
  (حاملي البطاقات الجدد)مشترياتال– المستردشروط وأحكام برنامج العائد النقدي

- البرنامج 1
 لحملة ")دار التمويل("ش.م.ع. ")المقدم من دار التمويلالبرنامجمشتريات("ال: يتيح برنامج العائد النقدي على قيمة 1-1

على المعامالت المؤهلة التي يجرونها باستخدام بطاقاتهم اإلئتمانية المسترد البطاقات المؤهلين أن يحتفظوا بالعائد النقدي

") أثناء فترة الحملة الترويجية وعلى حسب الحد األقصى واألدنى من المبالغ المقررة في البطاقاتمن دار التمويل ("

  دار التمويل. من قبلمن وقت إلى آخرحسبما يتم تعديلها أدناه المسترد"نقدي العائد ال "حساب 3-5الفقرة 

على البطاقات بإضافة تلك المبالغ إلى حساب البطاقة الخاص بحامل البطاقة المكتسب  العائد النقدي: يسترد 1-2

 في تاريخ االسترداد.ة رئيسيال

 - التعاريف2

م المعاني المبينة قرين كل منها بموجب "األحكا تكون للكلمات والعبارات التالية،ما لم يقتِض سياُق النص خالف ذلك

 .دار التمويلالخاصة ببطاقات اإلئتمان" خضع لهاالتي توالشروط 

 "فترة الحملةالترويجية"

وخالل هذه الفترة تستخدم جميع المعامالت 2017ديسمبر  31وتنتهي في2017أبريل 1تعني الفترة التي تبدأ من 

 المؤهلة لحساب استرداد النقود.

  البطاقات"املي" ح

ًا إحدى هاتين وتحديد صراحةيحدد سياق النص ما لم أو كليهما، التابعة مل البطاقة الرئيسية أو البطاقة ايعني ح

 .البطاقتين

 ")العائدالنقدي (أو يشار اليه بـ""العائد النقدي المسترد"

أي مبلغ مستحق يتم كسبه على المعامالت المؤهلة بالنسب التي تحددها دار التمويل من وقت آلخر بتقديرها  يعني

مبلغ فاتورة ؤخذ  في تاريخ االسترداد المعني.ويةالمطلق، والتي يجوز قيدها على حساب البطاقة لحامل البطاقة الرئيسي

 العائد النقديرصيد ساب تح من قبل دار التمويل وذلك لغاية إ/تسجيلهاتدوينها من تاريخ بعين اإلعتبارمعاملة المؤهلة ال

 .المسترد

 "المعامالت المؤهلة"

دار التمويل التي تقرر ، و المفعولساريةصالحة وحسنة التي تتم باستخدام بطاقة التي تتم بنية تعني معامالت الشراء 

. ، وذلك وفقًا ألحكام البرنامج من وقت إلى آخر، وبتقديرها المطلقالمستردنقدي العائد الأنها مؤهلة للحصول على على 



عائد لل أثناء فترة الحملةالترويجية مؤهلة ة على حساب البطاقة لصاحب البطاقة الرئيسيالُمقيدة المعامالت المؤهلة تعتبر

  أدناه.6-5مدرجة في الفقرة هي  على الدوام من قائمة المعامالت المؤهلة المستبعدةالمعامالت و.  المستردنقديال

 "يدالعائدالنقدي" تاريخ ق

(أو أي 2018 و يناير 2017  وأكتوبر2017التالية: يوليويًاخالل األشهر ربع سنو المستردئد النقدياعتراكم اليعني 

 .(ج)3-5) وذلك وفقًا للجدول المبين في الفقرة  دار التمويل من قبلده من وقٍت آلخريتحدحسبمايتَم تاريخ آخر

  حامل البطاقةأهلية- 3

، ممن لم يتم  دار التمويل من قبلده من وقٍت آلخريتحدات حسبمايتَم بطاقي الملاحلالبرنامج يتاح هذا : 3-1

  دار التمويل.حسب تقديرجيد الذين يتمتعون بوضٍع  بطاقاتهم وتجميد/إيقاف

 1 حاملي البطاقات الصادرة بتاريخ  هم في البرنامج البطاقة المؤهلون للمشاركةيملا حخالل فترة الحملة الترويجية3-2

 المعامالت  أو بعدهالذين قد تقدموا بطلب الحصول على بطاقة وقاموا بإستالم وتفعيل بطاقاتهم وأتّموا2017أبريل 

 فترة الحملة الترويجية.  المؤهلة خالل

 .بالبرنامج للمشاركة مؤهلين ليسوا الشركات من البطاقات حاملي: 3-3

 .الرئيسيعلى تأهل حامل البطاقة  التابعة للمشاركة في البرنامج: يتوقف تأهل حامل البطاقة 3-4

  والمشاركةتسجيل- ال4

) 3 وتكون المشاركة في البرنامج لمدة ثالثة ( لجميع حاملي البطاقات المؤهلينياً  في البرنامج تلقائتسجيل- يكون ال4-1

 .من تاريخ إصدار البطاقة

 : يجوز لحامل البطاقة اإلنسحاب من البرنامج بإخطار دار التمويل كتابة بذلك.4-2

للمشاركة في البرنامج والتي قد تختلف من وقت إلى ماً المطلق رسوحسب تقديرها : يجوز أن تفرض دار التمويل4-3

 آخر.

  المسترد-العائد النقدي5

 "حساب العائد 3-5 للفقرة قاً المعامالت المؤهلة وف المطبقة على: يحصل حامل البطاقة على العائد النقدي بالنسبة 5-1
المعامالت المؤهلة التي إجمالي كون يدار التمويل من وقت آلخر بشرط أن وحسبما هي محددة من قبل "  المستردالنقدي

 دار التمويل.المحدد من قبل في بمبلغ الحد األدنى يتمت بعملة الدرهم اإلماراتي خالل شهر ميالدي 



 حامل البطاقة أي عائد نقدي عن المعامالت المؤهلة التي تظهر على حساب البطاقة قبل يكتسب: ال يمكن أن 5-2
 ترويجية. الفترة الحملة

  المسترد: حساب العائد النقدي5-3

 .المسترد العائد النقديرصيد ساب تحإ في اإلعتبار جميع المعامالت المؤهلة عند األخذ(أ) يتم 

حامل البطاقة الخاص بعلى حساب البطاقة يضاف  التابعةالذي يكسبه حامل البطاقة المستردالعائد النقدي ) إن (ب
 الرئيسية.

 الترويجيةفترة الحملة خالل  المعمول به  المستردالمؤهلة والعائد النقدي معامالتعلى ال المطبقحدالسقف/الكون ي(ج) 
 كما يلي:

للعائدالنقدي  الحداألقصى

 شهريًابالدرهم المستحق

 اإلماراتي

 

مجموع المعامالت المؤهلة شهريًا بالدرهم  المطبق نسبةالعائدالنقدي

 اإلماراتي

1000 

3000 أكثرمن  10%  

5%  1000-2999  

0% 999اقل من    

 حتى يحل موعد سدادها في تاريخ المتراكمة الشهرية المستردة: تحتفظ دار التمويل بجميع العائدات النقدية5-4

 االسترداد.

 : األنواع التالية من المعامالت مستبعدة على الدوام من تعريف المعامالت المؤهلة كما هو محدد أدناه:5-5

 ؛خطط الدفع الميسرة (أ) 

 ؛ (من الصراف اآللي أو غيرها) النقدي السحبمعامالت(ب) 

 الميسرة؛من خطط الدفع التي تستفيد مشتريات ال(ج) 

 ؛ حساب البطاقةالنفقات التي تخصم من  التمويل، الرسوم و/أو نفقات) د(



  من األسباب؛ ألي سبب أو الباعة التجار قيدها من قبلعكسيتم ) المعامالت التي ه(

 ؛دار التمويلل) (interchange fee دخل رسوم تبادل حقق)المعامالت التي ال تو(

 ؛ وهذا البرنامجالخاصة ب) المعامالت التي تتضمن سحب األموال من البطاقة بغرض إساءة استغالل المزايا ز(

 أخرى تحددها دار التمويل من وقت آلخر.لة) أي معامح(

 العائد النقدي بالتزامن مع على البطاقة المتراكم العائد النقدي أن يضم أو يستخدملحامل البطاقة يجوز : ال 5-6

 ما لم العمالءبرنامج والء لإلى أي بطاقة أخرى أو تحويله  أو كما بتاريخ إسترداده بطاقاته األخرى المتراكم على

 يتم إخطاره على وجه الخصوص بذلك كتابة من جانب دار التمويل.

القانون أو بخالف ذلك ألي شخص أو كيان آخر. بحكم قابًال للتحويل المسترد: ال يكون العائد النقدي 5-7

 التقديرية،وال يشكل  دار التمويلالمسترد هو رصيد متراكم يستحق دفعه فقط بناءًا على سلطة يكون العائد النقدي 

 يجوز تحويله إلى أي شخص أو كيان آخرأو رصيد رصيد حساب يمكن الحجز عليه بالتالي 

حساب  فقط كرصيد دائن ل ويمكن استرداده،فقط عند االستردادنقدية  قيمة المتراكم: يكون للعائد النقدي 5-8

 حامل البطاقة الرئيسية.الخاصة بالبطاقة 

بأي طريقة الحساب و/أو كشف حامل البطاقة الرئيسية، من خالل يًابتبليغ دار التمويل دورقوم : يجوز أن ت5-9

المسترد عائد النقدي  مالئمة بما فيها على سبيل المثال وليس الحصر  الرسائل النصية القصيرة،برصيد الأخرى

ذي تاريخ االسترداد لكن ال يجوز إستعادة العائد النقدي المسترد إال بوآخر. إلى من وقت المتراكم لصالحه 

 .الصلة

أو مصادرته أو قيده ءه  أو إلغاانقضاءه أو المسترد: يكون قرار دار التمويل بشأن حساب العائد النقدي 5-10

 لحاملي البطاقات.ماً  وملزماً  وحاسياً نهائ المسترد قرارًا العائد النقدية حساب دائن أو مدين أو اعاد

 - االسترداد والمصادرة6

  عند إتمام الشروط التالية:على حساب حامل البطاقة إالالمسترد: ال يقيد العائد النقدي 6-1

 ؛تقرره دار التمويل في وقت االسترداد وفقًا لما جيدوضٍع في حامل البطاقة  كان إذا )أ(

 (ب)  عند طلب العميل من خالل اإلتصال بمركزاإلتصال الخاص بدار التمويل؛و

 .إماراتي درهم 100(ج) أن يكون مجموع العائد النقدي المتراكم على البطاقة ال يقل عن 

البطاقة تم إلغاء حساب  أو ةتأخردفعاته م أو متعثراً المشارك الرئيسية أصبح حامل البطاقة في حال: 6-2

 أو رسوم رسوم على الدفعات المتأخرةدار التمويل أو تكبد وقف العمل به من قبل أو تجميده الرئيسيةأو تم 



 حامل البطاقة مؤهًال ألي عائد نقدي عندها ال يكونقبل االسترداد، وذلك على البطاقة اإلئتماني الحد جاوز ت

 ويتم مصادرة أي عائد نقدي متراكم.مسترد

تم إنهاء الحساب من نفسه أو من تلقاء أغلق حامل البطاقة الرئيسية حساب البطاقة الرئيسية  : في حال6-3

  حساب البطاقةالذي لم يتم بعد قيده دائنًا فيمتراكم النقدي العائد سينتهي تلقائيًا رصيد الدار التمويل، قبل 

 .اً  مصادريعتبرو

  إلى الصفر.ياً  حساب حامل البطاقة الرئيسية تلقائعلى: عند االسترداد، يعاد العائد النقدي المتراكم 6-4

للتحويل  أو لالستبدالللرد أو أخرى. فهو غير قابل مكافآت بأي المسترد: ال يمكن استبدال العائد النقدي 6-5

 .تحت أي ظرف من الظروف

) يومًا من تاريخ إنتهاء فترة الحملة الترويجية سيتم 60: في حال عدم استرداد العائد النقدي خالل ستون (6-6

 مصادرة العائد النقدي المتراكم.

 عام- 7

أو استرداده في و/و استحقاقه المسترد و/أ المتصل بكسب العائد النقدي خدامأو إساءة االستو/: االحتيال 7-1

 البرنامج قد ينتج عنه مصادرة العائد النقدي وكذلك إنهاء وٕالغاء البطاقة.

أو شروط وأحكام  المستردالعائد النقدي أو تغيير أو استبدالتعليق  في إلغاء أو ها: تحتفظ دار التمويل بحق7-2

 حامل البطاقة.شعار مسبق إلى  دون إمن األوقاتفي أي وقت المسترد البرنامج أو أساس حساب العائد النقدي 

خضع الشروط التي تو محل "األحكام  من األحوالبأي حالٍ أو يحل عدل  ي الإن البرنامج يكمل ولكن: 7-3

بطاقات االئتمان" القائمة بين حامل البطاقة الرئيسية ودار التمويل. وبغض النظر عن أي بند ورد في هذه لها

 بطاقات خضع لهاالتي توالشروط األحكام بين "البرنامج ووشروط الوثيقة، وفي حالة أي تناقض بين أحكام 

 ، فإنه يعتد باألخيرة."االئتمان

ية أو إلكترونية و شفاتعندما تستجيب ألي تعليمات أو استفساربحسن نية: تعتبر دار التمويل أنها تتصرف 7-4

من جانب حامل البطاقة فيما يتعلق بأي مسألة تتعلق بهذا البرنامج والوفاء بأي استرداد. وال يحق لحامل البطاقة 

 وما شابه التي ُتعزى بشكل مباشر نفقات أو ضرر أو مسؤولية أو رة أي خسابتعويض عن أو يطالب زعمأن ي

دار التمويل ويعوض حامل البطاقة دار أو إجراء متخذ بحسن نية من قبل أو غير مباشر إلى أي تصرف 

 .في هذا الصدد مسؤولية حفظها في مأمن من أيالتمويل وي
 

 



 

  



 (حاملي البطاقات الحاليين)مشترياتال– المستردشروط وأحكام برنامج العائد النقدي
البرنامج - 1
دار ("ش.م.ع. ")المقدم من دار التمويلالبرنامجمشتريات("ال: يتيح برنامج العائد النقدي على قيمة 1-1

على المعامالت المؤهلة التي يجرونها المسترد لحملة البطاقات المؤهلين أن يحتفظوا بالعائد النقدي") التمويل

") أثناء فترة الحملة الترويجية وعلى حسب الحد البطاقاتباستخدام بطاقاتهم اإلئتمانية من دار التمويل ("

من حسبما يتم تعديلها أدناه المسترد"نقدي العائد ال "حساب 3-5األقصى واألدنى من المبالغ المقررة في الفقرة 

  دار التمويل. من قبلوقت إلى آخر

على البطاقات بإضافة تلك المبالغ إلى حساب البطاقة الخاص بحامل المكتسب  العائد النقدي: يسترد 1-2

 في تاريخ االسترداد.ة رئيسيالبطاقة ال

 - التعاريف2

المعاني المبينة قرين كل منها بموجب  تكون للكلمات والعبارات التالية،ما لم يقتِض سياُق النص خالف ذلك

 .دار التمويلالخاصة ببطاقات اإلئتمان" خضع لهاالتي تم والشروط "األحكا

 "فترة الحملةالترويجية"

وخالل هذه الفترة تستخدم جميع 2017ديسمبر 31وتنتهي في  2017 أبريل1تعني الفترة التي تبدأ من 

 المعامالت المؤهلة لحساب استرداد النقود.

  البطاقات"املي"ح

ًا إحدى هاتين وتحديد صراحةيحدد سياق النص أو كليهما، التابعة مل البطاقة الرئيسية أو البطاقة ايعني ح

 .البطاقتين

 ")العائدالنقدي (أو يشار اليه بـ""العائد النقدي المسترد"

أي مبلغ مستحق يتم كسبه على المعامالت المؤهلة بالنسب التي تحددها دار التمويل من وقت آلخر  يعني

 في تاريخ االسترداد ةبتقديرها المطلق، والتي يجوز قيدها على حساب البطاقة لحامل البطاقة الرئيسي

 من قبل دار التمويل وذلك /تسجيلهاتدوينها من تاريخ بعين اإلعتبارمعاملة المؤهلة المبلغ فاتورة ؤخذ المعني.وي

 . المستردالعائد النقديرصيد ساب تحلغاية إ

 "المعامالت المؤهلة"

دار التي تقرر ، و المفعولساريةصالحة وحسنة التي تتم باستخدام بطاقة التي تتم بنية تعني معامالت الشراء 

، وذلك وفقًا  من وقت إلى آخر، وبتقديرها المطلقالمستردنقدي العائد الأنها مؤهلة للحصول على على التمويل 



 أثناء فترة ة على حساب البطاقة لصاحب البطاقة الرئيسيالُمقيدة المعامالت المؤهلة تعتبر. ألحكام البرنامج

 على الدوام من قائمة المعامالت المؤهلة المستبعدةالمعامالت و.  المستردنقديالعائد للالحملةالترويجية مؤهلة 

  أدناه.6-5مدرجة في الفقرة هي 

 "يدالعائدالنقدي" تاريخ ق

 (أو 2018ويناير  2017 وأكتوبر2017 التالية: يوليويًاخالل األشهر ربع سنو المستردئد النقدياعتراكم اليعني 

-5) وذلك وفقًا للجدول المبين في الفقرة  دار التمويل من قبلده من وقٍت آلخريتحدحسبمايتَم أي تاريخ آخر 

 .(ج)3

  حامل البطاقةأهلية- 3

، ممن لم يتم  دار التمويل من قبلده من وقٍت آلخريتحدات حسبمايتَم بطاقي الملاحلالبرنامج يتاح هذا : 3-1

  دار التمويل.حسب تقديرجيد الذين يتمتعون بوضٍع  بطاقاتهم وتجميد/إيقاف

البطاقة المؤهلون للمشاركة ي ملا، حالترويجيةخالل فترة الحملة أدناه، 3-3مع مراعاة أحكام الفقرة : 3-2

 :همفي البرنامج ) أشهر)6 لمدة ال تقل عن ستة ((حاملي البطاقات

 حاملي البطاقات الغير مفعلة؛ )أ(

 حاملي البطقات المفعلة التي لم تتم أي عملية استخدام للبطاقة من خاللها؛ )ب(

 )أشهر؛ أو3حاملي البطاقات التي لم يتم استخدامها ألية مشتريات باستخدام البطاقة لفترة  ثالثة ( (ج) 

% من الحد االئتماني 10(د) حاملي البطاقات المفعلة التي تكون نسبة استخدامها الشهرية أقل من نسبة 

 الخاص بالبطاقة.

 أعاله مؤهلون للمشاركة في البرنامج عند إتمامهم 2-3حاملي البطاقات المشار اليهم في الفقرة : يكون 3-3

 المعامالت المؤهلة باستخدامهم بطاقاتهم االئتمانية خالل فترة الحملة الترويجية.

 :حاملي البطاقات التاليةليسوامؤهلين للمشاركة بالبرنامج: 3-4

 المتعثرين أو المتأخرين عن الدفع؛حاملي البطاقات  )أ(

 ؛ وحاملي البطاقات من الشركات )ب(

% من الحد اإلتماني 10استخدامها الشهرية تزيد عن نسبة تكون نسبة حاملي البطاقات المفعلة التي (ج)  

 .الخاص بالبطاقة

 .الرئيسيعلى تأهل حامل البطاقة التابعة للمشاركة في البرنامج : يتوقف تأهل حامل البطاقة 3-4



  والمشاركةتسجيل- ال4

  لجميع حاملي البطاقات المؤهلين.ياً  في البرنامج تلقائتسجيل- يكون ال4-1

 : يجوز لحامل البطاقة اإلنسحاب من البرنامج بإخطار دار التمويل كتابة بذلك.4-2

للمشاركة في البرنامج والتي قد تختلف من ماً المطلق رسو حسب تقديرها : يجوز أن تفرض دار التمويل4-3

 وقت إلى آخر.

  المسترد-العائد النقدي5

 3-5 للفقرة قاً المعامالت المؤهلة وفالمطبقة على : يحصل حامل البطاقة على العائد النقدي بالنسبة 5-1

إجمالي كون يدار التمويل من وقت آلخر بشرط أن وحسبما هي محددة من قبل "  المسترد"حساب العائد النقدي

المحدد من قبل في بمبلغ الحد األدنى يالمعامالت المؤهلة التي تمت بعملة الدرهم اإلماراتي خالل شهر ميالدي 

دار التمويل. 
 

 حامل البطاقة أي عائد نقدي عن المعامالت المؤهلة التي تظهر على حساب البطاقة يكتسب: ال يمكن أن 5-2

 ترويجية. القبل فترة الحملة

  المسترد: حساب العائد النقدي5-3

 . المستردالعائد النقديرصيد ساب تحإ في اإلعتبار جميع المعامالت المؤهلة عند األخذ(أ) يتم 

حامل الخاص بعلى حساب البطاقة التابعة يضاف الذي يكسبه حامل البطاقة المستردالعائد النقدي ن إ)(ب

 البطاقة الرئيسية.

فترة الحملة خالل  المعمول به  المستردالمؤهلة والعائد النقدي معامالتالمطبق على الحدالسقف/الكون ي(ج) 

 كما يلي:الترويجية 

الحداألقصى للعائدالنقدي 
  شهرياًبالدرهم

نسبةالعائدالنقدي 
 المستحق

مجموع المعامالت المؤهلة 
 شهرياً بالدرهم

 الحداإلتماني للبطاقة

500 
 1,500أكثرمن  10%

 10,000أقل من 
5% 500 - 1,499 



 499أقل من  0%

1,000 

   3,000أكثرمن  10%

5% 1,000 - 2,999 10,100 - 20,000 

   999أقل من  0%

1,500 

 5,000أكثرمن  10%

20,100 - 50,000 5% 1,500 - 4,999 

 1,499أقل من  0%

2,000 

 10,000أكثرمن  10%

 9,999 - 2,500 %5 50,000أكثرمن

 2,499أقل من  0%

 حتى يحل موعد سدادها في تاريخ المتراكمة الشهرية المستردة: تحتفظ دار التمويل بجميع العائدات النقدية5-4

 االسترداد.

 : األنواع التالية من المعامالت مستبعدة على الدوام من تعريف المعامالت المؤهلة كما هو محدد أدناه:5-5

 ؛خطط الدفع الميسرة(أ) 

 ؛ (من الصراف اآللي أو غيرها) النقدي السحبمعامالت(ب) 

 الميسرة؛من خطط الدفع التي تستفيد مشتريات ال(ج) 

 ؛ حساب البطاقةالنفقات التي تخصم من  التمويل، الرسوم و/أو نفقات) د(

  من األسباب؛ ألي سبب أو الباعة التجار قيدها من قبلعكسيتم ) المعامالت التي ه(

 ؛دار التمويلل) (interchange fee دخل رسوم تبادل حقق)المعامالت التي ال تو(

 ؛ وهذا البرنامجالخاصة ب) المعامالت التي تتضمن سحب األموال من البطاقة بغرض إساءة استغالل المزايا ز(

 أخرى تحددها دار التمويل من وقت آلخر.لة) أي معامح(

حساب  فقط كرصيد دائن ل ويمكن استرداده،فقط عند االستردادنقدية  قيمة المتراكم: يكون للعائد النقدي 5-8

 حامل البطاقة الرئيسية.الخاصة بالبطاقة 



بأي طريقة الحساب و/أو كشف حامل البطاقة الرئيسية، من خالل يًابتبليغ دار التمويل دورقوم : يجوز أن ت5-9

المسترد عائد النقدي  مالئمة بما فيها على سبيل المثال وليس الحصرالرسائل النصية القصيرة ،برصيد الأخرى

ذي تاريخ االسترداد لكن ال يجوز إستعادة العائد النقدي المسترد إال بوآخر. إلى من وقت المتراكم لصالحه 

 .الصلة

أو مصادرته أو قيده ءه  أو إلغاانقضاءه أو المسترد: يكون قرار دار التمويل بشأن حساب العائد النقدي 5-10

 لحاملي البطاقات.ماً  وملزماً  وحاسياً نهائ المسترد قرارًا العائد النقدية حساب دائن أو مدين أو اعاد

 - االسترداد والمصادرة6
  عند إتمام الشروط التالية:على حساب حامل البطاقة إالالمسترد: ال يقيد العائد النقدي 6-1

 ؛تقرره دار التمويل في وقت االسترداد وفقًا لما جيدوضٍع في حامل البطاقة  كان إذا )أ(

 عند طلب العميل من خالل اإلتصال بمركز اإلتصال الخاص بدار التمويل؛ و )ب(

 .إماراتي درهم 100(ج) أن يكون مجموع العائد النقدي المتراكم على البطاقة ال يقل عن 

البطاقة تم إلغاء حساب  أو ةتأخردفعاته م أو متعثراً المشارك الرئيسية أصبح حامل البطاقة في حال: 6-2

 أو رسوم رسوم على الدفعات المتأخرةدار التمويل أو تكبد وقف العمل به من قبل أو تجميده الرئيسيةأو تم 

 حامل البطاقة مؤهًال ألي عائد نقدي عندها ال يكونقبل االسترداد، وذلك على البطاقة اإلئتماني الحد جاوز ت

 ويتم مصادرة أي عائد نقدي متراكم.مسترد 

تم إنهاء الحساب من نفسه أو من تلقاء أغلق حامل البطاقة الرئيسية حساب البطاقة الرئيسية  : في حال6-3

  حساب البطاقةالذي لم يتم بعد قيده دائنًا فيمتراكم النقدي العائد سينتهي تلقائيًا رصيد الدار التمويل، قبل 

 .اً  مصادريعتبرو

  إلى الصفر.ياً  حساب حامل البطاقة الرئيسية تلقائعلى: عند االسترداد، يعاد العائد النقدي المتراكم 6-4

للتحويل  أو لالستبدالللرد أو أخرى. فهو غير قابل مكافآت بأي المسترد: ال يمكن استبدال العائد النقدي 6-5

 .تحت أي ظرف من الظروف

) يومًا من تاريخ إنتهاء فترة الحملة الترويجية سيتم 60: في حال عدم استرداد العائد النقدي خالل ستون (6-6

 مصادرة العائد النقدي المتراكم.

 عام- 7
أو استرداده في و/و استحقاقه المسترد و/أ المتصل بكسب العائد النقدي خدامأو إساءة االستو/: االحتيال 7-1

 البرنامج قد ينتج عنه مصادرة العائد النقدي وكذلك إنهاء وٕالغاء البطاقة.



أو شروط وأحكام  المستردالعائد النقدي أو تغيير أو استبدالتعليق  في إلغاء أو ها: تحتفظ دار التمويل بحق7-2

 حامل البطاقة.شعار مسبق إلى  دون إمن األوقاتفي أي وقت المستردالبرنامج أو أساس حساب العائد النقدي 

خضع لها الشروط التي تو محل "األحكام  من األحوالبأي حالٍ أو يحل عدل  ي الإن البرنامج يكمل ولكن: 7-3

بطاقات االئتمان" القائمة بين حامل البطاقة الرئيسية ودار التمويل. وبغض النظر عن أي بند ورد في هذه 

 بطاقات خضع لهاالتي توالشروط األحكام بين "البرنامج ووشروط الوثيقة، وفي حالة أي تناقض بين أحكام 

 ، فإنه يعتد باألخيرة."االئتمان

ية أو إلكترونية و شفاتعندما تستجيب ألي تعليمات أو استفساربحسن نية: تعتبر دار التمويل أنها تتصرف 7-4

من جانب حامل البطاقة فيما يتعلق بأي مسألة تتعلق بهذا البرنامج والوفاء بأي استرداد. وال يحق لحامل البطاقة 

 وما شابه التي ُتعزى بشكل مباشر نفقات أو ضرر أو مسؤولية أو رة أي خسابتعويض عن أو يطالب زعمأن ي

دار التمويل ويعوض حامل البطاقة دار أو إجراء متخذ بحسن نية من قبل أو غير مباشر إلى أي تصرف 

 .في هذا الصدد مسؤولية حفظها في مأمن من أيالتمويل وي
 
 
 

 

 


