شروط وأحكام حملة
معا  -أنفق ،اكسب وسافر”
“نحتفل بمرور 20
عاما ً
ً

TERMS AND CONDITIONS FOR “CELEBRATING 20 YEARS
”TOGETHER – SPEND, EARN & FLY CAMPAIGN
.1

ي�سري هذا العر�ض على كافة بطاقات فيزا البنك الأهلي الكويتي طريان االمارات
انفينيت و �سيغنت�شراالئتمانية.

1. All ABK Emirates Visa Infinite & Signature Credit Cards are
eligible for the promotion.

.2

يح�صل حاملي بطاقة الأهلي فيزا انفينيت طريان االمارات االئتمانية على �أميال �سكاي
واردز لغاية  18ميل على كل 1دك ينفق حمليا و دوليا على امل�شرتيات االلكرتونية و نقاط
البيع .ابتدا ًء من  1يونيو  2022حتى  30يونيو .2022

.3

يح�صل حاملي بطاقة الأهلي فيزا �سيغنت�شر طريان االمارات االئتمانية على �أميال �سكاي
واردز لغاية  12ميل على كل 1دك ينفق حمليا و دوليا على امل�شرتيات االلكرتونية و نقاط
البيع .ابتداءا من  1يونيو  2022حتى  30يونيو .2022

2. ABK Emirates Visa Infinite cardholders will earn up to 18
Skywards Miles per KD 1 spend on local and international
transactions (POS+ECOM) starting from 1 June 2022 to 30
June 2022.

.4

يح�صل عمالء بطاقات فيزا البنك الأهلي الكويتي طريان االمارات انفينيت و
�سيغنت�شراالئتمانية اجلدد فقط على البطاقة بن�صف قيمة ا�صدارها ب�شكل دائم،
و�سي�صبح ر�سم ا�صدار بطاقة الأهلي فيزا انفينيت  50دك بد ًال من  100د.ك خالل فرتة
العر�ض ،و�سي�صبح ر�سم ا�صدار بطاقة الأهلي فيزا �سيغنت�شر  25دك بد ًال من  50د.ك
خالل فرتة العر�ض من  1يونيو  2022حتى  30يونيو .2022

.5

يح�صل عمالء بطاقات فيزا البنك الأهلي الكويتي طريان االمارات انفينيت
و�سيغنت�شراالئتمانية اجلدد فقط على �ضعف �أميال �سكاي واردز اال�ضافية ،حيث
�سيح�صل حاملو بطاقة الأهلي فيزا انفينيت  20,000ميل بد ًال من  10,000ميل عند
انفاق 2,000د.ك خالل �أول ثالث �شهور من ا�ستالم البطاقة ،و�سيح�صل حاملو بطاقة
الأهلي فيزا �سيغنت�شر على  10,000ميل بد ًال من  5,000ميل عند انفاق  500دك خالل
�أول ثالث �شهور من ا�ستالم البطاقة.

.6

�سيتم ايداع الأميال اال�ضافية املكت�سبة خالل فرتة العر�ض يف ح�ساب �سكاي واردز
اخلا�ص بكل عميل بعد انتهاء العر�ض.

.7

البطاقات التي يتم ترقيتها غري م�ؤهلة للح�صول على خ�صم الر�سوم ال�سنوية مدى
احلياة.

.8

ال ميكن حلاملي بطاقات الأهلي فيزا انفينيت و �سيغنت�شر طريان االمارات االئتمتانية
احلاليني احل�صول على خ�صم الر�سوم ال�سنوية مدى احلياة عند طلب نف�س نوع البطاقة.

.9

ال ميكن حتويل �أميال �سكاي واردز الى �أموال نقدية.

 .12العمليات التي يتم عك�س قيدها عند ا�سرتداد املبلغ امل�ستخدم وعك�س قيده على ح�ساب
البطاقة يتم خ�صم �أو انقا�ص االميال من النقاط التي اكت�سبت نتيجة للعملية املنجزة
بوا�سطة البطاقة وميكن للبنك االحتفاظ بهذه الأميال حل�ساب البطاقة على �أن حت�سب
من الأميال املكت�سبة لعمليات م�ستقبلية حلني ا�ستكمال عدد الأميال املودعة.
 .11كل معاملة تتم بالدينار الكويتي خارج دولة الكويت غري م�ؤهَّ لة لك�سب الأميال ذلك �أن
ت�صنيفها ال يكون �ضمن املعامالت املحلية\داخل الكويت.
 .12العمالء الذين يقومون بالغاء بطاقاتهم يف �شهر (مار�س � -أبريل  -مايو  -يونيو )2022
غري م�ؤهلني للح�صول على البطاقة بن�صف قيمة ا�صدار البطاقة.
 .13تطبق جميع �شروط و�أحكام �سكاي واردز .للمزيد من التفا�صيل على برنامج �سكاي واردز
يرجى زيارة املوقع التايلhttp://www.emirates.com/english/skywards/:
about/skywards-programme-rules.aspx

 .14يحق للبنك الأهلي الكويتي �إلغاء هذا العر�ض يف �أي وقت ودون اعرتا�ض من حاملي
بطاقات الأهلي فيزا انفينيت و �سيغنت�شر االئتمانية.
 .15تطبق جميع �شروط و�أحكام البنك الأهلي الكويتي.

3. ABK Emirates Signature cardholders will earn up to 12
Skywards Miles per KD 1 spend on local and international
transactions (POS+ECOM) starting from 1 June 2022 to 30
June 2022.
4. Only new ABK Emirates Visa Infinite and Signature credit
cards applicants will get the card at 50% off the issuance fee
for lifetime starting from 1 June 2022 to 30 June 2022. ABK
Visa Infinite fees from KD100 to KD50 during the promotion
period. ABK Visa Signature fees from KD50 to KD25 during the
promotion period.
5. Only new ABK Emirates Visa Infinite and Signature credit
cards applicants can earn double bonus Skywards Miles
during the promotion period. ABK Visa Infinite can earn
up to 20,000 Skywards Miles instead of 10,000 Skywards
Miles when spending KD2,000 within the first three months
after receiving the cards. ABK Visa Signature can earn up to
10,000 Skywards Miles instead of 5,000 Skywards Miles when
spending KD500 within the first three months after receiving
the card.
6. Upgraded cards are not eligible for the 50% off annual fee.
7. Existing cardholders can’t avail the 50% off annual fee when
applying for the same product.
8. Extra-earned Skywards Miles will be credited to the customer’s
Skywards membership (EK) account after the campaign.
9. Skywards Miles cannot be converted into cash.
10. Miles will be retracted from future accruals for cases of
reversed transactions, issuance of credit vouchers and for any
chargeback cases.
11. KWD transactions outside Kuwait do not earn any Miles, as
they are not classified as Local/Domestic spends.
 12. Cardholders cancelling their credit cards in (March - AprilMay - June  2022) will not be eligible for the fees discount.
13. All Skywards Terms & Conditions apply.   For detailed
specifications about the Skywards program rules please click
on the following web link: http://www.emirates.com/english/
skywards/about/skywards-programme-rules.aspx
14. ABK can eliminate the offer at any time.
15. All other ABK Terms & Conditions apply.

