شروط وأحكام برنامج سكاي واردز طيران اإلمارات
الخاص ببطاقات الصادرة عن البنك االهلي الكويتي
تطبق ال�شروط واالحكام التالية على برنامج �سكاي واردز طريان الإمارات اخلا�ص بالبطاقات ال�صادرة عن البنك االهلي الكويتي التي تنظم �آلية احت�ساب �أميال �سكاي واردز
ل�صالح العميل ،باال�ضافة الى ال�شروط والأحكام اخلا�صة ببطاقات البنك االهلي الكويتي.

 .1ع�ضوية �سكاي واردز طريان الإمارات
 .1.1ميكن ا�ستخدام رقم الع�ضوية �سكاي واردز طريان الإمارات اخلا�صه بك لتحويل �أميال �سكاي واردز املكت�سبة  ،حيث يتم ربط هذا الرقم بح�ساب البطاقة  ،وتتم طباعة رقم
الع�ضويه على بطاقة الأهلي الإمارات  -ويكون العميل م�سئوال عن ذكر رقم ع�ضوية �سكاي واردز عند التقدم لطلب احدى بطاقات البنك االهلي الكويتي وال يعترب البنك م�س�ؤال ا يف
حال قدم العميل رقم ع�ضوية غري �صحيح� .أما بالن�سبة ملن لي�سوا اع�ضاء يف برنامج �سكاي واردز طريان الإمارات � ،سيتم ت�سجيلهم تلقائيا يف الربنامج يف الفئة الزرقاء وتزويدهم
برقم ع�ضوية جديد.
 .2.1يفو�ض العميل /حامل البطاقة البنك بتزويد �شركاء البنك الأهلي الكويتي بكافة البيانات الالزمة لت�سهيل عملية حتويل االميال املكت�سبة وهي البيانات التي ح�صل عليها
البنك من العميل ومنها بيانات االت�صال ال�شخ�صية ،كما يفو�ض العميل  /حامل البطاقة البنك يف حل �أي نزاعات من �أي نوع كانت كما و متابعة معامالت االحتيال ان وجدت
ومتثيل العميل لدى جهات االخت�صا�ص ملتابعة معاملته.
 .3.1يخ�ضع جميع �أع�ضاء �سكاي واردز �إلى ال�شروط والأحكام �سكاي واردز اخلا�صة بال�شركة ويلتزمون بها .ملعرفة املزيد حول
�شروط و�أحكام �سكاي واردز طريان الإمارات ،يرجى زيارة املوقع .www.emirates.com

 .2ك�سب االميال
 .1.2يتم ك�سب االميال عن طريق عمليات ال�شراء املحلية والدولية التي تتم بوا�سطة بطاقات االهلي  -الإمارات
 .2.2العمليات امل�ؤهلة هي العمليات:
�أ “ .املحلية/داخل الكويت” التي تتم من خالل عمليات ال�شراء لدى كافة املحالت التجارية داخل دولة الكويت وتكون العملة امل�ستخدمة هي الدينار الكويتي� .أما املعامالت التي
تتم بالدينار الكويتي خارج دولة الكويت ال تت�أهل لك�سب االميال ذلك �أن ت�صنيفها ال يكون �ضمن املعامالت املحلية/داخل الكويت.
ب“ .الدولية” التي تتم من خالل املحالت التجارية خارج دولة الكويت وتكون العملة امل�ستخدمة اي من العمالت االجنبية  -غري الدينار.
 .3.2العمليات غري امل�ؤهلة الكت�ساب الأميال ت�شمل ،ولكنها ال تقت�صر على عمليات ال�سحب النقدي ،حتويل االر�صدة ،كافة ر�سوم البطاقة؛ ق�سيمة االئتمان؛ والعمليات التي يرى
البنك ب�أنها حمل نزاع و�/أو خط�أ و�/أو غري م�صرح بها و�/أو غري قانونية و�/أو مزورة.يحتفظ البنك بحق تعديل قائمة املكا�سب �أوهلية املعاملة لك�سب الأميال من وقت الى اخر وفقا
لتقدير البنك املطلق .ويكون قرار البنك بخ�صو�ص �أهلية املعاملة لك�سب االميال نهائيا وحا�سما وملزم للعميل و يقر العميل/حامل البطاقة مبوافقته على ذلك.
 .4.2يجوز للبنك �أن يقرر عر�ض ك�سب الأميال خمتلفة ملختلف انواع البطاقات لديه ،وللبنك �أن يعلن عن اطار هيكل االميال هذه مقدما عرب �شتى قنوات االت�صال التابعة له .ويف
حالة ن�شوء �أي نزاع يف هذا الأمر يكون القرار البنك وحده فيما يتعلق ب�سيا�سة منح الميال قرار نهائيا وملزما للعميل  /حامل البطاقة.

� .5.2سيا�سة منح االميال مقابل كل دينار ينفق من على بطاقات االهلي  -الإمارات ،وللبنك احلق بتعديل هذه ال�سيا�سة من  -وقت الى اخر وفقا ملا يراه البنك منا�سبا
دون ا�شعار م�سبق للعميل ويعترب اخطار العمي  /حامل البطاقة بتغيري ال�سيا�سة بوا�سطة الك�شف ال�شهري اخلا�ص بالبطاقة ملزما له للعمل مبوجبه:
بطاقات األهلي  -طيران اإلمارات

العمليات الدولية

العمليات المحلية /داخل الكويت

بطاقة االنفينيت

6

3

بطاقة سيغنشر

4

3

بطاقة مسبقة الدفع الذهبية

2

1

 .6.2االميال اال�ضافية «�أميال املكاف�أة» يتم تقدمي « �أميال مكاف�أة « يف ال�سنة الأولى للبطاقة عند احل�صول عليها لأول مرة من البنك الأهلي الكويتي و تكون �سلطة تقدير هذه
املكاف�أة من حيث عدد الأميال املمنوحة تعود للبنك وحده كما وميكن للبنك الغائها يف �أي وقت وفقا لل�شروط و االحكام التي يحددها البنك عند التعاقد ال�صدار البطاقة اجلديدة
و ال تكون هذه املكاف�أة متاحة عند التجديد �أو اال�ستبدال  .ال يقدم البنك �أميال املكاف�أة للبطاقات التي يتم جتديدها �أو ا�ستبدالها.
 .7.2العمليات التي يتم فيها عك�س القيد  ،عند ا�سرتداد املبلغ امل�ستخدم و عك�س قيده على ح�ساب البطاقة يتم خ�صم �أو �إنقا�ص الأميال من النقاط التي اكت�سبت نتيجة للعملية
املنجزة بوا�سطة البطاقة و ميكن للبنك االحتفاظ بهذه الأميال حل�ساب البطاقة على �أن حت�سب من الأميال املكت�سبة لعمليات م�ستقبلية حلني ا�ستكمال عدد االميال املودعة.
 .8.2للعميل احلق باملطالبة بالأميال غري املحت�سبة خالل مدة اق�صاها  45يوم من تاريخ املعامله ،مع �ضرورة االحتفاظ ب�إ�شعارات ا�ستخدام البطاقة لتقدميها للبنك لدى احلاجة.

 .9.2يحتفظ البنك بحقه يف تغيري �سيا�سة الأميال الإ�ضافية �أو �سيا�سة االميال املكت�سبة دون �إ�شعار م�سبق �أو حتى الغاء الربنامج بالكامل ،وللبنك احلق بالغاء م�شاركة حامل
البطاقة يف برنامج �سكاي واردز وذلك وفقا لقرار البنك املطلق يف حالة قام حامل البطاقة مبخالفة �شروط و �أحكام برنامج �سكاي وورد �أو قام بالتالعب للح�صول على �أميال
ا�ضافية ،و يف هذه احلالة يتم الغاء كافة الأميال املكت�سبة �سابقا على البطاقة ومنذ تاريخ ا�صدارها.
*** يك�سب حامل بطاقة الأهلي طريان االمارات فيزا انفينيت وفيزا �سيغنت�شر على � 3أميال �سكاي واردز لكل 1د.ك ينفقه على املعامالت الدولية (خارج الكويت):
الدولة

األميال على نقاط البيع و المعامالت االلكترونية

المملكة المتحدة ،ألمانيا ،فرنسا ،ايطاليا ،النمسا،
بلجيكا ،بلغاريا ،كرواتيا ،قبرص ،جمهورية التشيك ،الدانمرك،
استونيا ،فنلندا ،،اليونان ،هنغاريا ،ايرلندا ،التفيا ،ليتوانيا،
لوكسمبورغ ،مالطا ،هولندا ،بولندا ،البرتغال ،رومانيا،

 3أميال سكاي واردز

سلوفاكيا ،سلوفينيا ،اسبانيا ،السويد ،ايسلندا،
النرويج ،ليختنشتاين.

*** �سوف ي�ستمر حامل بطاقة الأهلي طريان االمارات فيزا انفينيت يف ك�سب � 6أميال �سكاي واردز وفيزا �سيغنت�شر يف ك�سب � 4أميال �سكاي واردز يف الدول الأخرى.

� .3آلية حتويل االميال املكت�سبة
 .1.3اميال �سكاى واردز املكت�سبة من على بطاقات الأهلي -الإمارات تتم �إ�ضافتها الى ح�ساب �سكاى واردز اخلا�ص بالعميل  -ب�صفه ا�سبوعية.
 .2.3ال ميكن حتويل �أميال �سكاي واردز طريان الإمارات �إلى �أموال نقدية.
 .3.3ال ي�ستطيع العميل حتويل االميال املكت�سبة ايل اي �شخ�ص اخر.
 .4.3تخ�ضع �صالحية اميال �سكاي واردز طريان الإمارات ل�شروط واحكام املطبقة على برنامج �سكاي واردز  .يرجى زيارة املوقع www.emirates.com

 .5.3ال يتحمل البنك �أية م�س�ؤولية ناجتة عن تعطل النظام االيل �أو نظام االت�صاالت �أو �أي �سبب اخر خارج عن الإدارة البنك ي�ؤدي الى عدم ت�سجيل الأميال املكت�سبة على ح�ساب
البطاقة �أو الت�أخر بت�سجيلها.

� .4أحكام عامة
 .1.4يحتفظ البنك يف �أي وقت ودون �إ�شعار م�سبق بحق تعديل ال�شروط واالحكام واخلدمات امل�ؤهلة لك�سب الأميال و�/أو تعليق �أو �إنهاء الربنامج ب�شكل ككامل دون ا�شعار م�سبق
الى حامل البطاقة.
.2.4

يف حالة ن�شوء نزاع بني البنك و حامل البطاقة يكون للبنك احلق باتخاذ القرار الذي يراه منا�سبا يف �ش�أن هذا النزاع ويكون قراره نهائيا و ملزما حلامل البطاقة.

