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ميمينتــوس دبــــي مكافــــآت 

 األحكـــــام والشــــروط 

ــ  تن ــة عل ــروط التالي ــام والش ــا األحك ــ  طب ــة، باإلضــافة  ل ــان المةه ل ــات اتئتم ــامبطاق ــي  األحك ــواردة ف ــروط الال ــاتش ــية لبطاق  الرئيس

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

ــون ألي   ــطلحاتيك ــي  مص ــا ف ص لع ــ  ــ  المخص ــروط المعن ــام والش ــله األحك ــي ه ــف ف ــا تعري ــرد لع ــم ي ــروط الل ــاتش ــية لبطاق  الرئيس

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

ــآت عــر ت   • ــي مكاف ــوس دب ــومع ميمينت ــومنتس بالتين ــي م ــات دب ــ  حــاملي بطاق ــانيوم و  ل ــآت األساســية تيت ــامآ مكاف كجــزم مــن برن

م تســجيل فــي تــاري  وفــي فــر  رســالبنــك يحــتحظ بحقــ   وت تقتضــي التســجيل أو دفــع رســوم خاصــة،  ت أن  دبــي فيرســت. 

 تحا.

ل • ــ  ــة المةه ــل البطاق ــنح حام ــآت  يم ــيمكافأة/مكاف ــوس دب ــم ) ميمينت ــل  دره ــ1لك ــة المعن ــاب البطاق ــن حس ــ  م ــد ينحق ــرام ( واح ي  لش

 خدمات مختارة، وفقاً لما يلي:/وخدمة  سلعة/سلع

بالتينـومبطاقـة دبي مومنتس بطاقـة دبي مومنتس تيتانيوم فئــة اإلنفــاق 

11 نحــاق محلــي 

1.52 نحــاق فــي دبــي 

22الدولــة  نحـاق خـارج 

النسبة بين ما يلي:بتغيير  وقت  في أي  يقوم  في أن    حقيحتحظ البنك ب •

المزمــع منحعــا؛   مكافآت دبي ميمينتوسعـدد  .1

الممنوحة لحساب بطاقة حامل البطاقـة؛   مكافآت دبي ميمينتوسقيمة   .2

، ومختارة للبطاقةمعامالت الممنوحة عل     مكافآت دبي ميمينتوستغيير نسبة   .3

.مكافآت دبي ميمينتوسكسب  أهليــة معامـالت البطاقـة ل  تغيير .4

 جميع معامالت التجزئة.مةه لة للحصول عل  مكافآت دبي ميمينتوس هي تي تكون معامالت البطاقة ال •

ر المعـــامالت  •  المةهلـــةيجـــوز للبنـــك بنـــاًم علـــ  تقـــديره الخـــاص والمطلـــا ودون توجيـــ   خطـــار مســـبا لحامـــل البطاقـــة أن يغيـــ 

 لحامل البطاقة(. ويعتبر للك التغيير نعائيًا وملزًما)  مكافآت دبي ميمينتوسللحصول عل  

:دبي ميمينتوسمكافآت  فيمـا يلي المعامـالت التي  ت تكون مةه لة للحصول عل  موضح  •

أو قيدها دائنة لحساب البطاقة؛    عادة تحصيل قيمتعاأو  لغاةها  تحقاً يتم  وتتم  باستخدام البطاقة    المشتريات التي .1
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؛ الخدمــاتدفعــات فواتيــر   .2

الحكوميـة؛   الرسوم .3

ــك  .4 ــا البن ــة يعتبره ــا أي  معامل ــديره الخــاص والمطل ــ  تق ــاًم عل ــزاع، بن ــر موضــوع ن ــا، غي ي بع ــر مصـــر  ــر صــحيحة، غي غي

 قانونيـة و/أو احتياليـة؛ 

الكازينو و ل  ما غير للك؛   ألعاب  رقائا، وعمليات شرام  السياحيةشيكات  الالسلحيات النقدية بما في للك شرام   .5

أو النقد السريع؛ و  األرصدةتحويل  العاتف أو  عبر  القر  .6

عل  حساب البطاقة.  المحروضةجميع النحقات والرسوم   .7

ــ   • ــة للحصــول عل ــامالت المةه ل ــة المع ــديل قائم ــك تع ــوز للبن ــوسيج ــي ميمينت ــآت دب ــاًم  مكاف ــر بن ــت ًخ ــن وق الموضــحة أعــاله م

ً   مكافآت دبي ميمينتوسمعاملة مةه لة لكسب    فيما يتعلا بما يشك لقرار البنك    ويعتبرعل  تقديره الخاص.    .وحاسًما  نعائيا

اســـتخدام البطاقـــة  عبـــرفـــي حســـاب بطاقـــة حامـــل البطاقـــة األساســـية، ولكـــن يمكـــن اكتســـابعا  مكافـــآت دبـــي ميمينتـــوس تتـــراكم •

ــاناإلضــافية أيضــاً.  ــرد بي ــوس ي ــي ميمينت ــآت دب ــف ح مكاف ــي كش ــة ف ــل البطاق ــ  حام ــة  ل ــابالممنوح ــتبدالعا   س ــتم  اس ــعري وي الش

ــة الموضــحة  ــي بالطريق ــبف ــآت  كتي ــتبدال مقاالمكاف ــون صــالحة لالس ــوتك ــاً ألالل ب ــود وفق ــون بن ــآت )يك ب مكاف ــ  ــدك كتي ــوفرً ح  امت

كـــان حســـاب البطاقـــة   ت  لااســـتبدالعا مـــن قبـــل حامـــل البطاقـــة  يجـــوز ( وتwww.dubaifirst.comعلـــ  الموقـــع اإللكترونـــي 

 (.اسابقً   يترتب علي  أرصدة مستحقة( وجارياً )ت لم يتم   لغاةه أو  نعاةهفع اتً )

ــوز • ــتبدال  يج ــة اس ــل البطاق ــوسلحام ــي ميمينت ــآت دب ــر مكاف ــام والش ــاة األحك ــع مراع ــت م ــي أي  وق ــي الصــادرة ف وط الموضــحة ف

ــتند. و ــلا المس ــنه ــت ويقضــي لك ــي أي وق ــ  ف ــ  أن يمارس ــا ل ــك بح ــتحظ البن ــي يح ــد زمن ــر  قي ــ  صــالحية  بح ــي عل ــآت دب مكاف

 حساب البطاقة.لدائنة    وتقي دالتي يكتسبعا حاملو البطاقات    ميمينتوس

ــب يخضــع  • ــد مأي  طل ــتبدال ت مق ــوسس ــي ميمينت ــآت دب ــي ب مكاف ــوفرة ف ــود مت ــآتبن ــب المكاف ــك و كتي ــة البن ــود لموافق ــوفر البن ــي ت ف

ــل  ــن قب ــتبدال م ــب اتس ــديم طل ــت تق ــة وق ــل البطاق ــللك ألحام ــك ســحب أي  وك ــار. ويجــوز للبن ــد المخت دوا البن ــور  ــا م ــود يطبقع ي  قي

 .ا وطبيعتعاــتكون مماثلة لعا من حيك قيمتعالمكافآت    من كتيب أخرىد  وبأي  بنأو استبدالعا    يتم  اختيارهابنود  

ــة • ــل البطاق ــ  حام ــي عل ــلي  ينبغ ــ  ال ــون لدي ــتبدال يك ــد اس ــاني جي ــوسســجل  ائتم ــي ميمينت ــآت دب ــب  مكاف ــل أن يطل ــ  قب ــتحقة ل المس

  لغام حساب البطاقــة.

، مكافــآت دبــي ميمينتــوسفــي المشــاركة فــي  يســتمرأو  أن يشــاركأي  حامــل بطاقــة مــن  اســتبعادفــي تعليــا أو  بحقــ يحــتحظ البنــك  •

 :الحاتت التاليةفي 

؛ أوبأي  شكل من األشكال  ، ألحكام والشروط الماثلةي البنكوفقاً لرأ  ، أي  حامل بطاقة  انتعاك .1
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ــق .2 ــةحامــل ام أي  ي ــك،  ، بطاق ــرأي البن ــاً ل ــع وفق ــا م ــة ت تتواف ــادارة الحســاب بطريق ــاالغــرا  واألب ــام المرجــوة مــن  نواي أحك

 .مكافآت دبي ميمينتوسوشروط  

ــع  • ــام جمي ــاص  لغ ــديره الخ ــ  تق ــاًم عل ــك بن ــوز للبن ــوسيج ــي ميمينت ــآت دب ــتحقة مكاف ــا  المس ــال تعلي ــي ح ــة ف ــاب البطاق ــي حس ف

 .مكافآت دبي ميمينتوسمن المشاركة في برنامآ   استبعادهحساب البطاقة أو  

ــم   لا • ــكل ــابال  البن ــة ب ــاحب البطاق ــم ص ــة يق ــمن معل ــتالم 15 ض ــاري  اس ــن ت ــاراً م ــاً اعتب ــعري يوم ــاب الش ــف الحس ــر كش ، تعتب

ــ نشــره كتيــب مكافــآت ون وقــت ًخــر باصــدار بيانــات مكافــآت دبــي ميمينتــوس صــحيحة. ويقــوم البنــك مــ الموقــع اإللكترونــي  عل

ــدد( www.dubaifirst.comللبنـــك ) ــدد  يحـ ــي عـ ــآت دبـ ــوسمكافـ ــدمات  المطلـــوب ميمينتـ ــلع و/أو خـ ــا بسـ ــا يتعلـ ــتبدال فيمـ لالسـ

 محد دة.

عبــر توجيــ   خطــار  مكافــآت دبــي ميمينتــوسبرنــامآ   نعــامأو  تعليــايجــوز للبنــك فــي أي  وقــت كــان وبنــاًم علــ  تقــديره الخــاص  •

ية  ــ  شــكل رســالة نصــ  ــةقصــيرة أو عل ــات اتتصــال الخاصــة بحامــل البطاق ــ  بيان ــة  ل ــي  رســالة  لكتروني ــك. وف ــدى البن ــوفرة ل المت

ــال  ــامح ــك   نع ــامآ لالبن ــوسبرن ــي ميمينت ــآت دب ــل  ، مكاف ــوز حينئ ــرة  يج ــد د فت ــ  أن يح ــام ل ــي نقطــة اإلنع ــة تل ــلكور زمني ــوزالم  يج

ــل ــة لحام ــا البطاق ــتبدال خاللع ــوس اس ــي ميمينت ــآت دب ــك  مكاف ــة تل ــي نعاي ــ . وف ــتحقة ل ــرةالمس ــر ، الحت ــوستعتب ــي ميمينت ــآت دب  مكاف

ــة ــنت المتبقي ــأن لــم تك ــة وك ــن غي ــب. ل ــامآ  تترت ــد  نعــام برن ــة بع ــتخدام للبطاق ــا بــأي  اس ــا يتعل ــآت دبــي أي  مســتحقات فيم مكاف

حـــاملي التعليـــا أو اإلنعـــام  لـــ   ات خطـــار رســـال برنـــامآ مكافـــآت دبـــي فيرســـت. يـــتم  لأو خـــالل أي  فتـــرة تعليـــا  ميمينتـــوس

 جميع الحروع.  نشرها فيويتم     ا، كشوفات الحسابات  ليع ت رسلي  العناوين التعل  البطاقة  

دون الحاجة لتوجي   خطار.  مكافآت دبي ميمينتوسل مزايا أو سماتفي تغيير أو  لغام أي     بحق يحتحظ البنك   •

ــينيحــا للبنــك  • د(  تعي ــل أو مقــاول )مــور  ــول وكي ــ   ليت ــة عن ــة أو نياب ــام بكاف ــي ميمينتــوسجــزم مــن اإليح ــي  المســتحقة مكافــآت دب ف

ــا  ــة. ويواف ــاب البطاق ــلحس ــاول  حام ــل أو مق ــد أي  وكي ــك بتزوي ــوم البن ــة أن يق ــلكورالبطاق ــي  م ــات الت ــا ألدام بالمعلوم ــد يطلبع ق

 .معام 

ــون • ــك يك ــام ب مســةوتً  البن ــات اإليح ــ  طلب ــادة توجي ــن  ع ــط ع ــوسفق ــي ميمينت ــآت دب ــات  مكاف ــاملي البطاق د. الخاصــة بح ــور  ــ  الم  ل

ــ ــر البن ــاره وت يعتب ــتم  اعتب ــن ي ــ  ك ول ــان أن ــت ك ــي أي  وق د لف ــور  ــل بصــحة م ــي يعم ــوفرة ف ــود المت ــبلبن ــل  كتي ــن أج ــآت م المكاف

 واإليحام بعا.  مكافآت دبي ميمينتوساستبدال  

د تقديم طلب اتستبدال  ل  البنك فال   • لحامل البطاقة  لغاةه أو نقض  أو تغييره. يجوزبمجر 

http://www.dubaifirst.com/
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 اللغـــة العربيـة  – 2النسخة  - 2022فبراير  -مكافآت دبي ميمينتوس أحكام وشروط  -دبي فيرست 

 التي تم  استبدالعا بناًم عل  طلب حامل البطاقة.  مكافآت دبي ميمينتوس  ت يجوز  عادة تحصيل قيمة •

ل البنـــك • ــ  ــن يتحمـ ــارة  لـ ــن أي  خسـ ــةولية عـ ــايالمسـ ــدخراتأو  أي أربـ ــ مـ ــراداتد أو وأو عقـ ــدأو   يـ ــنةأو  فوائـ ــمعة حسـ أو أي   سـ

دها حامـــل تأديبيـــة، أو خســـارة أو غيـــر مباشـــرة أو طارئـــة أو خاصـــة أو  تبعيـــةأو مصـــروفات  أضـــرارأو  خســـائر بيانـــات يتكبـــ 

ــتبدال  ــة نتيجــة تس ــوسالبطاق ــي ميمينت ــآت دب ــوسو/أو معالجــة أو اســتخدام  مكاف ــي ميمينت ــآت دب ــن المســتبدلة مكاف ــك ل ــا أن  البن ، كم

ــ  أي مســةولية ــ  عاتق ــن تترتــب عل ــ   عــن يكــون مســةوتً ول ــدفعأي  مبل ــك  مســتحا ال ــ  أي  طــرف ثال ــة  ل ــي لمــة حامــل البطاق ف

ــأ ــا ينش ــام ب مم ــن اإليح ــوسع ــي ميمينت ــآت دب ــن أو مكاف ــاك  ع ــال أو انتع ــانونيأي   هم ــب ق ــر يأو  لواج ــب رخ ــاتاواج ــ  ع ــع عل  ق

د.  البنك  و/أو المور 

ل أي مســ ي  ضــمان معمــا كــان )ســوام صــريح أو ضــمني( ولــنيقــد م البنــك أ نلــ • المكافــآت  كتيــبتجــاه جــودة البنــود فــي  ةوليةيتحمــ 

 .غر ألي     صالحيتعاأو مالممتعا أو    مكافآت دبي ميمينتوسمن أجل اإليحام ب

شــعراً اعتبــاراً مــن التــاري  الــلي تــم  فيــ  36 بالغــةالمكتســبة بموجــب معاملــة معي نــة مــد ة صــالحية  مكافــآت دبــي ميمينتــوسيكــون ل •

 .عااكتساب

.حسبما يرتئي  مالئًما  وقتفي أي    مكافآت دبي ميمينتوسمد ة صالحية  فر  قيود أو تعديل  في   بحق يحتحظ البنك   •

ــ   • ــن يتحم ــاعل ــأخير أو انقط ــةولية أي  ت ــك مس ــي ل البن ــام ب ف ــوساإليح ــي ميمينت ــآت دب ــد أو  مكاف ــن قي ــوسأي  م ــي ميمينت ــآت دب  مكاف

ــاب ــي الحس ــة ف ــتحقة دائن ــة المس ــة ألي   نتيج ــر حال ــا حص ــك دونم ــي لل ــا ف ــاهرة بم ــوة ق ــق ــام، الحرائ ــال النظ ــرأعط ب أو وا، الح

ــزتزل  ــ ..الـ ــواركأو أي    لـ ــباب  كـ ــة أو أسـ ــرى طبيعيـ ــلأخـ ــابع مماثـ ــون  لات طـ ــتكـ ــنخارجـ ــن  ة عـ ــك أو أي  مـ ــيطرة البنـ سـ

دين.  المور 

(تاري  اإلصدارشامالً ومن )  منعا ويسري محعولعا اعتباراً   هله األحكام والشروط وتحل  محل  جميع النس  السابقة  تلغي


