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 األحكـــــام والشــــروط  - ـــيــدبـ  دنانيـــرمكافــــآت  

 

ــ  تن ــة عل ــروط التالي ــام والش ــا األحك ــة، طب ــان المةه ل ــات اتئتم ــ  بطاق ــامباإلضــافة ىل ــي  األحك ــواردة ف ــروط الال ــية ش ــلالرئيس  اتبطاق

 اللغة العربية(.  –  2.0النسخة    –  2022)فبراير    .بنك أبوظبي األول ش.م.عمن اتئتمان  

 

ــون ألي   ــطلحاتيك ــ مص ــم ي ــفل ــا تعري ــ ه  رد له ــي ه ــام وف ــ  الماألحك ــروط المعن ــاالش ص له ــ  ــي  خص ــروط الف ــية ش ــلالرئيس  اتبطاق

 اللغة العربية(.  –  2.0النسخة    –  2022)فبراير    بنك أبوظبي األول ش.م.ع.من اتئتمان  

 

م ورســـدفـــع و تســـجيل أال يقتضـــيوت . األساســـيةفيرســـت حـــاملي بطاقـــات دبـــي علـــ   فيرســـت دبـــي مكافـــآتبرنـــام   عـــر ي   •

 م تسجيل في تاريخ تحا.وفي فر  رسيحتفظ بحق ه  "( البنك)" أبوظبي األول ش.م.ع.  بنك  أن    ىت،  خاصة

 

ــت  • ــي فيرس ــآت دب ــام  مكاف ــد ة برن ــالل م ــاملي  خ ــنح ح ــة  وم ــةه لالبطاق ــ ة ينالم ــد  مكاف ــي 1) ةواح ــانير دب ــن دن ــم ( م ــل  دره ــن ك ع

ــاراتي  ــه ىم ــة ينفق ــل البطاق ــحام ــة المعن ــاب البطاق ــن حس ــلعم ــراس سلعةلس ــارة، لوخدمة ي  لش ــدمات مخت ــك بوخ ــتفظ البن ــيح ــي  هحق ف

 النسبة بين ما يلي:بتغيير  وقت  في أي    يقومأن 

 

 ؛ االمزمــع منحــــهدبـي    دنانيرمكافــآت  ـدد  ـــع .1

 حساب بطاقة حامل البطاقـة؛ من   التي تم  ىنفاقهــا  المحــد دةقيمة  ال .2

 و  ؛ ةـــارة للبطاقـــمختمعامالت  ل  المكافــ ةتغيير نسبة    .3

 .دبــي  دنانيرمكافآت  كسب  أهليــة معامـالت البطاقـة ل  تغيير .4

 

ــة ال • ــامالت البطاق ــون مع ــي تك ــآت ت ــ  مكاف ــة للحصــول عل ــانيرمةه ل ــي  دن ــي ه ــة.دب ــامالت التجزئ ــع مع ب جمي ــ  ــآت  ت ت كتس مكاف

ــانير ــك شــراس  دن ــي  ل ــة بمــا ف ــ  الســلفيات النقدي ــي عل ــر و، الســياحيةشــيكات الدب ــ  مــا  ي ــائا ألعــاب الكــازينو وىل ــك، شــراس رق  ل

المةه لــة الموضــحة أعــاله البطاقــة. يجــوز للبنــك تعــديل قائمــة المعــامالت حســاب  المفروضــة علــ وجميــع النفقــات والرســوم 

مــا يشــك ل معاملــة بخصــوص دبــي مــن وقــت اخــر بنــاسر علــ  تقــديره الخــاص. ويعتبــر قــرار البنــك  دنــانيرللحصــول علــ  مكافــآت 

ر    دنانيرمةه لة لكسب مكافآت   ادبي نهائيا    .وحاسمر

 

ــراكم • ــآت  تت ــانيرمكاف ــي  دن ــي ف ــة اإلضــافية دب ــر اســتخدام البطاق ــة األساســية، ولكــن يمكــن اكتســابها عب ــل البطاق ــة حام حســاب بطاق

 أيضار.

 

 .7-21و   6-21دبي الصادرة في أي  وقت مع مراعاة البندين    دنانيريجوز لحامل البطاقة استبدال مكافآت   •
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ــ ي • ــه ســجل يجــوز للمشــارك ال ــاني يكــون لدي ــد ائتم ــ  ال  جي ــام ب ــ وق ــآت هحســاب بطاقت ــانير، اســتبدال مكاف ــي  دن ــهدب  المســتحقة ل

ر من تاريخ اإل ــال . 30خالل    يوما

 

ــك  • ــتفظ البن ــهيح ــا أو  بحق ــي تعلي ــتبعادف ــن  اس ــة م ــل بطاق ــتمرأي  حام ــارك أو يس ــي  أن يش ــاركة ف ــي المش ــام  ف ــي برن ــآت دب مكاف

 :ت التاليةحــاتال، في فيرست

 

ر لرأ  ، أي  حامل بطاقة  انتهاك .1  ؛ أوب ي  شكل من األشكال  ألحكام والشروط الماثلةل،  البنكي  وفقا

 

ــرأي البنــك،  ، بطاقــةحامــل أي   اميــق .2 ر ل ــ دارة الحســاب بطريقــة ت تتوافــا مــع  وفقــا مكافــآت المرجــوة مــن  نوايــاال ــرا  واألب

 .فيرستدبي  

 

ــع  • ــديره الخــاص ىلغــاس جمي ــ  تق ــاسر عل ــك بن ــآت يجــوز للبن ــانيرمكاف ــي  دن ــا حســاب  المســتحقةدب ــي حــال تعلي ــة ف ــي حســاب البطاق ف

 .فيرســـتمكافآت دبي من المشاركة في برنام    استبعادهالبطاقة أو  

 

ــم  ى ا • ــكل ــ بال  البن ــة ب ــاحب البطاق ــم ص ــة يق ــمن مهل ــتالم 15 ض ــاريخ اس ــن ت ــارار م ر اعتب ــا ــهري يوم ــاب الش ــف الحس ــر كش ، تعتب

 صحيحة.  الخاصة بحساب البطاقة  دبي    دنانيربيانات مكافآت  

 

ــك مــ • ــآت يحــددن وقــت اخــر ب صــدار يقــوم البن ــب مكاف ــآت عــدد  كتي ــانيرمكاف ــي  دن ــا بســلع ولأو  المطلــوبدب لالســتبدال فيمــا يتعل

 خدمات محد دة.

ــديره الخــاص  • ــ  تق ــاسر عل ــان وبن ــت ك ــي أي  وق ــك ف ــايجــوز للبن ــاسأو  تعلي ــام   ىنه ــي برن ــآت دب ــه ىخطــار  فيرســتمكاف ــر توجي عب

ــة.  ــام  لالبنــك  ىنهــاسوفــي حــال مســبا لحامــل البطاق ــآت دبــي برن ــه  يجــوز، فيرســتمكاف ــ   ل ــي نقطــة أن يحــد د فتــرة حينئ ــة تل زمني

ــاس  ــ كور اإلنه ــي الم ــة لحامــل يجــوزالت ــا البطاق ــآت  اســتبدال خالله ــانيرمكاف ــي  دن ــك دب ــة تل ــي نهاي ــه. وف ــرةالمســتحقة ل ــر ، الفت تعتب

م  أي  مســتحقات فيمــا يتعلــا بــ ي  اســتخدام للبطاقــة بعــد ىنهــاس برنــا تترتــب. لــن ت يــة وكــ ن لــم تكــن المتبقيــةدبــي  دنــانيرمكافــآت 

ــي  ــآت دب ــتمكاف ــا  فيرس ــرة تعلي ــالل أي  فت ــتم  لأو خ ــت. ي ــي فيرس ــآت دب ــام  مكاف ــال برن ــارىرس ــ   اتىخط ــاس ىل ــا أو اإلنه التعلي

 جميع الفروع. نشرها فيويتم     ا، كشوفات الحسابات ىليه  ت رسلي  العناوين التعل  حاملي البطاقة  

 

 دون الحاجة لتوجيه ىخطار.  فيرستمكافآت دبي ل مزايا أو سماتفي تغيير أو ىلغاس أي     بحقهيحتفظ البنك   •

 

ــك  • ــينيحــا للبن ــاول  تعي ــاس بكافــة أو لوكيــل أو مق ــي جــزس مــن إليف ــه فيرســتمكافــآت دب ــا نيابــة عن ــوم  حامــل. ويواف ــة أن يق البطاق

 .مها ألداس مهامهونقد يطلببالمعلومات التي   م كورالبنك بتزويد أي  وكيل أو مقاول 
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ــم الصــالحية. ولكــن، يحــتفظ البنــك بحقــه فــي وضــع حــد  لصــالحية  • ــام  دائ ــام  دبــي فيرســت هــو برن ــام : برن مــد ة صــالحية البرن

 توجيه ىخطار مسبا يوجهه ىل  حاملي البطاقات.  ن طريابرنام  المكافآت في أي  مرحلة يعتبرها مالسمة ع

 

 .منهــاتاريخ ىصدارها( وتحل  محل  كافة النسخ السابقة   كر ه األحكام والشروط اعتبارار من )اا ه تنطب


