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)يشار إليه فيما يلي بلفظ "املصرف" أو "البنك" أو "نحن"( وحامل البطاقة )يشار إليه فيما يلي بلفظ  ستثمار والتجارة الخارجية ش.م.عاملصرف العربي لل 

 "أنت" أو "العميل"(.

 

 ُيقدم برنامج مكافآت املصرف   -1
ً
حامل كافئ برنامج مكافآت املصرف وي)"حامل البطاقة"( الصادرة من املصرف كارد  جميع حاملي بطاقات ماسترإلى حصريا

 وفقالخاصة بهم البطاقة على استخدام بطاقات املصرف 
ً
رسوم خاصة على الرغم من دفع تسجيل أو  ذلك يتطلبال املوضحة أدناه و للشروط واألحكام ا

 لتسجيل في أي وقت.لأن املصرف يحتفظ وحده بالحق في فرض رسوم 

 املسجلين في برنامج مكافآت املصرف.الصادرة من املصرف كارد  حاملي بطاقات ماسترب في هذا املستندتم اإلشارة إليهم ُيقصد بحاملي البطاقات أينما   -2

 للح  -3
ً
 يكون حامل البطاقة مؤهل

ً
 .لشروط واألحكاملهذه اصول على مكافآت املصرف وفقا

 مميزات برنامج مكافآت املصرف  -4

عّرف مكافآت املصرف بأنها   -أ
ُ
 لتقدير والتي يتم تصنيفها على أنها مؤهلة بالدرهم اإلماراتي بالبطاقة معاملت الشراء بالتجزئة التي تتم قيمة ت

ً
وفقا

 املصرف املطلق من وقت آلخر.

منح مكافآت   -ب
ُ
 .على الرسوم السنويةمكافأة مقدمة التجزئة أو بمعاملت اإلنفاق صرف على الحد األدنى من املت

 لتقديره املطلق من وقت آلخر. واملصاريفالرسوم  تعديليجوز للمصرف   -ج
ً
 املطبقة على برنامج مكافآت املصرف وفقا

   -د
ُ
املصرف يقدم الدرهم اإلماراتي. لن املشتريات بقيمة عن كافآت الخاص بحامل البطاقة املج إضافة رصيد إلى حساب برنامبمكافآت املصرف منح ت

 أي شيكات أو مبالغ نقدية كجزء من برنامج املكافآت.

 برنامج مكافآت املصرفل  هلأتال  -5

)إن وجدت( واالمتثال لبقية شروط للبطاقة السنوية العضوية ودفع رسوم البطاقة من أجل التأهل ملكافآت املصرف ، يجب على حامل البطاقة تفعيل   -6

 حددها املصرف.يوأحكام بطاقة االئتمان / الخصم كما 

 معاملت الشراء بالتجزئة.كل  عنلحصول على نقاط مكافآت املصرف بالتأهل  ليسمح برنامج مكافآت املصرف لحامل البطاقة   -7

 :نتيجة ملا يليكانت تجزئة مؤهلة إذا بالومع ذلك، ال يمكن اعتبار معاملة معينة على أنها معاملة شراء   -8

 .رسوم ومصاريف البطاقة افة ك   -أ

 .الرسوم السنوية للبطاقة أو رسوم العضوية أو رسوم التجديد  -ب

 .أي معاملت سحب نقدي باستخدام البطاقة  -ج

 .تحويل الرصيد  -د
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 .(ُمطبقةكانت رسوم تحويل الرصيد )إذا   -ه

 .سابالحبطاقة إلى التحويل من ال  -و

 .(ُمطبقةكانت حساب )إذا البطاقة إلى الرسوم التحويل من   -ز

 .رسوم تمويل البطاقة  -ح

 .املعاملت شبه النقدية  -ط

 لتقدير كل -ي
ً
 املصرف املطلق.  / أي رسوم ومصاريف أخرى يفرضها املصرف أو يتم تحديدها على أنها معاملت غير مؤهلة من وقت آلخر وفقا

 لتقديره امل  -8
ً
لمعاملت والرسوم غير املؤهلة. ل من القائمة أعله أي حذف  أو إضافة إخطار مسبق لحامل البطاقة، وبموجب طلق يجوز للمصرف، وفقا

 أم ال عاملة مؤهلة امل ما إذا كانتحول يكون قرار املصرف و 
ً
  نهائيا

ً
 .وحاسما

 استحقاق مكافآت املصرف  -9

 للبرامج الترويجية ومعايير ال  -10
ً
 للحصول على مكافآت املصرف وفقا

ً
 التي يحددها املصرف من وقت آلخر.  أهلتيصبح حامل البطاقة مؤهل

 حامل البطاقة.إلى إخطار مسبق بموجب لبرنامج مكافآت املصرف في أي وقت   أهلتيحتفظ املصرف بالحق في تغيير وتعديل معايير ال -11

 مكافآت املصرف. بدالاست /طريقة استحقاق إخطار مسبق لحامل البطاقة، في تغيير موجب يحتفظ املصرف بالحق ، في أي وقت وب -12

 اإلضافية  رفمكافآت املص -13

 املصرف من وقت آلخر.حسب ما يحدده ترويجية وعروض معينة  عروض  عن إلى حامل البطاقة اإلضافية منح مكافآت املصرف يجوز  -14

 لتقدير املصرف املطلق.اإلضافية منح مكافآت املصرف يجوز  -15
ً
 إلى حامل البطاقة عند التفعيل واالستخدام الناجح للبطاقة وفقا

 كشف حساب البطاقة عن شهر معين.الواردة في على أساس املعاملت اإلضافية تم احتساب مكافآت املصرف ي -16

 لتقديره ، بيجوز  -17
ً
إخطار مسبق لحامل البطاقة عن طريق موجب للمصرف، من وقت آلخر، منح مكافآت إضافية "نقاط املصرف" لحاملي البطاقات وفقا

 املصرف من وقت آلخر.حددها يوسائل االتصال املقبولة التي 

 استبدال مكافآت املصرف  -18

عبر . ال يمكن استبدال قيمة مكافآت املصرف املكتسبة إال  https://rewards.almasraf.ae املوقع يتم استبدال مكافآت املصرف عبر اإلنترنت على  -19

على سبيل املثال  . قد يشمل ذلكمكان االستبدالاملصرف في الذي يحدده الصالحة املعروضة على موقع مكافآت املصرف على النحو  بدالخيارات االست

تفادة الحصر، شراء تذاكر الطيران أو حجز الفنادق أو تأجير السيارات أو الخدمات األخرى املقدمة على موقع مكافآت املصرف باإلضافة إلى االس ال

 املصرف.  هحددعلى النحو الذي يحساب مرتبط ببطاقة الخصم  أو النقدي إلى بطاقة االئتمان ردادر االستمن خيا
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البرنامج. لن ضمن نقاط مكافآت املصرف التي جمعها حامل البطاقة بالفعل قيمة الذي يطلبه حامل البطاقة في حدود  الدبيجب أن يكون مبلغ االست          

الذين و املكافآت معينين بخصوص شركاء مع فاق كافآت. يجوز للمصرف االتاملمبالغ نقدية كجزء من برنامج يصرف املصرف أي شيكات أو يقدم 

خطار مسبق.للمصرف . يجوز آت لديهمنقاط املكافخدام استيستطيع العميل 
ً
 تغيير شركاء املكافآت املختارين في أي وقت دون إ

بموجب برنامج مكافآت املصرف. ال يمكن إعادة املبلغ  بدالطلبات االستالتراجع عن أو ء ، ال يمكن تعديل أو إلغابدالطلب االستلاملصرف بمجرد قبول   -20

 .بدلاملست

ط ببطاقة املرتبالحساب  أوحامل البطاقة الخاصة بئتمان ال مكافآت املصرف املسجلة واملودعة في حساب بطاقة ا بدالاستفقط يجوز لحامل البطاقة   -21

 فيما يتعلق باملبالغ املسجلة تعتبر . بدالالخصم في وقت االست
ً
 قاطعا

ً
حامل البطاقة الخاصة بفي حساب بطاقة االئتمان واملودعة سجلت املصرف دليل

 املرتبط ببطاقة الخصم.الحساب  أو

 كجزء يقدمها املصرف التي ، هذه امليزة ال تنش ئ جميع مكافآت املصرف املستبدلة بمثابة ميزة يقدمها املصرف لحامل البطاقة. ومع ذلك ، تعتبر   -22
ً
حصريا

 لهذه الشروط واألحكام 
ً
 أو ، من برنامج مكافآت املصرف وفقا

ً
 .الخصوصعلى املصرف في هذا  ترتب مسؤوليةبأي حال من األحوال التزاما

 تكون مكافآت املصرف صالحة لفترة غير محددة   -23
ً
من تاريخ االستحقاق. ومع ذلك ، يحتفظ املصرف بالحق في تعديل هذا الشرط في أي وقت اعتبارا

 حامل البطاقة.إلى إخطار مسبق موجب ب

 .عبر اإلنترنت على موقع املكافآت وذلكاملنفذة مكافآت املصرف وملخص املعاملت  كشفملخص طلع على اال لحامل البطاقة يجوز   -24

بموجب القانون  سواءً جهة أخرى املصرف أو ألي شخص آخر أو صادرة من مكافآت املصرف إلى أي بطاقة أخرى ال يمكن تحويل أو التنازل عن أو نقل   -25

 أو غير ذلك.

 استثناءات عامة  -26

. يؤدي أي احتيال أو سوء استخدام أو استخدام غير قانوني وصدقبحسن نية التعامل و في برنامج مكافآت املصرف  املشاركة يجب على حامل البطاقة  -27

مصادرة  أوفي إلغاء البطاقة وكذلك إلغاء بالحق سابق إنذار ومن غير البرنامج. يحتفظ املصرف إلغاء أو إساءة استخدام لبرنامج مكافآت املصرف إلى 

 رف املتراكمة في حالة االحتيال أو االستخدام غير القانوني أو إساءة استخدام برنامج مكافآت املصرف.مكافآت املصكل نقاط 

إلى إخطار مسبق بموجب  بدالمصفوفات االستحقاق واالستو يجوز للمصرف من وقت آلخر تغيير أو تعديل شروط وأحكام برنامج مكافآت املصرف   -28

 .حامل البطاقة

 املرتبط ببطاقة الخصم الحساب  أويجب على حامل البطاقة االحتفاظ بحساب بطاقة االئتمان  -29
ً
 لدى املصرف فعاال

ً
البرنامج ستفادة  من لل ليظل مؤهل

أو غير غلقه إ)بمعنى لم يتم إلغاؤه أو   فعالفي وضع جيد و مكافآت املصرف(. يجب أن يكون حساب حامل البطاقة  بدالذلك استحقاق واستويشمل )

 غير مدين ( و خامدنشط أو 
ً
 الستمدينة مستحقة )بمعنى عدم وجود أرصدة أن يكون حسابا

ً
مكافآت املصرف. في حالة  بدالفي الحساب( ليكون مؤهل

م ، يحتفظ أو إذا خالف حامل البطاقة هذه الشروط واألحكامن األسباب من حسابات حامل البطاقة ألي سبب حساب أي  تأخر عليق أوت أوحظر 

 لتقديره، املصرف
ً
لن يكون . املجمعةمكافآت املصرف مصادرة كل نقاط أو رنامج مكافآت املصرف أو إلغاء عليق تشغيل بتالخاص بالحق في  وفقا

 عن تعويض حامل البطاقة بأي شكل من األشكال 
ً
 إلغاء أو تغيير برامج مكافآت املصرف.عند املصرف مسؤوال

 مكافآت املصرف متاحبرنامج لن يكون   -30
ً
 أو املعاملت التي تتم في املؤسسات اململوكة  ةالتجارياألعمال أو املعاملت ملعاملت  ا

ً
لحامل بالكامل أو جزئيا

 من برنامج مكافآت املصرف 
ً
حامل  اي جمعهتمصادرة مكافآت املصرف الو البطاقة. تؤدي أي معاملت من هذا القبيل إلى استبعاد حامل البطاقة تلقائيا
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مثل هذه بحامل البطاقة قيام التي حصل عليها حامل البطاقة نتيجة االمتيازات  بدالالبطاقة كجزء من البرنامج ويحتفظ املصرف بالحق في است

 املعاملت.

 والء آخر قد يعرضه املصرف من وقت آلخر. أومكافآت املصرف بأي برنامج مكافآت  مبادلة أو مقايضة أوال يمكن استبدال   -31

املكافآت. تخضع جميع برنامج في  شركائهمن أو توفيرها الحصول عليها أو جودة أي مكافآت يتم  مستوى أو تقديم عن ية مسؤولأي املصرف ال يتحمل   -32

بين حامل البطاقة وشريك مباشرة أو مطالبات تتعلق باملكافآت  أي نزاعاتتكون شركاء املكافآت. لدى املعمول بها والشروط واألحكام املكافآت للقواعد 

 أوأو الخدمة أو امللءمة أو القابلية للتسوق أو توفر أو جودة املنتجات بالتسليم تتعلق توجيه أي اعتراضات املكافآت. يجب على حامل البطاقة 

 املصرف كون ولن يمباشرة إلى شريك املكافآت   مكتوببشكل الخدمات 
ً
 .الخصوصهذا بكانت بأي وسيلة  تواصلأي  في طرفا

إنهاء برنامج مكافآت املصرف أو بأي طريقة يراها مناسبة، سؤولية تجاه حامل البطاقة من واقع املإخطار مسبق أو موجب يحق للمصرف، في أي وقت وب  -33

أو شطب و/أو في هذا املستند إضافة أو حذف أي من الشروط واألحكام املوضحة تعديل أو مزاياها أو ميزاتها و/أو  تعديلمصادرة و/أو  أو/وو/أو إلغاء 

 .املجمعةكافآت املقد يقلل من قيمة أن ذلك كافآت و/أو طريقة استبدالهم على الرغم من املتغيير املشاركين في برنامج 

منح مكافآت املصرف على البطاقات حسب نسبة الربح   -34
ُ
 رف.على موقع املص املنشورةت

 الصرافة .عمليات السحب النقدي ومعاملت عن املصرف ستحق مكافآت ت  ن ل  -35

مكافآت  على العميل التأكد من تنشيط بطاقة االئتمان وبطاقة الخصم وحساب يجب كافآت. املبشرط تفعيل حساب املصرف مكافآت  تتم إضافة س  -36

مكافآت املصرف في حالة عدم تفعيل بطاقة االئتمان وبطاقة الخصم والحساب املرتبط ببطاقة صرف. لن يتم تجميع املمكافآت للحصول على املصرف 

 الخصم وحساب مكافآت املصرف.

  املبلغ اإلضافي يتم منح   -37
ً
 من  12املشتريات بالتجزئة خلل  أون الرسوم السنوية على بطاقة االئتمان بناًء على الحد األدنى إلجمالي اإلنفاق عبدال

ً
شهرا

 معيار الحد األدنى لإلنفاق لكل بطاقة على موقع املصرف.يتوفر تاريخ إصدار البطاقة. 

 الحسابإذا أصبح  أوبطاقة الخصم  أو إلغاءالتأخر في السداد  أوبطاقة االئتمان إلغاء  أوتتم مصادرة جميع أرصدة مكافآت املصرف في حالة إغلق   -38

 .قيدُم  أو خامدالخصم غير نشط / بطاقة املرتبط ب

 .بطاقة الخصم أوسياسات وشروط وأحكام بطاقة االئتمان  تعديلحامل البطاقة ، في إلى مسبق بموجب إخطار يحتفظ املصرف بالحق، في أي وقت  -39

 


