الشروط واألحكام
.1

بطاقات البنك األهلي طيران اإلمارات اإلئتمانية والدفع المسبق (وتم اصدارها قبل -01يونيو )2019-وبطاقات السحب اآللي التابعة لحاملي بطاقات
األهلي طيران اإلمارات مؤهلة لدخول السحب.

.2

هذا العرض ساري لفترة ثالث شهور ،من  01يونيو حتى  31أغسطس .2019

.3

الجدول التالي يبين فترة العمليات لكل سحب وجوائز األميال:

السحب األول
السحب الثاني

فترة العمليات
لكل سحب
 30-01يونيو
 31-01يوليو

 - 11يوليو
 -15أغسطس

السحب الثالث

 31-01أغسطس

 -12سبتمبر

السحب

تاريخ السحب

أميال سكاي واردز
 20فائز لكل سحب
 100,000ميل لكل فائز

.4

الحد األدنى لإلنفاق هو  500د.ك (دوليا) على بطاقات اإلئتمان و الدفع المسبق لفترات العمليات الموضحة أعاله للتأهل لكل سحب.

.5

العمالء الذين قاموا بعمليات الشراء والسحب النقدي بالحد األدنى خالل الفترات أعاله خارج الكويت على بطاقات اإلئتمان و مسبقة الدفع مؤهلون لدخول السحب تلقائيا.

.6

كل سحب شهري ( 2 ،1و  )3له عشرين فائز وكل جائزة قيمتها  100,000ميل سكاي واردز لكل فائز.

.7

ال يمكن لرابح واحد أن يفوز مرتين في نفس السحب الشهري ،إال أنه في حال فوزه في أحد السحوبات يمكنه المشاركة في السحب التالي.

.8

سياسة حساب نقاط السحب:

.9



كل  10د.ك تنفق خارج الكويت (عملة أجنبية) لبطاقات اإلئتمان (عمليات الشراء والسحب النقدي) ،الدفع المسبق (عمليات الشراء فقط) خالل فترة العمليات المحددة تمنح
العميل  3نقاط لدخول السحب.



يتم احتساب  6نقاط عند استخدام البطاقات المؤهلة للحجز من على موقع طيران االمارات emirates.com



ألي عمليات يتم عكسها او ابطالها من على البطاقة ،يتم خصم اجمالي النقاط المرصدة لتلك المعامله.

السحوبات تتم في مقر البنك األهلي الكويتي تحت اشراف ممثل وزارة التجارة.

 .10سيتم ايداع األميال في حساب عضوية سكاي واردز طيران اإلمارات للعميل الرابح بعد كل سحب.
 .11ال يمكن تحويل أميال سكاي واردز الى نقدا.
 .12تطبق الشروط واألحكام الخاصة ببرنامج أميال سكاي واردز طيران اإلمارات.
 .13بالمشاركة في هذا العرض ،العمالء الرابحين يخولون البنك األهلي الكويتي بنشر أسمائهم وبياناتهم مع أطراف ثالثة مرتبطة بالعرض.
 .14تطبق جميع الشروط واألحكام األخرى الخاصة بالبنك األهلي الكويتي.

