شروط وأحكام برنامج مكافآت بنك أبوظبى األول– فروع مصر
أن الشروط واألحكام التالية ،وتعديالتها من حين آلخر هي التي تحكم العالقة بين بنك أبوظبي األول
فروع مصر ("البـنــك") وحاملى بطاقات بنك أبوظبى األول اإلئتمانية فيما يتعلق بالخدمات التي يطرحها
البنك بشأن برنامج مكافآت بنك أبوظبي األول والذى يوفر لحاملي بطاقات االئتمان فرصة لكسب
مكافآت على شكل نقاط مقابل مشترياتهم من بطاقات االئتمان  ،لذا يرجى قراءة هذه الشروط واألحكام
بعناية حيث أنه من خالل مشاركتك في برنامج مكافآت من " بنك ابوظبى األول" فأنت تعتبر قد قرأت
وفهمت هذه الشروط واالحكام ويعد هذا موافقة منك علي هذه الشروط و االحكام.
تعريفات
• برنامج مكافآت بنك أبوظبي األول :هو برنامج والء يوفر لحاملي بطاقات االئتمان من بنك أبوظبي
األول فرصة لكسب مكافآت على شكل نقاط مقابل مشترياتهم من بطاقات االئتمان.
• نقاط بنك أبوظبي األول :هي النقاط التي يربحها حاملوا بطاقات االئتمان من بنك أبوظبي األول –
فروع مصر بناء على مشترياتهم بموجب تلك البطاقات
• العميل  /العمالء  :حامل  /حاملى بطاقة بنك أبوظبي األول اإلئتمانية.
• البنك  :بنك أبوظبي األول "فروع مصر"
• البطاقة :و يقصد بها نوع البطاقة االئتمانية سواء كانت بالتينية أو ذهبية أو كالسيكية.
• املوقع  :هو املوقع اإللكتروني لبنك أبوظبى األول "فروع مصر"
• التجاراملشاركين  :هم التجار الذي يستطيع العميل إستبدال النقاط املكتسبه من خاللهم.
برنامج مكافآت بنك ابوظبى األول
 يتم تسجيل كافة عمالء البطاقات اإلئتمانية تلقائيا في هذا البرنامج مجانا شريطة أن يكونحساب بطاقة االئتمان نشطا وفي وضع جيد سواء من حيث اإلستخدام أو من حيث سداد
املدفوعات الشهرية املستحقة على البطاقة
 تتحدد نقاط برنامج املكافآت بناءا على مشتريات العمالء املحلية والدولية بموجب كافة أنواعبطاقات “بنك ابوظبى األول” علما بأن املعامالت األخرى بخالف ما ذكر لن تكون ضمن هذا البرنامج
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 سيتم احتساب النقاط املكتسبة على حساب بطاقات االئتمان في يوم العمل التالي من تاريخ قيداملعاملة.
 تكتسب املشتريات التي تتم على بطاقات االئتمان اإلضافية أيضا نقاط وستكون هذه النقاطمستحقة لحساب بطاقات االئتمان األساسية
سياسة استبدال النقاط
-

-

-

-

-

-

يجب اتمام جميع عمليات إسترداد النقاط لدي التجار املشاركين من قبل عمالء البنك بشخصهم
بإعتبارهم املستفيدين الرئيسين من برنامج املكافآت  ،و إلجراء عملية االسترداد يتعين على العميل
تقديم رقم الهاتف املحمول املسجل لدى البنك وقت تنفيذ عملية اإلسترداد و تقديم الرقم السرى
املتغير الذي سيتم الحصول عليه عبر الرسائل النصية القصيرة.
قد يكون هناك تأخير في بعض األحيان في تلقي رسالة نصية بالرقم السرى املتغير ألعمال فنية
خارجة عن سيطرة البنك
يجب على العمالء التأكد من تحديث أرقام هواتفهم املحمولة لدي البنك حتى يتمكنوا من إسترداد
النقاط املكتسبة حيث أنه سيتم مشاركة أرقام الهواتف املحمولة للعمالء مع الجهة املسئوله عن
إدارة برنامج املكافآت لكي يتمكنوا من استبدال النقاط وكذا مشاركة معلومات ملفاتهم الشخصية
(فيما يتعلق فقط بتنفيذ  /تسليم املكافآت) أو مع أي شريك خارجي أو وكيل أو مؤسسة تجارية.
وفقا لتقدير البنك  ،يمكن استخدام املعلومات التي يقدمها العمالء بشأن استرداد بعض املنتجات
 /الخدمات من قبل البنك أو مع الجهة املسئوله عن إدارة برنامج املكافآت ألغراض إدارية أو بحثية
أو تسويقية.
يتم توفير جميع عمليات االسترداد على أساس بذل أفضل الجهود من خالل مؤسسات تجارية
تابعة لجهات خارجية تكون متعاقدة مستقلة وليست وكالء أو موظفين البنك  ،و ال يتحمل البنك
املسؤولية عن جودة السلع أو الخدمات التي تقدمها املؤسسات التجارية املشاركة في برنامج
املكافآت.
ال يقدم البنك وال يؤيد وال يضمن أيا من السلع أو الخدمات أو املعلومات أو التوصيات املقدمة
من مؤسسات تجارية تابعة لجهات خارجية إلى العمالء وال يقدم أي ضمانات وال يتحمل أي
مسؤولية فيما يتعلق باملنتجات والخدمات التي تقدمها املؤسسات التجارية التابعة ألطراف أخرى
 ،و لن يكون البنك مسؤوال بأي شكل من األشكال عن الجودة واملالءمة والتأخير في استرداد النقاط
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من قبل املؤسسات التجارية التابعة لجهات خارجية و في حالة وجود نزاعات فى هذا الصدد يجب
أن يتم التعامل معها مباشرة من قبل العمالء مع املؤسسة  /املؤسسات املشاركة.
انتهاء صالحية النقاط وإلغائها
-

-

-

تنتهي صالحية النقاط املكتسبة بعد سنتين من تاريخ احتسابها وتكون قابلة لالسترداد وفقا لتقدير
البنك كما أن البنك ليس ملزما بتقديم أي تمديدات بشأن النقاط "منتهية الصالحية" وال يقدم أي
من املبالغ املستردة النقدية أو تعويض على اإلطالق للنقاط املنتهية الصالحية ببرنامج املكافآت.
في حالة قيام العميل االساس ى (حامل البطاقة) بالتقدم بطلب إللغائها فإنه يتعين عليه استرداد
جميع النقاط املتراكمة قبل إغالق البطاقة وإال فإنه سيتم مصادرة جميع النقاط املتراكمة وفى
هذه الحالة ال يحق للعميل املطالبة بإستردادها .
في حالة إلغاء البطاقة من جانب البنك أو تعليقها ألي سبب من األسباب  ،سيتم مصادرة جميع
النقاط املتراكمة.
في حالة وفاة العميل  -ال قدر هللا  -سيتم إلغاء أي نقاط متاحة حيث أنه ال يمكن استخدامها من
جانب ورثته الشرعيين.

شروط وأحكام متنوعة
 يحق للبنك تحديد أو تغيير عدد النقاط التي سيتم استحقاقها مقابل كل جنيه مصري يتم إنفاقهمن جانب العمالء  ،وكذلك القيمة املعادلة لالسترداد.
 النقاط املكتسبة شخصية وبالتالى فال يمكن تحويلها أو التنازل عنها إلى شخص آخر وغير قابلةلالستبدال أو االسترداد أو التحويل تحت أي ظرف من الظروف.
 يحق للبنك وفقا لتقديره املطلق في أي وقت وبدون مسؤولية تجاه املشتركين بأي شكل من األشكالوبعد أبالغ العمالء بأى وسيلة من الوسائل التى يراها البنك مناسبة ،إنهاء برنامج املكافآت و/أو
إلغاء و/أو تحديث مزاياه و /أو تطويره و/أو إضافه أو حذف أي من الشروط واألحكام املوضحة في
هذه الوثيقة  ،و /أو تغيير أو إلغاء أي تعاقد مع التجار املشتركين فى برنامج املكافآت و  /أو تعديل
قيمة النقاط املكتسبة و  /أو طريقة استردادها علما بأن إستخدام البنك ألى حق من الحقوق
املذكورة قد يؤثر على قيمة تلك النقاط.
 سيتم إبالغ العمالء برسالة تأكيد قصيرة  SMSتتضمن رصيد النقاط ،وفى حالة وجود إعتراضمن جانب أيا من العمالء على ما تضمنته تلك الرسالة فإنه يحق له االعتراض على حساب النقاط
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في خالل خمسة عشر يوم من تاريخ من تلقي الرسالة القصيرة وإال أعتبر عدم إعتراضه خالل تلك
الفترة قبوال صريحا ملا تضمنته هذه الرسالة من بيانات.
 يجوز للبنك فرض رسوم على البرنامج أو تغيير شروط البرنامج حسب تقديره املطلق من وقت آلخروبعد أبالغ العمالء بأى وسيلة من الوسائل التى يراها البنك مناسبة
-

-

-

في حالة تسوية معاملة متنازع عليها لصالح العمالء و  /أو حيث تم عكس املعاملة  ،سيتم أيضا
عكس نقاط املكافئة.
كما يحتفظ البنك بالحق في تعديل هذا االتفاق في أي وقت وبعد أبالغ العمالء بأى وسيلة من
الوسائل التى يراها البنك مناسبة وفقا لتقديره  ،وأن إستمرار استخدامك للبطاقة االئتمانية بعد
هذه التعديالت من قبل البنك يعد إقرار صريحا منك بقبولك لهذه التعديالت.
لن يكون البنك مسؤول عن أية خسائر مباشرة أو غير مباشرة أو أضرار يدعيها العميل و املتعلقة
بأي شكل من األشكال باملوقع الخاص ببرنامج املكافآت و أي معلومات واردة على املوقع ،أو أي
أخطاء أو نقص أو إغفال أو عدم دقة في املوقع و محتوياته أو الخدمات املرتبطة به أو إستخدامه
أو عدم القدرة على إستخدامه أو االعتماد على املوقع "أحدههم أو جميعهم" .و يعتبر املؤشر
الوحيد الذي يعبر عن عدم الرضا عن املوقع و  /أو املعلومات الواردة في هذا املوقع هو التوقف
عن استخدام املوقع.
يمتلك البنك واألطراف االخري ،حسب مقتض ى الحال ،حقوق امللكية الفكرية والنشر لجميع
املعلومات وأعمال التأليف على املوقع و جميع العالمات التجارية وعالمات الخدمة والشعارات
املستخدمة في هذا املوقع هي من العالمات التجارية وعالمات الخدمة والشعارات الخاصة بالبنك
و األطراف االخري التابعة له والتى ال يجوز قانونا املساس بها .

القانون الواجب التطبيق و اإلختصاص القضائى
 تخضع أي نزاعات تنشأ عن هذا البرنامج لالختصاص القضائي الحصري للمحاكم اإلقتصاديةاملختصة في جمهورية مصر العربية .
 تطبق هذه الشروط واألحكام جنبا إلى جنب مع الشروط واألحكام العامة للبطاقات اإلئتمانية لبنكأبوظبي األول مع إعتبار هذه الشروط واألحكام جزء ال يتجزء من الشروط واألحكام العامة للبطاقات
اإلئتمانية املشار إليها سلفا حيث أنه بمجرد إشتراكك في برنامج املكافآت من " بنك ابوظبى األول"
فأنت تعتبر قد قرأت وفهمت هذه الشروط واالحكام ويعد هذا موافقة منك عليها.
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