققققية أو ال هبيققققة شلققققا موافقققققة ادتحققققاد.
تتحمقققل ادتحقققاد مسقققاولية ترقيقققة حامقققل البطاققققة واإلبقققلن عقققن ذلقققك .لقققن يكقققون
البنققققك مسققققاود عققققن أي تخلققققت أو تققققأخير مققققن انققققب ادتحققققاد لترقيققققة حامققققل
بطاقة سي نتشر أو اإلبلن عن ذلك.
( )5عنققققد التسققققجيل فققققي أي مققققن فئتققققي ضققققيت ادتحققققاد ال بققققية أو ال هبيققققة ،تخبققققع
شدارة ال ئققققة ألحكققققام وقققققرو ضققققيت ادتحققققاد علققققا أن يبققققمن حامققققل البطاقققققة
ما يلي
أ -أن يكقققون حسقققاب البطاققققة اريقققا (أي د يو قققد أرصقققدة مسقققتحقة سقققابقا فقققي
حساب البطاقة)؛
ب -أن يكققققون حسققققاب البطاقققققة فققققي وضققققع يققققد حسققققب رأي البنققققك ووفقققققا
لتقدير المطل ؛
ج -أد يكققققون صققققاحب البطاقققققة قققققد أخققققل بققققأي مققققن األحكققققام والشققققرو التققققي
يخبع للا استخدام بطاقة شن يني ؛
د -أد تكون بطاقة سي نتشر أو بطاقة شن يني مل ققققاة؛
هق -أد تطقققرأ أي حالقققة ققققد ينقققتج عنلقققا وفققققا لتققققدير البنقققك المطلق ق  ،شل قققاف انت قققاع
حامل البطاقة ببرنامج ضيت ادتحاد.
( )6ينب قققي علقققا ادتحقققاد تسقققليم بطاققققة ضقققيت ادتحقققاد مباققققرة شلقققا العميقققل وفققققا
ألحكققققام وقققققرو ضققققيت ادتحققققاد .لققققن يكققققون البنققققك مسققققاود عققققن عققققدم قيققققام
ادتحاد بتسليم البطاقات الم كورة شلا حامليلا.
 -3برنامـــج ضيــف االتحـــاد
أحكـــام عامـــــــة
( )1يعتبققققر حامققققل البطاقققققة مققققاهل لكسققققب أميققققال ضققققيت ادتحققققاد ،فققققي الحققققادت
التاليققة
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أ -شذا كانققق بطاققققة ائتمقققان ضقققيت ادتحقققاد سقققارية الم عقققول وفقققي وضقققع يقققد
خر؛
وفقا للمعايير والمقاييس المعمول بلا لدط البنك من وق
ب -شذا لقققققققم يرتكقققققققب حامقققققققل البطاققققققققة أي شخقققققققلل باألحكقققققققام والشقققققققرو
الم كققققورة؛
ج -شذا لقققم تطقققرأ أي حالقققة مقققن ققققأنلا أن تقققادي ،وفققققا لتققققدير البنقققك المطلققق ،
شلا شل اف مزايا برنامج ضيت ادتحاد التي يتمتع بلا حامل البطاقة.
( )2لقققن يقققتم الحصقققول علقققا أميقققال ضقققيت ادتحقققاد مقققن معقققاملت البطاققققة المتعلققققققة
بمققا يلققي
أ-
ب-
ج-
د-
هق-
و-
ز-
ح-
ي-
-

ميع الرسققوم؛
السل يققات النقديقققة؛
"النققققققد السلقققققل" (تسقققليلت نقديققققة يقققتم مقققن خلللقققا اسقققتلف مبقققالل نقديقققة
علا بطاقة ادئتمان وسدادها علا أقسا )
قققققققققراف عملققققققققة أ نبيققققققققة ،قلققققققققادات اددخققققققققار ،السنققققققققدات وأدوات
الديققن األخققرط؛
رسققوم التمويققل؛
أي دفعات أو مبالل مودعة أو مقيدة دائنة لحساب البطاقة؛
التبرعققات الخيريققة؛
المعامققلت المن قق ة فققي أي بيقق للصرافققة؛
معققققاملت البطاقققققة المترتبققققة عققققن ريقق ق اسققققتخدام المبققققالل المتققققوفرة فققققوج
حققد ادئتمققققان؛
المعقققاملت التقققي يعتبرهقققا البنقققك وفققققا لتققققدير الخقققاص أنلقققا متنقققازع فيلقققا،
ير صحيحقققة ،ير مصرح بلا ،ير قانونيققة و/أو احتياليققققة؛ أو
كمققققا أن سققققوف اسققققتخدام بطاقققققة ضققققيت ادتحققققاد مققققن بنققققك أبققققوظبي األول
لتن يق ق معقققاملت وهميقققة مقققن خقققلل محطقققات نققققا البيقققع لقققدط منافق ق التجقققار
أو عبققققر وسققققائل أخققققرط ،يققققادي شلققققا اسققققتبعاد تلققققك المعققققاملت أل ققققرات
تأهيل أميال ضيت ادتحاد.

( )3يجقققققوز للبنقققققك وفققققققا لتققققققدير الخقققققاص شضقققققافة أو شل قققققاف بنقققققود مقققققن قائمقققققة
المعققققاملت يققققر الماهلققققة الققققواردة أعققققل  .يتخقق ق البنققققك ميققققع قراراتققققه وفقققققا
لتقققققدير الخققققاص ،وتعتبققققر ميعلققققا نلائيققققة وحاسققققمة وملزمققققة لحامققققل البطاقققققة
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فققققي يققققاب خطققققأ لققققي .باإلضققققافة شلققققا ذلققققك ،تعتبققققر السققققجلت والققققدفاتر
والمعلومققققات األخققققرط العائققققدة للبنققققك ش بققققات قطعققققي الددلققققة علققققا الحسققققابات
بمو ب األحكام والشرو الما لة.
( )4فققققي حققققال تبققققين و ققققود أي خطققققأ فققققي الرصققققيد الققققدائن ألميققققال ضققققيت ادتحققققاد
حسققققبما قققققد يحققققدد البنققققك وفقققققا لتقققققدير الخققققاص ،فينب ققققي أن تُعكققققس القيققققود
الخا ئققققة .شذا لققققم يتققققوفر عققققدد كققققاف مققققن أميققققال ضققققيت ادتحققققاد فققققي حسققققاب
ضققققيت ادتحققققاد لحامققققل البطاقققققة ،يخصققققم البنققققك مققققن حسققققاب البطاقققققة العققققدد
الناقص من أميال ضيت ادتحاد بسعر  0.5دودر أمريكي لكل ميل.
( )5يقققتم اكتسقققاب أميقققال ضقققيت ادتحقققاد عنقققد ش قققراف معقققاملت ماهلقققة علقققا بطاققققة
ائتمقققان ضقققيت ادتحقققاد .يقيقققد البنقققك أميقققال ضقققيت ادتحقققاد دائنقققة لحسقققاب ضقققيت
ادتحقققاد لحامقققل البطاققققة ويقققتم تحويللقققا شلقققا ذلقققك الحسقققاب وفققققا لتقققواتر محقققدد
مسقققبقا يققققرر البنقققك .فقققي حقققال شخقققلل حامقققل البطاققققة بالتزامقققات القققدفع المترتبق قة
عليققققه ،حينئقققق يجققققوز للبنققققك تعليقققق اسققققتخدام بطاقققققة ائتمققققان ضققققيت ادتحققققاد
وتعليققق قيقققد أميقققال ضقققيت ادتحقققاد دائنقققة حتقققا يققققوم حامقققل البطاققققة بتصقققحيف
اإلخققققلل .يحقققق للبنققققك أن يختققققار عققققدم تحويققققل أميققققال ضققققيت ادتحاد/قيققققدها
دائنة بأ ر ر عي بعد تصحيف اإلخلل.
( )6تقيققققد أميققققال ضققققيت ادتحققققاد دائنققققة لحسققققاب ضققققيت ادتحققققاد لحامققققل البطاقققققة
حسقققب األسقققعار القققواردة علقققا الموققققع اإللكترونقققي .يحقققت ك البنقققك بحققققه فقققي أن
يققققوم فقققي أي وقققق وفققققا لتققققدير الخقققاص ،بت ييقققر معقققدل كسقققب أميقققال ضقققيت
ادتحاد مقابل المبالل المخصومة من بطاقة ائتمان ضيت ادتحاد.
( )7ينب ققققي قيققققد أميققققال ضققققيت ادتحققققاد المسققققتحقة مقابققققل المعققققاملت الماهلققققة التققققي
يققققتم ش را هققققا بواسققققطة حامققققل بطاقققققة شضققققافية دائنققققة لحسققققاب ضققققيت ادتحققققاد
الخاص بحامل البطاقة األساسية.
( )8باإلضققققافة شلققققا الشققققرو األخققققرط الموضققققحة فققققي أحكققققام وقققققرو ضققققيت
ادتحققققاد ،د يجققققوز قيققققد أميققققال ضققققيت ادتحققققاد دائنققققة لحسققققاب ضققققيت ادتحققققاد
الخاص بحامل البطاقة في الحادت التالية
أ -شذا لقققم يكقققن حسقققاب البطاققققة اريقققا (أي أنقققه يو قققد مبلقققل مسقققتح ومقققا زال
دون سداد في حساب البطاقة)؛
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ب -شذا لم يكن حساب البطاقة في وضع يد حسب رأي البنك؛
ج -شذا كققققان حامققققل البطاقققققة قققققد انتلققققك أي مققققن األحكققققام أو الشققققرو التققققي
يخبع للا استخدام بطاقة ائتمان ضيت ادتحاد؛
د -شذا كانقق بطاقققة ائتمققان ضيققت ادتحققاد مل قققاة ،أو
هق -شذا ققققرأت أي حالققققة أخققققرط قققققد ينققققتج عنلققققا وفقققققا لتقققققدير البنققققك المطلققق ،
شل اف انت اع حامل البطاقة من برنامج ضيت ادتحاد.
( )9يحققق ق للبنقققققك تحديقققققد العقققققدد األقصقققققا ألميقققققال ضقققققيت ادتحقققققاد و/أو المزايقققققا
خقققر وفققققا
المما لقققة التقققي تقققم الحصقققول عليلقققا فيمقققا يتعلققق بالبطاققققة مقققن وقققق
لتققققدير الخقققاص .ولكقققن حامقققل البطاققققة يكقققون فقققق مقققاهل فقققي أي ققققلر معقققين
الحصققققققول علققققققا أميققققققال ضققققققيت ادتحققققققاد و/أو أي مزايققققققا مما لققققققة مقابققققققل
المعققققاملت التققققي تققققم تن يققق ها فققققي حققققدود الحققققد ادئتمققققاني المخصققققص للبطاقققققة
بعققققدد أقصققققا  1,500ميققققل مققققن أميققققال ضققققيت ادتحققققاد ،تُسققققتسنا منققققه أميققققال
ادنبقققمام ولكنقققه يشقققتمل علقققا أميقققال ضقققيت ادتحقققاد المكتسقققبة علقققا مشقققتريات
خقققر .لقققن تكقققون
بطاققققة الخصقققم علقققا النحقققو الققق ي يققققرر البنقققك مقققن وقققق
المعقققاملت التقققي تتجقققاوز الحقققد ادئتمقققاني للبطاققققة ماهلقققة لكسقققب أميقققال ضقققيت
ادتحاد خلل ذلك الشلر.
كســــب أميـــال ضيـــف االتحـــاد وأميـــال الفئــــة
( )1تخبققققع المشقققققتريات علققققا ادتحقققققاد وقققققركاف ادتحقققققاد للطيققققران مقققققن خقققققلل
الحجقققوزات عبقققر اإلنترنق ق لكسقققب أميقققال ضقققيت ادتحقققاد وفققققا لمقققا هقققو موضقققف
علققا الموقققع اإللكترونققي.
( )2يمكققققن اكتسققققاب أميققققال فئققققة ضقققققيت ادتحققققاد فققققق بمو ققققب بطاقققققة ائتمقققققان
سي نتشقققققر و شن ينيققق ق  ،وتخبقققققع هققق ق العمليقققققة لكسقققققب أميقققققققققال مباع ققققققققة
خقققققلل  190يومقققا مققققن تققققارية ت عيققققل بطاقققققة ادئتمققققان األساسققققية األولققققا بحققققد
أقصقققا يبلقققل  25,000ميقققل مقققن أميقققال ال ئقققة سقققنويا بالنسقققبة لبطاققققة سي نتشقققر و
 50,000ميقققل سنويقققا بالنسبققة لبطاققققة شن ينيقق .
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( )3يققققتم تبققققمين مشققققتريات بطاقققققة ادئتمققققان اإلضققققافية مققققع مشققققتريات البطاقققققة
األساسقققققية دحتسقققققاب أميقققققال ال ئقققققة علقققققا أسقققققا معقققققدل ادكتسقققققاب المحقققققدد
للبطاقة األساسيققققة.
( )4يمكقققن كسقققب أميقققال ال ئقققة علقققا ميقققع المعقققاملت الماهلقققة لكسقققب أميقققال ضقققيت
ادتحاد ،بشر أن تكون البطاقة ماهلة لكسب أميال ال ئة.
أميــــال االنضمـــام
( )1يكقققون حقققاملو البطاققققات مقققاهلين للحصقققول علقققا أميقققال ادنبقققمام لمقققرة واحقققدة
خقققلل السقققنة األولقققا التقققي تلقققي فقققتف حسقققاب بطاققققة ادئتمقققان كمقققا هقققو مققق كور
في مزايا ادنبمام علا الموقققع اإللكترونققي.
( )2تُمققققنف أميققققال ضققققيت ادتحققققاد المقدمققققة بمو ققققب أميققققال ادنبققققمام ضققققمن مللققققة
 60يومق قا مقققن شتمقققام دفقققع الرسقققوم السقققنوية التقققي تنطبق ق علقققا البطاققققة وفققققا لمقققا
خر في دول الرسوم والتكاليت.
ينشر البنك من وق
( )3يحققققت ك البنققققك بحقققققه فققققي أن يقققققوم فققققي أي وققققق وبنققققققققققاف علققققا تقديقققققققر
الخقققققاص بت ييقققققر عقققققدد أميقققققال ضقققققيت ادتحقققققاد المقدمقققققققققة بمسابقققققققة أميقققققال
ادنبمام.
برنامــج تسريــــع األميـــال
( )1ياهقققل برنقققامج تسقققريع األميقققال ضقققيت ادتحقققاد حامقققل البطاققققة للحصقققول علقققا
أميقققال شضقققافية وفققققا لمعقققدل ادكتسقققاب الخقققاص بالبرنقققامج المققق كور والموضققققف
علققققا الموقققققع اإللكترونققققي ،قققققريطة أن يكققققون حامققققل البطاقققققة قققققد تسققققجل فققققي
البرنققققامج وسققققدد الرسققققوم المنشققققورة فققققي ققققدول الرسققققوم وقققققريطة أيبققققا أن
خققققر اعتبققققارا مققققن تققققارية
يسققققدد الرسققققوم التققققي ي رضققققلا البنققققك مققققن وققق ق
تسجيل حامل البطاقة في برنامج تسريع األميال.
( )2يمكققققن ت عيققققل برنققققامج تسريققققققققع األميقققققققال فققققي أي وققققق باسققققتخدام اللوحققققة
الشخصققققققققية لبققققققققيت ادتحققققققققاد مقققققققققن بنققققققققك أبققققققققوظبي األول علقققققققققا
 www.bankfab.comويمكققققققن شل ققققققاف الت عيققققققل المققققق كور فقققققق مققققققن اللوحققققققة
الشخصيقققة.
( )3اعتبققققارا مققققن تققققارية التسققققجيل ،يحصققققل حققققاملو البطاقققققات علققققا أميققققال ضققققيت
ادتحققققاد وفقققققا لبرنققققامج تسريقققققققققع األميقققققققال ب قققق النظققققر عمقققققا شذا كانقققق
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المعققققاملت محليققققة (بالققققدرهم اإلمققققاراتي) أو دوليققققة (ب يققققر الققققدرهم اإلمققققاراتي)،
وذلك حتا يتم شل قققاف ت عيققل برنامقققج تسريققققع األميقققال.
( )4يبلققققل الحققققد األدنققققا لمققققدة التسققققجيل فققققي برنققققامج تسققققريع األميققققال قققققلرين ()2
اعتبققققارا مققققن تققققارية التسققققجيل ،ويبقققققا مسققققتمرا حتققققا اختيققققار حامققققل البطاقققققة
الخقققروج منقققه ،ممقققا يعنقققي أن حامقققل البطاققققة يسقققتمر فقققي كسقققب أميقققال ضقققيت
ادتحاد وفقا لبرنامج تسريع األميال حتا ال كرط السنوية للتسجيل.
( )5د ينطبقققق برنققققامج تسققققريع األميققققال علققققا معققققاملت تققققتم مققققع فئققققات التجققققار
المحددين حسبما هقققو موضقققف في الجققدول .1
( )6ت ُ ققققرت رسققققوم برنققققامج تسققققريع األميققققال علققققا أسققققا قققققلري اعتبققققارا مققققن
تاريقققققققققققة التسققققجيل ويشققققار شليلققققا فققققي كشققققت المعققققاملت الشققققلري القققق ي
يصدر بعققققد تاريقققة التسجيققل.
( )7يسقققتح حامقققل البطاققققة أن يحصقققل خقققلل أي ققققلر معقققين علقققا أميقققال ضقققيت
ادتحقققاد و /أو مزايقققا مما لقققة فقققق عقققن المعقققاملت التقققي يققققوم بلقققا ضقققمن الحقققد
ادئتمققققاني المخصققققص للبطاقققققة وبحققققد أقصققققا د يتجققققاوز  150.000ميققققل مققققن
أميقققال ضيقققت ادتحققاد.
( )8يحقققت ك البنقققك بالحققققققق فقققي أن يققققوم فقققي أي وقققق وبنقققاف علقققا تققققدير الخقققاص
بت ييققققر معققققدل كسققققب أميققققال ضققققيت ادتحققققاد المعروضققققة فققققي ش ققققار "برنققققامج
تسريققققع األميقققال".
 -4تحويــــل أميـــال ضيـــف االتحـــاد
( )1يقققتم تحويقققل ميقققع أميقققال ضقققيت ادتحقققاد المكتسقققبة علقققا حسقققاب البطاققققة شلقققا
حسققققاب ضققققيت ادتحققققاد الخققققاص بحامقق قل البطاقققققة وفقققققا لتققققواتر محققققدد مسققققبقا
يقرر البنك بالنسبة لكل فترة فواتير /كشت حساب.
( )2د يقققتم تحويقققل أميقققال ضقققيت ادتحقققاد التقققي يحصقققل عليلقققا حامقققل البطاققققة شلقققا
حسققققاب ضققققيت ادتحققققاد الخققققاص بحامقققققل البطاقققققة فققققي أي مققققن الحقققققققققادت
التاليققققة
أ -شذا لقققم يكقققن حسقققاب البطاققققة اريقققا فقققي وقق ق التحويقققل (أي أنقققه يو قققد مبلقققل
مستح وما زال دون سداد في حساب البطاقة)؛
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ب -شذا لقققم يكقققن حسقققاب البطاققققة فقققي وقققق التحويقققل فقققي وضقققع يقققد فقققي رأي
البنك بناف علا سلطته التقديريقققة المطلقققة؛
ج -شذا كقققان حامقققل البطاققققة كمقققا بتقققارية التحويقققل ققققد انتلقققك أي مقققن األحكقققام أو
الشرو التي يخبع للا استخدام بطاقة شن يني ؛
د -شذا كانقق البطاقققة فققي وقققق التحويقققل مل قققاة ،أو
هقق -شذا قققرأت أي حالقققة أخقققرط فقققي وقق ق التحويقققل ققققد ينقققتج عنلق قا وفققققا لتققققدير
البنك المطل  ،شل اف انت اع حامل البطاقة من أميال ضيت ادتحاد.
( )3حالمقققا يقققتم التحويقققل يصقققبف بلمكقققان حامقققل البطاققققة اد قققلع فقققي كشقققت حسقققابه
الخققققاص بأميققققال ضققققيت ادتحققققاد والصققققادر عققققن ادتحققققاد علققققا أميققققال ضققققيت
ادتحقققاد التقققي انتقلققق بنجقققاح .أي است سقققارات تتعلققق بقققأي اختلفقققات ققققد تظلقققر
فقققي أميقققال ضقققيت ادتحقققاد الموضقققحة فقققي الكشقققت الصقققادر عقققن ادتحقققاد يجقققب
معالجتلا مباقرة مع ادتحاد.
( )4يشققققكل تحويققققل أميققققال ضققققيت ادتحققققاد شلققققا حسققققاب ضققققيت ادتحققققاد حامققققل
البطاقة عملية تلقائية د يمكن التحكم بلا علا أسا انتقائي.
( )5تخبقققع صقققلحية أميقققال ضقققيت ادتحقققاد بعقققد التحويقققل ألحكقققام وققققرو ضقققيت
ادتحاد المعمول بلا لدط ادتحاد.
 -5استبـــــدال أميـــال ضيـــف االتحـــاد
خقققر اسققققتبدال أميققققال ضققققيت ادتحقققاد وفقققققا ألحققققدك أحكققققام
( )1يجقققوز مققققن وقققق
وققققرو ضقققيت ادتحقققاد التقققي تصقققدرها ادتحقققاد ،ويحققق للتحقققاد أن تققققوم بنقققاف
علقققققا سقققققلطتلا التقديريقققققة المطلققققققة بتعقققققديل المنتجقققققات والمزايقققققا والخقققققدمات
المعروضقققة فقققي برنقققامج ضقققيت ادتحقققاد بقققدون أي شخطقققار مسقققب  .لمزيقققد مقققن
المعلومات ،ير ا الر وع شلا .www.etihadairways.com
( )2د يجقققوز تحويقققل أميقققال ضقققيت ادتحقققاد شلقققا أي ققققخص خقققر ،كمقققا أنقققه أيبقققا
د يجققققوز اسققققتبداللا بمبققققالل نقديققققة أو بائتمققققان ود يجققققوز اسققققتخداملا لسققققداد أي
رسوم أو مصاريت لبنك أبوظبي األول.
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( )3تتققققولا ادتحققققاد وحققققدها مسققققاولية اسققققتبدال أميققققال ضققققيت ادتحققققاد ود يتحمققققل
بنققققققك أبققققققوظبي األول أي التققققققزام أو مسققققققاولية تجققققققا حامققققققل البطاقققققققة أو أي
قققققخص خققققر بلقق ق ا الخصققققوص ،وعلققققا حامققققل البطاقققققة تسققققوية أي نققققزاع قققققد
ينشأ عن برنامج ضيت ادتحاد مع ادتحاد مباقرة.
( )4د يمققققنف بنققققك أبققققوظبي األول أي ضققققمان أو ك الققققة فيمققققا يتعلققق بجققققودة أو حالققققة
أو ملفمقققة أي منتجقققات أو مزايقققا أو خقققدمات يقققتم تققققديملا عقققن ريققق اسققققتبدال
أميققال ضيققت ادتحقققاد.
( )5د يتحمققققل بنققققك أبققققوظبي األول أي التققققزام أو مسققققاولية تجققققا حامققققل البطاقققققة أو
أي قققققخص خققققر عققققن أي خسققققائر أو أضققققرار أو مطالبققققات قققققد يتكبققققدها فيمققققا
يتعلقق ق بققققأي سققققلع أو منتجققققات أو خققققدمات تُقققققدم عققققن ريقققق اسققققتبدال أميققققال
ضققققيت ادتحققققاد أو فيمققققا يتعلقققق بعققققدم تققققوافر أي سققققلع أو منتجققققات أو خققققدمات
كما بتارية ادستبقققدال.
( )6يحققق للبنقققك أن يققققوم بمو قققب شخطقققار يو لقققه شلقققا حامقققل البطاققققة بقققأي ريققققة
ققققد يقررهقققا ،بتعقققديل هققق األحكقققام والشقققرو الخاصقققة ببرنقققامج ضقققيت ادتحقققاد
أو بت يير أو تعليقه ،كما له أن ينسحب بالكامل من ذلك البرنامج.
( )7يوافققق حامقققل البطاققققة علقققا أنقققه يحققق لققققق لبنقققك أبقققوظبي األول تزويقققد ادتحقققاد
أو أي قققققركة أخققققرط مققققن المجموعققققة بالت اصققققيل المتعلقققققة بققققه ،بمققققا فققققي ذلققققك
ت اصققققيل قيمققققة و بيعققققة أي معققققاملت يبرملققققا عققققن ريقققق اسققققتخدام بطاقققققة
أساسيقققة أو بطاقة شضافيقققة.
( )8يخبققققع كقق ق لك تققققوفير أميققققال ضققققيت ادتحققققاد واسققققتبدال تلققققك األميققققال ألحكققققام
وقرو ضيت ادتحاد.
 -6المزايــا اإلضافيــة لبطاقــة ائتمــان ضيـــف االتحــاد
الترقيـــة السريعــة مــن فئـــة إلــى فئــة
( )1تكققققون بطاقققققة ائتمققققان ضققققيت ادتحققققاد شن ينيقق ق األساسققققية مققققن بنققققك أبققققوظبي
األول ماهلققققة للترقيققققة السققققريعة شلققققا فئققققة ضققققيت ادتحققققاد ال هبيققققة عنققققد اإلي ققققاف
بقققأي مقققن الشققرو التاليقققة
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أ -شنجقققاز رحلقققة ذهابقققا وشيابقققا علقققا مقققتن ادتحقققاد للطيقققران ضقققمن فتقققرة السقققتة
أققققلر األولقققا التقققي تلقققي تقققارية ت عيقققل أول بطاققققة أساسقققية ققققريطة أن يقققتم
الحجققققز باستخققققققققدام بطاقققققققققة ائتمققققان ضققققيت ادتحققققاد شن ينيقققق األساسققققية
مقققن بنقققك أبوظبقققي األول؛ أو
ب -تجميققققع  50,000ميققققل فققققي فئققققة معنيققققة خققققلل فتققققرة سققققنة واحققققدة تلققققي
تاريقققة ت عيقققل أول بطاقققة أساسيقققة.
( )2تكققققون بطاقققققة ائتمققققان ضققققيت ادتحققققاد سي نتشققققر األساسققققية مققققن بنققققك أبققققوظبي
األول ماهلقققة للترقيققققة السققققريعة شلققققا فئققققة ضقققيت ادتحققققاد ال بققققية عنققققد اإلي ققققاف
بقققأي مقققن الشققرو التاليقققة
أ -شنجقققاز رحلقققة ذهابقققا وشيابقققا علقققا مقققتن ادتحقققاد للطيقققران ضقققمن فتقققرة السقققتة
أققققلر األولقققا التقققي تلقققي تقققارية ت عيقققل أول بطاققققة أساسقققية ققققريطة أن يقققتم
الحجققققز باستخققققققققدام بطاقققققققققة ائتمققققان ضققققيت ادتحققققاد سي نتشققققر األساسققققية
مقققن بنقققك أبوظبقققي األول؛ أو
ب -تجميققققع  25,000ميققققل فققققي فئققققة معنيققققة خققققلل فتققققرة سققققنة واحققققدة تلققققي
تاريقققة ت عيقققل أول بطاقققة أساسيقققة.
( )3تتحقققققق الترقيقققة السقققريعة مقققن فئقققة شلقققا فئقققة ضقققمن مللقققة  45يومقققا مقققن تقققارية
اإلي قققققققققاف بالمعاييقققققققر المطلوبققققة ويشققققار شليلققققا فققققي حسققققاب ضققققيت ادتحققققاد
حامققل البطاقققة.
( )4لتجنققققب أي قققققيك ،يققققتم التوضققققيف هنققققا أن ادتحققققاد تعققققرت مباقققققرة الترقيقققققققة
السريعققققققة مققققققن فئقققققققة شلققققققا فئققققققة وأن تلققققك الترقيققققة تخبققققع لقواعققققد برنققققامج
ضققققيت ادتحققققاد .د يتحمققققل البنققققك أي مسققققاولية فققققي تقققققديم الترقيقققققققة السريعققققققة
مقققققققن فئققققققققة شلقققققققا فئقققققققة ،كمقققققا أنقققققه د يسقققققأل عقققققن أي خسقققققائر ،أضقققققرار،
مصقققققروفات ،مطالبقققققات ،أو أي التزامقققققات أخقققققرط ملمقققققا كانققق ق ققققققد يتكبقققققدها
حامققققل البطاقققققة بسققققبب ترقيتققققه أو عققققدم ترقيتققققه مققققن فئققققة شلققققا أخققققرط ،وعلققققا
حامققققل البطاقققققة أن يتواصققققل مققققع ادتحققققاد بالنسققققبة ألي است سققققارات ومطالبققققات
تتعل بترقية ضيت ادتحاد من فئة شلا أخرط.
قسيمـــــة الخصــــم
( )1بطاققققققققققققة ائتمققققان ضققققيت ادتحققققاد بلتينققققوم تقققققوم ادتحققققاد عنققققد تحقققق شن ققققاج
مبلققققل تأهيلققققققققققي وقققققدر  100,000درهققققم شمققققاراتي ضققققمن سققققنة واحققققدة تلققققي
تققققارية الت عيقققققققققققل ،بلصققققدار قسققققيمة خصققققم أميققققال بنسققققبة  25بالمائققققة لصققققالف
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حامققققل البطاقققققة المعنيقققققققققققة ،وتبقققققا تلققققك القسققققيمة صققققالحة لمققققدة  6أقققققلر
اعتبققققارا مققققن تققققارية شصققققدارها قققققريطة أن يسققققتخدم حامققققل البطاقققققة الخصققققم
الم كقققققققققور ضمققققققققن تلققققك المققققدة .تخققققول القسققققيمة الحصققققول علققققا خصققققم
بمعققققدل  %25مققققن األميققققال المطلوبققققة لققققرحلت المكافققققأة التققققي تقققققدملا ادتحققققاد
لعقققدد د يتجققاوز ضي يققن ا نيققن.
( )2بطاقققققققققققة ائتمقققان ضقققيت ادتحقققاد سي نتشقققر تققققوم ادتحقققاد عنقققد تحقققق شن قققاج
مبلققققل تأهيلققققققققققي وقققققدر  150,000درهققققم شمققققاراتي ضققققمن سققققنة واحققققدة تلققققي
تققققارية الت عيقققققققققققل ،بلصققققدار قسققققيمة خصققققم أميققققال بنسققققبة  50بالمائققققة لصققققالف
حامقققل البطاققققة المعنيقققققققة ،وتبققققا تلقققك القسقققيمة صقققالحة لمقققدة  6أققققلر اعتبقققارا
مققققققن تاريققققققققة شصققققققدارها قققققققريطة أن يسققققققتخدم حامققققققل البطاقققققققة الخصققققققم
الم كقققققققققور ضمققققققققن تلققققك المققققدة .تخققققول القسققققيمة الحصققققول علققققا خصققققم
بمعققققدل  %50مققققن األميققققال المطلوبققققة لققققرحلت المكافققققأة التققققي تقققققدملا ادتحققققاد
لعقققدد د يتجققاوز ضي يققن ا نيققن.
( )3بطاققققققققققققة ائتمققققان ضققققيت ادتحققققاد شن ينيققق تقققققوم ادتحققققاد عنققققد تحقققق شن ققققاج
مبلققققل تأهيلققققققققققي وقققققدر  200,000درهققققم شمققققاراتي ضققققمن سققققنة واحققققدة تلققققي
تققققارية الت عيقققققققققققل ،بلصققققدار قسققققيمة خصققققم أميققققال بنسققققبة  75بالمائققققة لصققققالف
حامقققل البطاققققة المعنيقققققققة ،وتبققققا تلقققك القسقققيمة صقققالحة لمقققدة  6أققققلر اعتبقققارا
مققققققن تاريققققققققة شصققققققدارها قققققققريطة أن يسققققققتخدم حامققققققل البطاقققققققة الخصققققققم
الم كقققققققققور ضمققققققققن تلققققك المققققدة .تخققققول القسققققيمة الحصققققول علققققا خصققققم
بمعققققدل  %75مققققن األميققققال المطلوبققققة لققققرحلت المكافققققأة التققققي تقققققدملا ادتحققققاد
لعقققدد د يتجققاوز ضي يققن ا نيققن.
( )4يتلققققا حامقققل البطاققققة الماهقققل قسقققيمة شلكترونيقققة تخولقققه اسقققتخدام أميقققال ضقققيت
ادتحققققاد المتققققوفرة لديققققه ،وحالمققققا يققققتم شصققققدار القسققققيمة المقققق كورة لققققن يُعققققاد
شصدارها في أي ظرف من الظروف.
( )5يخبقققع اسقققتخدام قسقققيمة الخصقققم ألحكقققام وققققرو ضقققيت ادتحقققاد وفققققا لنصقققلا
خقققر ،بمقققا فقققي ذلقققك علقققا سقققبيل المسقققال د الحصقققر مواعيقققد
المعقققدل مقققن وقق ق
انقطقققققاع التيقققققار الكلربقققققائي ،األميقققققال المطلوبقققققة لبطاققققققات المكافقققققأة وتقققققوفر
بطاققققات المكافقققأة.
( )6لتجنققققب أي قققققك ،يققققتم التوضقققققيف هنققققا أن البنققققك د يتحمققققل أي مسقققققاولية شزاف
شصققققدار واسققققتخدام قسققققيمة الخصققققم وأنققققه لققققن يكققققون مسققققاود عققققن أي خسققققائر،
أضققققرار ،ن قققققات ،مطالبققققات أو أي التزامققققات أخققققرط ملمققققا كانقق ق قققققد يتكبققققدها
حامققققل البطاقققققة وتنشققققأ عققققن شصققققدار و/أو اسققققتخدام قسققققيمة الخصققققم .وتكققققون
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ادتحققققاد مسققققاولة عققققن شصققققدار قسققققيمة الخصققققم واإلي ققققاف بلققققا وتن يقق ق ها وعققققن
شبلن حاملي البطاقات الماهلين بكافة تلك األمور.
قسيمـــة واي فـــاي
( )1بطاققققة ائتمقققان ضقققيت ادتحققققاد سي نتشقققر مقققن بنققققك أبقققوظبي األول يقققتم تزويققققد
حامققققل البطاقققققة بعققققدد ( )2بطاقققققة واي فققققاي وترسققققللما لققققه ادتحققققاد مباقققققرة
بالبريققققد اإللكترونققققي .يجققققوز اسققققتخدام قسققققيمتي واي فققققاي المقق ق كورتين علققققا أي
رحلققققة للتحققققاد تتققققوفر فيلققققا خدمققققة واي فققققاي يلققققة مققققدة الرحلققققة وذلققققك عققققن
ريققق شدخقققال رمقققز القسقققيمة أ نقققاف الرحلقققة وتبققققا صقققالحة لمقققدة  12ققققلر تلقققي
تاريققققة شصدارهققققا.
( )2بطاقققققة ائتمققققان ضققققيت ادتحققققاد شن ينيقق ق مققققن بنققققك أبققققوظبي األول يققققتم تزويققققد
حامقققققل البطاققققققة بعقققققدد ( )4بطاققققققة واي فقققققاي وترسقققققللا لقققققه ادتحقققققاد مباققققققرة
بالبريقققققد اإللكترونقققققي .يجقققققوز اسقققققتخدام قسقققققائم واي فقققققاي المققق ق كورة علقققققا أي
رحلققققة للتحققققاد تتققققوفر فيلققققا خدمققققة واي فققققاي يلققققة مققققدة الرحلققققة وذلققققك عققققن
ريققق شدخقققال رمقققز القسقققيمة أ نقققاف الرحلقققة وتبققققا صقققالحة لمقققدة  12ققققلر تلقققي
تاريققققة شصدارهققققا.
( )3يخبققققع اسققققتخدام قسققققيمة واي فققققاي ألحكققققام وقققققرو ضققققيت ادتحققققاد وفقققققا
خقققر ،وحالمقققا يقققتم شصقققدار القسقققيمة المققق كورة لقققن
لصقققي تلا المعدلقققة مقققن وقققق
يُعاد شصدارها في أي ظرف من الظروف.
( )4لتجنققققب أي قققققك ،يققققتم التوضقققققيف هنققققا أن البنققققك د يتحمققققل أي مسقققققاولية شزاف
شصقققدار واسقققتخدام قسقققيمة واي فقققاي وأنقققه لقققن يكقققون مسقققاود عقققن أي خسقققائر،
أضققققرار ،ن قققققات ،مطالبققققات أو أي التزامققققات أخققققرط ملمققققا كانقق ق قققققد يتكبققققدها
حامققققل البطاقققققة وتنشققققأ عققققن شصققققدار و/أو اسققققتخدام قسققققيمة واي فققققاي .وتكققققون
ادتحققققاد مسققققاولة عققققن شصققققدار قسققققيمة واي فققققاي واإلي ققققاف بلققققا وتن يققق ها وعققققن
شبلن حاملي البطاقات الماهلين بكافة تلك األمور.
 -7أحكــــام عامــــة
( )1يوافقققق حامقققققل البطاققققققة علقققققا أن البنقققققك مخقققققول اإلفصقققققاح عقققققن المعلومقققققات
الخاصقققة بققققه وتلقققك الخاصققققة بحسققققاب البطاققققة وعلقققققة حامقققل البطاقققققة بالبنققققك،
وذلقققققك شلقققققا وكلئقققققه والسقققققلطات التنظيميقققققة والليئقققققات القانونيقققققة األخقققققرط،
وكققق لك األمققققر شلققققا ادتحققققاد والكيانققققات التابعققققة للققققا والمشققققاركة للققققا وفروعلققققا
والمتنققققازل للققققم مققققن قبللققققا ومققققزودي الخققققدمات وقققققركات التققققأمين والققققوكلف
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واأل قققققراف األخقققققرط ل قققققرت تمكقققققين البنقققققك وادتحقققققاد مقققققن أداف التزاماتلمقققققا
المتعلقققة ببطاقققة ضيقققت ادتحققاد.
( )2لقققن يكقققون حامقققل بطاققققة ائتمقققان ضقققيت ادتحقققاد مقققن بنقققك أبقققوظبي األول مقققاهل
دكتسققققاب ققققوائز بنققققك أبققققوظبي األول عققققن المشققققتريات التققققي تققققتم عققققن ريققق
استخقققدام تلقققك البطاققققة.
( )3يحقققق للبنققققك أن يقققققوم فققققي أي وققققق  ،بنققققاف علققققا سققققلطته التقديريققققة المطلقققققة
وبقققدون أن يتحمقققل أي مسقققاولية تجقققا حامقققل البطاققققة بقققأي ريققققة ملمقققا كانققق ،
بلنلقققاف المزايقققا التقققي تسقققتح لحامقققل البطاققققة بمو قققب برنقققامج ضقققيت ادتحقققاد،
و/أو بتعقققديل ،ت ييقققر ،شضقققافة أو شل قققاف أي مقققن األحكقققام والشقققرو القققواردة فقققي
هققق الو يقققققة /و/أو بسققققحب و/أو شل ققققاف أي مقققن أميققققال ضققققيت ادتحققققاد المكتسققققبة
و/أو بتعققققديل أو الحققققد مققققن قيمققققة أميققققال ضققققيت ادتحققققاد و/أو تعققققديل ريقققققة
اكتسابلققا و/أو ريقة تحويل أميققال ضيت ادتحققاد.
الجـــدول  – 1التجـــار المحــــددون
قطـــاع اإلنفــــاق
الوققققود والنققققل
السوبرماركقق والخدمقققات
التعليققققم
الخدمقققات الحكوميقققة

رمــــز فئـــة التاجـــر
4111 ،4121 ،4131 ،4784 ،5541 ،5542
4812 ،4814 ،4900 ،5411
8211 ،8220 ،8241 ،8244 ،8249 ،8299
9211 ،9222 ،9223 ،9311 ،9399 ،9402
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