Miles on POS Loyalty Program
Miles on POS is the first Merchant loyalty program in Kuwait.
ABK has collaborated with Emirates Skywards to launch the ‘Miles on POS’ program to give ABK Merchants the
opportunity to earn Skywards Miles when customers spend on ABK Point of Sale (POS) machine. This makes ABK
the first bank in Kuwait to introduce such an innovative program for its Merchants and provide them with an extra
earning channel.
Miles on POS program will also allow ABK Emirates Visa Infinite/Signature Cardholders to earn additional Miles to
the usual when they spend at any ABK Merchant with ABK POS machine. With Miles on POS program, both the
Merchant and cardholder will benefit from earning Miles.

Merchants
ABK Merchants with a personal current account and a valid ABK Emirates Visa Infinite/Signature card are eligible to
enroll in the ‘Miles on POS’ program. ABK Merchant will earn 3 Miles every time ABK Emirates card is used on the
POS.
ABK’s ‘Miles on POS’ program was developed to strengthen the Bank’s relationship with its Merchants and provide
them with yet another avenue to earn Skywards Miles, aiding them to reach their rewards aspirations at a quicker
pace. The Skywards Miles will be credited to the customer’s Emirates Skywards membership account (EK number),
which can be redeemed for reward flights, upgrades on Emirates and a variety of other activities globally. Notably,
Merchants can use Skyward Miles to support business trips.

ABK customers
ABK customers holding a Visa Infinite or Signature card are automatically eligible to earn addition Miles to the usual
when they use their cards at any ABK POS terminal.

FAQS
What is ‘Miles on POS’ loyalty program?
Miles on POS program enables Merchants to earn 3 Skywards Miles when customers use their ABK Emirates Visa
Infinite/Signature card on ABK Point of Sale (POS) machine. The program will also enable cardholders to earn
additional Miles every time the card is used on any ABK POS.
How can Merchants enroll in ‘Miles on POS’ program?
ABK Merchants must have a Personal Current Account and a valid ABK Emirates Visa Infinite/Signature card, sign
the enrollment sheet and they will be on boarded in ‘Miles on POS’ program.
How can ABK customers earn the additional Miles?
ABK Emirates Visa Infinite/Signature cardholders will be automatically eligible to earn the additional Miles to the
usual when they use their cards at any ABK POS terminal.
What can the Miles be used for?
•
•
•
•
•

Booking flights on Emirates or FlyDubai
Reduce flight ticket price with cash+miles
Upgrade flights
Reward flights with Emirates partner airlines
Shop at participating Dubai duty free outlets

And more! For the full list please visit:
https://www.emirates.com/kw/english/skywards/about/spending-miles.aspx
What is the cost to enroll in ‘Miles on POS’ program cost for merchants?
Totally FREE!

برنامج الوالء للتجار (أميال على نقاط البيع)
برنامج الوالء للتجار هو الربنامج الأول من نوعه يف الكويت.
يتيح برنامج «�أميال على نقاط البيع» لتجار البنك الأهلي فر�صة لك�سب �أميال �سكاي واردز .مما يجعل البنك الأهلي �أول بنك يف الكويت ليقدم مثل هذا الربنامج
املبتكر للتجار ويتيح لهم و�سيلة ا�ضافية للربح.
برنامج «�أميال على نقاط البيع» يتيح �أي�ضا حلاملو بطاقة فيزا انفينيت و �سيغنت�شر على ح�صول �أميال �سكاي واردز ا�ضافية عند ا�ستخدام بطاقاتهم على �أي من
�أجهزة نقاط البيع التابعة للبنك الأهلي الكويتي .مع برنامج «�أميال على نقاط البيع» يح�صل التاجر و العميل على �أميال �سكاي واردز.

التاجر
اذا كان لدى تاجر البنك الأهلي الكويتي ح�ساب جاري مت�صل بنقطة بيع ,ولديه بطاقة فيزا انفينيت �أو �سيغنت�شر �صاحلة �سيكون م�ؤهال للدخول �ضمن برنامج «�أميال
على نقاط البيع» الذي يتيح للتاجر ك�سب �أميال �سكاي واردز لكل د.ك يتم انفاقه على �أجهزة نقاط البيع اخلا�صة به من خالل حامل بطاقة فيزا الأهلي طريان
االمارات.
برنامج «�أميال على نقاط البيع» �سيعزز العالقة بني البنك الأهلي الكويتي و عمالءه من التجار حيث ميكنهم اال�ستفاده من مزايا برنامج �سكاي واردز من طريان
االمارات و�أي�ضا بامكانهم ا�ستبدال الأميال املكت�سبة حلجز رحالت ال�سفر� ,أو ترقية رحالتهم على طريان االمارات و جمموعة متنوعة من الأن�شطة الأخرى على
م�ستوى العامل مما يتيح لهم دعم وتطوير �أعمالهم.

عمالء البنك األهلي
�سوف يح�صل حاملو بطاقة فيزا انفينيت �أو �سيغنت�شر تلقائيا على �أميال ا�ضافية عند ا�ستخدام بطاقتهم على �أي من �أجهزة نقاط البيع التابعة للبنك الأهلي الكويتي.

األسئلة المتكرره
ما هو برنامج «�أميال على نقاط البيع»؟
يتيح برنامج «�أميال على نقاط البيع» لتجار البنك الأهلي فر�صة لك�سب �أميال �سكاي واردز لكل د.ك يتم انفاقه على �أجهزة نقاط البيع اخلا�صة به من خالل حامل
بطاقة فيزا الأهلي طريان االمارات .و�أي�ضا� ,سوف يح�صل حاملو بطاقة فيزا انفينيت �أو �سيغنت�شر تلقائيا على �أميال ا�ضافية عند ا�ستخدام بطاقتهم على �أي من
�أجهزة نقاط البيع التابعة للبنك الأهلي الكويتي.

ماهي طريقة ت�سجيل التاجر يف برنامج �أميال على نقاط البيع؟
يجب �أن يكون لدى تاجر البنك الأهلي الكويتي ح�ساب جاري مت�صل بنقطة بيع ,ولديه بطاقة فيزا انفينيت �أو �سيغنت�شر �صاحلة �سيكون م�ؤهال للدخول �ضمن برنامج
�أميال على نقاط البيع.

كيف ميكن اال�ستفاده من �أميال �سكاي واردز؟
• حجز رحالت ال�سفر على طريان االمارات �أو فالي دبي
• تخفي�ض �سعر تذكرة ال�سفر مع نقدا�+أميال
• ترقية الرحالت
• مكافات الرحالت من طريان االمارات
• ا�ستبدال الأميال يف يف متاجر �سوق دبي احلرة امل�شاركة
واملزيد! لالطالع على املزيد من مزايا �أميال �سكاي واردز يرجى زيارة:
https://www.emirates.com/kw/english/skywards/about/spending-miles.aspx

ماهي تكلفة الت�سجيل يف برنامج �أميال على نقاط البيع؟
جماناً.

