Addendum to
Terms and Conditions

R/ETIHDEBITTCCC/V01/001/ADCB250410/JULY 2010

ADCB Etihad Guest Account and Etihad Guest Above Debit Card
The following terms and conditions shall be applicable to and govern
Etihad Guest Above Debit Cards (the “Etihad Guest Above Debit
Cards”) and ADCB Etihad Guest Account (as defined below) in
addition to the general terms and conditions attached hereto and titled
“General Terms and Conditions for Account Operation” including
the Debit Card General Terms and Conditions (“General Terms and
Conditions”) governing the opening, maintenance and operation of
accounts and issuance of debit cards by Abu Dhabi Commercial Bank
(the “Bank”) and use thereof, unless otherwise specified herein. The
Account Holder / Cardholder shall be deemed to have accepted all
terms and conditions contained herein upon signing, activating and/or
using the Etihad Guest Above Debit Card and/or upon opening of the
ADCB Etihad Guest Account, as applicable.
Capitalized terms used but not defined herein shall have the meanings
given to them in General Terms and Conditions attached hereto.
1.

The Account Holder / Cardholder hereby acknowledges that the
ADCB Etihad Guest Account offered and or the Etihad Guest
Above Debit Cards marketed and operated by the Bank is in
cooperation with Etihad Airways P.J.S.C., a public joint stock
company incorporated in the United Arab Emirates (hereinafter
referred to as “Etihad”, which expression shall be deemed to
include its successors-in-title and assigns).

2.

TouchPoints – Rewards Program
The TouchPoints - Rewards Program shall not be available to
Account Holders /Cardholders. Account Holders / Cardholders
shall be entitled to benefits under the Etihad Guest Miles on the
following terms and conditions.

Etihad Guest Miles
1.1 Definitions
The following terms shall have the following meanings:
“Account Holder” for the purpose of this Section means a customer
holding an ADCB Etihad Guest Account and to whom an Etihad Guest
Above Debit Card has / has not been issued, irrespective of whether or
not such customer has activated such Etihad Guest Above Debit Card.
“Cardholder” for the purposes of this Section shall mean individuals
who have been issued Etihad Guest Above Debit Cards including
Accountholders.
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“ADCB Etihad Guest Account” means a Customer Account as defined
in the General Terms and Conditions which is designated by the Bank
and which will be eligible to earn Etihad Guest Miles in accordance
with these terms and conditions.
“Etihad Guest Above Debit Card” means a Debit Card as defined in
the General Terms and Conditions which is issued by the Bank and
which will be eligible to earn Etihad Guest Miles in accordance with
these terms and conditions.
“Etihad Guest Program” means the frequent flyer program established
and maintained by Etihad as amended from time to time.
“Etihad Guest” means any individual who has been accepted by Etihad
for membership in the Etihad Guest Program.
“Etihad Guest Miles” means all miles earned by travel on qualifying
Etihad Airways flights, qualifying flights of Etihad partner airlines and
by purchasing their products and services and also miles calculated
by the Bank in such manner as may be determined by the Bank, from
time to time, based on the expenses incurred on the Etihad Guest
Above Debit Card and/or on the transactions conducted on the Etihad
Customer Account all in accordance with terms and conditions as
specified in the Etihad Guest Program and/or ADCB (as applicable)
from time to time.
“Etihad Guest Terms and Conditions” shall mean the terms and
conditions issued by Etihad from time to time to govern the Etihad
Guest Program.
“Etihad” means Etihad Airways P.J.S.C., a public joint stock company
incorporated in the United Arab Emirates.
“Eligible Transactions” shall mean the transactions which the Bank
shall determine in accordance with the General Terms and Conditions
and these terms and conditions from time to time as eligible for the
award of Etihad Guest Miles.
“Etihad Guest Account” means the account maintained by Etihad for
each Etihad Guest pursuant to the Etihad Guest Program.

1.2 Eligibility
1.2.1 The Bank shall from time to time, in its sole discretion, determine
the eligibility requirements for issue of an Etihad Guest Above
Debit Card and/or to permit opening and operation of an ADCB
Etihad Guest Account.
1.2.2 All persons who are considered as eligible to receive an Etihad
Guest Above Debit Card and/or to open and operate an ADCB
Etihad Guest Account pursuant to the General Terms and
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Conditions shall either be automatically enrolled into the
Etihad Guest Program with a new membership number assigned
by the Bank or Etihad, or if an existing member of the Etihad
Guest Program and the correct and latest Etihad Guest Program
membership number is provided by the person at the time of
application, the Etihad Guest Above Debit Card/ ADCB Etihad
Guest Account shall be linked to it for transfer of Etihad Guest
Miles accrued through usage of the Etihad Guest Above Debit
Card and/or through conduct of transactions on the ADCB Etihad
Guest Account. The Bank is not responsible should a Cardholder
provide an incorrect Etihad Guest Program membership number.
The Cardholder should approach Etihad for any discrepancy
related to the Etihad Guest Program membership number.
1.2.3 On enrolment into Etihad Guest Program, the Cardholder shall
be bound by the Etihad Guest Terms and Conditions in addition
to these terms and conditions.

1.3 Award of Etihad Guest Miles
1.3.1 Etihad Guest Miles will be awarded for every Eligible
Transaction in the manner set out in the Etihad Guest Miles
earning table published by the Bank from time to time. If the
Eligible Transaction is denominated in a currency other than
UAE Dirhams then its value shall be converted into equivalent
UAE Dirhams, at the Bank’s then prevailing rate of exchange.
The Etihad Guest Miles related calculations shall be based on
conversion rate determined by the Bank. The Bank reserves the
right to change the conversion rate at any given time without
prior notice to the Cardholder.
1.3.2 A Cardholder shall be considered eligible to be awarded the
Etihad Guest Miles, if (a) the Etihad Guest Above Debit Card of
the Cardholder is valid and in good standing as per the criteria
and standards applied by the Bank from time to time, (b) the
ADCB Etihad Guest Account, where applicable, is valid and in
good standing as per the criteria and standards applied by the
Bank from time to time (c) no breach has been committed by the
Cardholder of these terms and conditions; (d) no other event,
which, in the sole discretion of the Bank and/or Etihad has
occurred that would result in the cancellation of the benefit of
Etihad Guest Program.
1.3.3 The following transactions will not be eligible for the award of
Etihad Guest Miles: a) all cash advances b) purchase of traveler’s
cheques c) repayments, finance and other fees or charges
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including payments for fast track redemptions d) purchase of
foreign currency; e) contributions, premiums or other payments
in relation to investments, insurance products/programs or any
other products that the Bank may choose to offer/ distribute
f) utility bill payments made through ADCB@ctive and/or by
utilizing any other payment channel provided by the Bank g)
transactions conducted at exchange house(s) h) purchase of saving
certificates, bonds and other debt instruments or i) transactions
that the Bank decides are disputed, erroneous, unauthorized,
illegal and/or fraudulent, or j) misuse of the Etihad Guest Above
Debit Card to effect fictitious transactions through point of sale
terminals at merchant outlets or through other means shall also
be excluded for purposes of qualifying for Etihad Guest Miles.
1.3.4 The Bank may, in its sole discretion and without prior notice
to the Cardholder, add to, or remove from, the above list of
Eligible Transaction and/or non-eligible transactions. All
determinations made by the Bank shall be in its sole discretion,
and each determination shall be final, conclusive and binding on
the Cardholder, absent manifest error. Furthermore, the records,
books and other information of the Bank shall be conclusive
evidence in making any determinations hereunder.
In case, of any erroneous credit of Etihad Guest Miles, as
determined by the Bank in its sole discretion, the erroneous
entries shall be reversed. If adequate Etihad Guest Miles are not
available in the Cardholder’s Etihad Guest Account for reversal,
the Bank will debit the Account for the deficit number of Etihad
Guest Miles at such rate per Etihad Guest Mile, as determined by
the Bank from time to time.
1.3.5 Etihad Guest Miles shall be credited at such rate as the Bank
may decide from time to time. The Bank reserves the right, in
its sole discretion, to be exercised at any time and without any
prior notice to the Cardholder, to change the basis of the award
of Etihad Guest Miles for amounts charged to the Etihad Guest
Above Debit Card and/or for transactions conducted on the
ADCB Etihad Guest Account.
1.3.6 Etihad Guest Miles shall be credited by the Bank and transferred
to the Cardholder’s Etihad Guest Account with Etihad at a predesignated frequency decided by the Bank and reflected in the
Statement of Account. If the Cardholder is in breach of these
terms and conditions the Bank may suspend the usage of the
Etihad Guest Above Debit Card and the credit of Etihad Guest
Miles until the Cardholder has remedied the breach. No transfer/
credit of Etihad Guest Miles shall be done retrospectively after
the breach is remedied.
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1.3.7 The Bank shall have the right to determine the maximum
number of Etihad Guest Miles and/ or similar benefits earned by
use of an Etihad Guest Above Debit Card and/or by transacting
on the ADCB Etihad Guest Account from time to time at its sole
discretion. However, in any given month, a Cardholder shall only
be entitled to Etihad Guest Miles and/ or similar benefits for
Eligible Transactions carried out up to the extent of the account
balance. Transactions exceeding the account balance shall not
be entitled to earn Etihad Guest Miles and/ or similar benefits
during that month.
1.3.8 Where the Cardholder successfully disputes any transaction on
the Etihad Guest Above Debit Card and/or ADCB Etihad Guest
Account, the credit of the corresponding Etihad Guest Miles shall
be reversed. Where the relevant Etihad Guest Account has been
closed, the corresponding Etihad Guest Miles may be debited
from any other Etihad Guest Account held by the Cardholder.
1.3.9 Etihad Guest Miles accruing for Eligible Transactions by a
Supplementary Cardholder shall be credited to the Primary
Cardholder’s Etihad Guest Account.
1.3.10 In addition to any other conditions outlined in these terms and
conditions, Etihad Guest Miles shall not be credited to a Etihad
Guest Account and/or existing valid Etihad Guest Miles shall
be forfeited by the Cardholder if (a) the Card and/or the ADCB
Etihad Guest Account is not valid and effective; (b) the Card
and/or the ADCB Etihad Guest Account is not in good standing
in the sole opinion of the Bank; (c) there has been a breach by the
Cardholder under any terms or conditions governing the ADCB
Etihad Guest Account and/or the use of the Etihad Guest Above
Debit Card; (d) the Etihad Guest Above Debit Card is cancelled,
or (e) the ADCB Etihad Guest Account is closed, or (f) any other
event, which, in the sole discretion of the Bank should result in
the cancellation of the benefit of Etihad Guest Program to the
Cardholder.

1.4 Transfer of Etihad Guest Miles
1.4.1 All Etihad Guest Miles earned on the Card Account and/or ADCB
Etihad Guest Account shall be transferred to the Cardholder’s
Etihad Guest Account at a pre-designated frequency decided by
the Bank.
1.4.2 Etihad Guest Miles earned by the Cardholder shall not be
transferred to the Cardholder’s Guest Account if at the time of the
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transfer (a) Etihad Guest Above Debit Card/ADCB Etihad Guest
Account of the Cardholder is not valid and in good standing as
per the criteria and standards applied by the Bank from time to
time; (c) there has been a breach by the Cardholder under any
terms or conditions governing the ADCB Etihad Guest Account
and/or the use of the Etihad Guest Above Debit Card; (d) if the
Etihad Guest Above Debit Card is cancelled, or (e) the ADCB
Etihad Guest Account is closed, or (f) any other event, which, in
the sole discretion of the Bank has happened which would result
in the cancellation of the benefit of Etihad Guest Miles to the
Cardholder
1.4.3 Once transferred, Cardholders shall be able to view the quantum
of Etihad Guest Miles transferred successfully in their statement
of Etihad Guest Miles issued by Etihad as well as the Statement
of Account generated and issued by the Bank pertaining to the
Card Account/ADCB Etihad Guest Account for that particular
month. All queries regarding any discrepancies in the Etihad
Guest Miles reflected in the statement generated by Etihad must
be addressed directly with Etihad and the Statement of Account
generated and issued by the Bank must be addressed directly
with Bank.
1.4.4 Transfer of the Etihad Guest Miles to the Cardholder’s Etihad
Guest Account is an automatic process and cannot be controlled
on a selective basis.
1.4.5 Once transferred, the validity of the Etihad Guest Miles shall be
governed by the Etihad Guest Terms and Conditions.

1.5 Redemption
1.5.1 The redemption of the Guest Miles shall be pursuant to the
Etihad Guest Program, and is governed by the Etihad Guest
Terms and Conditions.
1.5.2 Etihad Guest Miles can be redeemed for flights and upgrades
on Etihad Airways, its partner airlines, a variety of leisure and
lifestyle rewards and exclusive shopping in accordance with
the Etihad Guest Terms and Conditions or in the most recent
Etihad Guest communications issued by Etihad. Etihad may
amend the products and services offered in the Reward Shop,
the Etihad Guest website or marketing collateral without prior
notice. Products and services offered are subject to the terms and
conditions of each reward provider. Surcharges are not covered
by the Etihad Guest Miles.
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1.5.3 Etihad shall be solely responsible for the redemption of Etihad
Guest Miles. The Bank gives no guarantee and has no liability
or responsibility to the Cardholder or any other person for any
failure to redeem Etihad Guest Miles by Etihad or any other
person.
1.5.4 The Bank shall not be liable for losses, damages, expenses,
claims or any other liability whatsoever, whether direct, indirect,
consequential, incidental, special or punitive, sustained by a
Cardholder as a result of the redemption of Etihad Guest Miles,
possession and/or use of the Etihad Guest Miles, or in any
other way arising from membership in, or in connection with,
the Etihad Guest Program, nor shall the Bank be responsible or
held liable for any amounts payable by a Cardholder to any third
party arising out of the purchase, supply, quality, installation, use
or otherwise, of the Etihad Guest Miles, or of any negligence,
breach of statutory or other duty on the part of the Bank, any
supplier, issuer, merchant and/or other person associated in any
way, directly or indirectly, with the Etihad Guest Program.
1.5.5 The Bank makes no representation and provides no warranty
whatsoever, express or implied, and undertakes and assumes no
liability whatsoever, in respect of the quality or merchantability
of Etihad Guest Miles or the products and services availed by
the Cardholder through redemption of the Etihad Guest Miles
or the suitability or fitness thereof for any use or purpose. All
Etihad Guest Miles and the products and services availed by the
Cardholder through redemption of the Etihad Guest Miles shall
be accepted by the Cardholder ‘as is’ at his/her own risk and
peril.

1.6 Miscellaneous
1.6.1 Etihad Guest Miles are not transferable to any other person.
Where a Cardholder has more than one eligible Etihad Guest
Above Debit Card/ADCB Etihad Guest Account, the Cardholder
may aggregate the Etihad Guest Miles earned in relation to each
Etihad Guest Above Debit Card/ADCB Etihad Guest Account.
1.6.2 Etihad Guest Miles cannot be exchanged for cash, credit or used
for the payment of any fees or charges payable to the Bank.
1.6.3 The Etihad Guest Above Debit Card issued is intended for
personal use to conduct retail transactions. Use of the Card for
commercial or business transactions may be permitted in certain
exceptional cases. However, any such commercial transaction
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will not entitle the Cardholder to obtain Etihad Guest Miles
with respect to the corresponding transaction(s). Whether a
transaction is a commercial or business or personal transaction
shall be determined by the Bank in its sole discretion and a
Cardholder shall remain responsible to obtain the approval from
the Bank prior to conducting such a transaction on his Etihad
Guest Above Debit Card. The Bank’s determination in such
respect shall remain final and binding.
1.6.4 The Bank is entitled, at any time in its sole discretion, without
any prior notice and without being liable to the Cardholder in
any manner whatsoever, to terminate the benefits accruing to the
Cardholder under the Etihad Guest Program, and/or change, vary,
modify, add to or delete any of the terms and conditions outlined
herein, and/or withdraw and/or revoke any accrued Etihad Guest
Miles and/or modify or limit the value of the Etihad Guest Miles
and/or the manner of accrual and/or transfer of Etihad Guest
Miles.
1.6.5 The Cardholder agrees that for purposes of Clause 2 Section G
of the General Terms and Conditions, the Bank is authorised
to disclose information pertaining to the Cardholder, the Card
Account and the Cardholder’s relationship with the Bank to
Etihad and its subsidiaries, associates, branches, assignees,
service providers, insurers, agents and other parties in order to
enable the Bank and Etihad to perform their obligations relating
to the Etihad Guest Above Debit Cards/ADCB Etihad Guest
Account.
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ﻣﻠﺤ����ﻖ
ﻟﻸﺣﻜ����ﺎم واﻟﺸ������ﺮوط

إرتق للخصم المباشر
حساب ضيف اإلتحاد من بنك أبوظبي التجاري وبطاقة ضيف اإلتحاد ِ
تنطبق الأحكام وال�شروط التالية على بطاقات �ضيف الإحتاد ارتق للخ�صم املبا�شر (“بطاقات �ضيف
ارتق للخ�صم املبا�شر”) وح�سابات �ضيف الإحتاد من بنك �أبوظبي التجاري (كما هي معرفة
الإحتاد ِ
�أدناه) بالإ�ضافة �إىل الأحكام وال�شروط املرفقة بها واملعنونة “الأحكام وال�شروط العامة لت�شغيل
احل�سابات” مبا فيها الأحكام وال�شروط العامة لبطاقات اخل�صم املبا�شر (“الأحكام وال�شروط
العامة”) التي حتكم فتح و�إدامة وت�شغيل احل�سابات و�إ�صدار بطاقات اخل�صم املبا�شر بوا�سطة بنك
�أبوظبي التجاري (“البنك”) وا�ستخدام تلك البطاقات ،ما مل يحدد خالف ذلك يف هذه الأحكام
وال�شروط .ويعترب �أن �صاحب احل�ساب /حامل البطاقة قد قبل ووافق على كافة الأحكام وال�شروط
الواردة يف هذا امل�ستند مبجرد التوقيع على و�/أو تفعيل و�/أو �إ�ستخدام بطاقة �ضيف الإحتاد ارتق
للخ�صم املبا�شر و�/أو مبجرد فتح ح�ساب �ضيف الإحتاد من بنك �أبوظبي التجاري ،ح�سبما ينطبق.
يكون للتعابري املطبوعة بخط �أ�سود داكن امل�ستخدمة يف هذا امل�ستند ولكن دون �إيراد تعريف لها ،نف�س
املعاين املحددة لها يف الأحكام وال�شروط العامة املرفقة بهذا امل�ستند.
 - 1يقر �صاحب احل�ساب /حامل البطاقة مبوجبه ب�أن البنك يقوم بتقدمي ح�ساب �ضيف الإحتاد
من بنك �أبوظبي التجاري وت�سويق و�إدارة عمليات بطاقة �ضيف الإحتاد ارتق للخ�صم املبا�شر
بالتعاون مع �شركة الإحتاد للطريان �ش.م.ع� ،.شركة م�ساهمة عامة م�ؤ�س�سة يف دولة الإمارات
العربية املتحدة (ويطلق عليها يف ما يلي “الإحتاد” وهو التعبري الذي يت�ضمن خلفاءها يف امللكية
ومن تتنازل �إليهم).
 - 2برنامج مكاف�آت بال حدود “تات�ش بوينت�س” – برنامج املكاف�آت.
	ال يكون برنامج “تات�ش بوينت�س” – برنامج املكاف�آت متاح ًا ل�صاحب احل�ساب /حامل البطاقة.
ويحق ل�صاحب احل�ساب /حامل البطاقة احل�صول على املزايا املمنوحة مبوجب برنامج �أميال
�ضيف الإحتاد طبق ًا للأحكام وال�شروط التالية.

�أميال �ضيف الإحتاد
 1-1تعريف امل�صطلحات
يكون للتعابري التالية املعاين املحددة مقابل كل منها:

“�صاحب احل�ساب” ،لأغرا�ض هذا الق�سم ،يعني �أي عميل ميتلك ح�ساب �ضيف الإحتاد من بنك
�أبوظبي التجاري مت /مل يتم �إ�صدار بطاقة �ضيف الأحتاد ارتق للخ�صم املبا�شر �إليه ب�صرف النظر عما
�إذا كان ذلك العميل قد قام �أو مل يقم بتفعيل بطاقة �ضيف االحتاد ارتق للخ�صم املبا�شر اخلا�صة به.
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“حامل البطاقة” لأغرا�ض هذا الق�سم ،يعني الأفراد الذين مت �إ�صدار بطاقات �ضيف الإحتاد
ارتق للخ�صم املبا�شر �إليهم مبن فيهم �أ�صحاب احل�سابات.
“ح�ساب �ضيف الإحتاد من بنك �أبوظبي التجاري” يعني ح�ساب العميل كما هو معرف
يف الأحكام وال�شروط العامة املخ�ص�ص للعميل من قبل البنك والذي يكون م�ؤه ًال �إكت�ساب �أميال �ضيف
الإحتاد طبق ًا لهذه الأحكام وال�شروط.
“بطاقة �ضيف الإحتاد ارتقِ للخ�صم املبا�شر” يعني بطاقة اخل�صم املبا�شر املعرفة يف
الأحكام وال�شروط امل�صدرة بوا�سطة البنك والتي تكون م�ؤهلة �إكت�ساب �أميال �ضيف الإحتاد طبق ًا لهذه
الأحكام وال�شروط.
“برنامج �ضيف الإحتاد” يعني برنامج امل�سافر كثري الأ�سفار امل�ؤ�س�س واملدار بوا�سطة الإحتاد
كما ويتم تعديله من وقت �إىل �آخر.

“�ضيف

الإحتاد.

الإحتاد” يعني �أي فرد مت قبوله بوا�سطة الإحتاد للإ�شرتاك يف ع�ضوية برنامج �ضيف

“�أميال �ضيف الإحتاد” يعني كافة الأميال املحت�سبة مقابل ال�سفر على منت رحالت �شركة
الإحتاد للطريان امل�ؤهلة والرحالت امل�ؤهلة على منت اخلطوط اجلوية من �شركاء الإحتاد ومقابل
�شراء منتجات وخدمات تلك ال�شركات و�أي�ض ًا الأميال املحت�سبة بوا�سطة البنك بتلك الطريقة التي
يحددها البنك من وقت �إىل �آخر على �أ�سا�س امل�صاريف املنفقة با�ستخدام بطاقة �ضيف الإحتاد ارتق
للخ�صم املبا�شر و�/أو على املعامالت املنفذة من خالل ح�ساب عمالء الإحتاد ،جميعها طبق ًا للأحكام
وال�شروط املحددة يف برنامج �ضيف الإحتاد و�/أو من قبل بنك �أبوظبي التجاري (ح�سبما ينطبق)
من وقت �إىل �آخر.
“�أحكام و�شروط �ضيف الإحتاد” يعني الأحكام وال�شروط امل�صدرة بوا�سطة الإحتاد من وقت
�إىل �آخر ،لتطبق على برنامج �ضيف الإحتاد.
“الإحتاد” يعني �شركة الإحتاد للطريان �ش.م.ع� ،.شركة م�ساهمة عامة م�ؤ�س�سة يف دولة الإمارات
العربية املتحدة.
“املعامالت امل�ؤهلة” يعني املعامالت التي يقررها البنك طبق ًا للأحكام وال�شروط العامة وطبق ًا
لهذه الأحكام وال�شروط من وقت �إىل �آخر ،على �أنها م�ؤهلة احل�صول على مكاف�آت �أميال �ضيف
الإحتاد.
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“ح�ساب �ضيف الإحتاد” يعني احل�ساب املقدم من قبل الإحتاد لكل �ضيف من �ضيوف الإحتاد
مبوجب برنامج �ضيف الإحتاد.

 2-1الأهليــــة
 1-2-1يقرر البنك ،من وقت �إىل �آخر ،ح�سب تقديره املطلق ،متطلبات الأهلية لإ�صدار بطاقة �ضيف
الإحتاد ارتق للخ�صم املبا�شر و�/أو لل�سماح بفتح وت�شغيل ح�ساب �ضيف الإحتاد من بنك
�أبوظبي التجاري.
 2-2-1جميع الأ�شخا�ص الذين يعتربون م�ؤهلني احل�صول على بطاقة �ضيف الإحتاد ارتق للخ�صم
املبا�شر و�/أو فتح وت�شغيل ح�ساب �ضيف الإحتاد من بنك �أبوظبي التجاري مبوجب الأحكام
وال�شروط العامة� ،سوف يتم �إما ت�سجيلهم تلقائي ًا يف برنامج �ضيف الإحتاد برقم ع�ضوية
جديد يتم حتديده لكل منهم من قبل البنك �أو الإحتاد� ،أو �إذا كان ذلك ال�شخ�ص ع�ضو ًا
بالفعل يف برنامج �ضيف الإحتاد ،و�إذا قام بذكر الرقم ال�صحيح والأخري للع�ضوية يف برنامج
�ضيف الإحتاد عند تقدمي الطلب ،يتم ربط بطاقة �ضيف الإحتاد ارتق للخ�صم املبا�شر/
ح�ساب �ضيف الإحتاد من بنك �أبوظبي التجاري بذلك الرقم لتحويل �إليه �أميال �ضيف
الإحتاد املكت�سبة من خالل �إ�ستخدام بطاقة �ضيف الإحتاد ارتق للخ�صـم املبا�شـ ــر و�/أو من
خالل تنفيذ معامالت يف ح�ساب �ضيف الإحتاد من بنك �أبوظبي التجاري .ويتعني على حامل
البطاقة الإت�صال بالإحتاد بخ�صو�ص �أي �إختالفات تتعلق برقم ع�ضويته يف برنامج �ضيف
الإحتاد.
 3-2-1عند الت�سجيل يف برنامج �ضيف الإحتاد ،ي�صبح حامل البطاقة ملزم ًا ب�أحكام و�شروط �ضيف
الإحتاد بالإ�ضافة �إىل هذه الأحكام وال�شروط.

 3-1منح �أميال �ضيف الإحتـاد
 1-3-1يتم منح �أميال �ضيف الإحتاد عن كل معاملة م�ؤهلة بالطريقة املذكورة يف جدول �إكت�ساب
�أميال �ضيف الإحتاد الذي يتم ن�شره بوا�سطة البنك من وقت �إىل �آخر .و�إذا كانت املعاملة
امل�ؤهلة منفذة بعملة بخالف عملة درهم الإمارات ،يتم عندئذ حتويل قيمتها �إىل ما
يعادلها بعملة درهم الإمارات ،ب�سعر ال�صرف املطبق يف ذلك الوقت لدى البنك ،ويتم عمل
احل�سابات املتعلقة ب�أميال �ضيف الإحتاد على �أ�سا�س �سعر ال�صرف املحدد من قبل البنك.
ويحتفظ البنك بحق تغيري �سعر ال�صرف يف �أي وقت دون توجيه �إ�شعار م�سبق �إىل حامل
البطاقة.
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 2-3-1يعترب حامل البطاقة م�ؤه ًال �إكت�ساب �أميال �ضيف الإحتاد� ،إذا�( :أ) كانت بطاقة �ضيف
الإحتاد ارتق للخ�صم املبا�شر �سارية ويف و�ضعية جيدة طبق ًا للمعايري املطبقة بوا�سطة
البنك من وقت �إىل �آخر ،و(ب) كان ح�ساب �ضيف الإحتاد من بنك �أبوظبي التجاري ،حيثما
ينطبق� ،ساري ويف و�ضعية جيدة طبق ًا للمعايري املطبقة بوا�سطة البنك من وقت �إىل �آخر ،
و(ج) مل يكن حامل البطاقة قد �إرتكب �أي خمالفة لهذه الأحكام وال�شروط  ،و(د) مل تكن
هناك �أي واقعة ميكن �أن ت�ؤدي ،ح�سب التقدير املطلق للبنك و�/أو الإحتاد� ،إىل �إلغاء مزايا
برنامج �ضيف الإحتاد.
	3-3-1ال تكـون املعامالت التالية م�ؤهلة للح�صول على مكاف�آت �أميـال �ضيــف الإحتـاد�( :أ) جميع
ال�سلف النقدية ،و(ب) م�شرتيات ال�شيكات ال�سياحية ،و(ج) ت�سديد ومتويل والر�سوم �أو
الأجور الأخرى مبا فيها الدفعات اخلا�صة باال�سرتدادات ال�سريعة ،و(د) �شراء العمالت
الأجنبية ،و(هـ) امل�ساهمات �أو الأق�ساط �أو الدفعات الأخرى يف ما يتعلق بالإ�ستثمارات
ومنتجــات/برامج الت�أمني �أو �أي منتجات �أخـرى قد يختـ ــار البنــك تقدميها/توزيعها،
و(و) دفع فواتري اخلدمات من خالل اخلدمات امل�صرفية عرب الإنرتنت للأفراد
 ADCB@ctiveو�/أو من خالل �إ�ستخدام �أي قناة دفع �أخرى موفرة من قبل البنك،
و(ز) املعامالت املنفذة لدى مراكز ال�صرافة ،و(ح) �شراء �شهادات الإدخار وال�سندات
و�سندات الدين الأخرى ،و(ط) املعامالت التي يقرر البنك �أنها حمل نزاع �أو خاطئة �أو
منفذة بطريقة غري م�صرح بها �أو بطريقة غري قانونية و�/أو بطريقة تنطوي على غ�ش �أو
�إحتيال ،و(ي) يتم �أي�ض ًا ا�ستبعاد �أي معامالت تنطوي على �إ�ساءة �إ�ستخدام لبطاقة �ضيف
الإحتاد ارتق للخ�صم املبا�شر للقيام ب�أي معامالت وهمية من خالل �أي منافذ بيع يف
املحالت التجارية �أو من خالل �أي و�سائل �أخرى.
 4-3-1يجوز للبنك ،ح�سب تقديره املطلق ،ودون توجيه �أي �إ�شعار م�سبق �إىل حامل البطاقة �إدخال
�أي �إ�ضافات على قائمة املعامالت امل�ؤهلة و�/أو املعامالت غري امل�ؤهلة املذكورة �أعاله �أو
حذف �أي معامالت من تلك القائمة .وتكون كافة القرارات ال�صادرة عن البنك ،ح�سب
تقديره املطلق ،ويكون كل قرار نهائي ًا وحا�سم ًا وملزم ًا حلامل البطاقة يف حالة عدم وجود
خط�أ ظاهر .وباال�ضافة �إىل ذلك تكون كافة ال�سجالت والدفاتر واملعلومات الأخرى اخلا�صة
بالبنك دلي ًال حا�سم ًا عند �إتخاذ �أي قرارات طبق ًا لأحكام هذه الفقرة.
يف حالة وجود �أي �إ�ضافات باخلط�أ لأميال �ضيف الإحتاد ،ح�سبما يقرر البنك طبق ًا لتقديره
املطلق ،يتم عك�س القيود اخلاطئة .و�إذا مل تكن هناك عدد من �أميال �ضيف الإحتاد يف
ح�ساب �ضيف الإحتاد اخلا�ص بحامل البطاقة يكفي لتنفيذ القيد العك�سي ،يقوم البنك
بخ�صم العجز يف عدد �أميال �ضيف الإحتاد من احل�ساب بذلك ال�سعر لكل ميل من �أميال
�ضيف الإحتاد الذي يقرره البنك من وقت �إىل �آخر.
 5-3-1يتم �إ�ضافة �أميال �ضيف الإحتاد بذلك املعدل الذي يقرره البنك من وقت �إىل �آخر .ويحتفظ
البنك بحق القيام يف �أي وقت ،ح�سب تقديره املطلق ،ودون توجيه �أي �إ�شعار م�سبق �إىل حامل
البطاقة ،بتغيري �أ�س�س منح �أميال �ضيف الإحتاد مقابل املبالغ املخ�صومة من بطاقة �ضيف
الإحتاد ارتق للخ�صم املبا�شر و�/أو مقابل املعامالت املنفذة يف ح�ساب �ضيف الإحتاد من
بنك �أبوظبي التجاري.
4

 6-3-1يتم �إ�ضافة �أميال �ضيف الإحتاد بوا�سطة البنك وحتويلها �إىل ح�ساب �ضيف الإحتاد اخلا�ص
بحامل البطاقة لدى الإحتاد على فرتات زمنية حمددة يقررها البنك ويتم ذكرها يف ك�شف
احل�ساب .ويف حالة خمالفة حامل البطاقة لهذه الأحكام وال�شروط ،يجوز للبنك تعليق
�إ�ستخدام بطاقة �ضيف الإحتاد ارتق للخ�صم املبا�شر و�إ�ضافة �أميال �ضيف الإحتاد �إىل
احل�ساب حتى يقوم حامل البطاقة بتقومي املخالفة .وال يتم حتويل� /إ�ضافة �أميال �ضيف
الإحتاد �إىل احل�ساب ب�أثر رجعي بعد تقومي املخالفة.
 7-3-1يحق للبنك حتديد احلد الأق�صى لعدد �أميال الإحتاد و�/أو املزايا املكت�سبة من خالل
�إ�ستخدام بطاقة �ضيف الإحتاد ارتق للخ�صم املبا�شر و�/أو من خالل تنفيذ معامالت يف
ح�ساب �ضيف الإحتاد من بنك �أبوظبي التجاري من وقت �إىل �آخر ،ح�سب تقديره املطلق.
بيد �أنه يحق لأي حامل بطاقة ،خالل �أي �شهر معني احل�صول على �أميال �ضيف الإحتاد و/
�أو مزايا مماثلة عن املعامالت امل�ؤهلة املنفذة حتى قدر ر�صيد احل�ساب .وال تكون املعامالت
املتخطية لر�صيد احل�ساب م�ستحقة احل�صول على �أميال �ضيف الإحتاد �أو مزايا مماثلة
خالل ذلك ال�شهر.
 8-3-1عند ربح حامل البطاقة لأي نزاع بخ�صو�ص معاملة منفذة بوا�سطة بطاقة �ضيف الإحتاد
ارتق للخ�صم املبا�شر و�/أو من خالل ح�ساب �ضيف الإحتاد من بنك �أبوظبي التجاري ،يتم
عك�س قيد �إ�ضافة عدد �أميال الإحتاد التي مت �إ�ضافتها �إىل احل�ساب .وعندما يكون قد مت
�إقفال ح�ساب �ضيف الإحتاد املعني ،يجوز خ�صم �أميال �ضيف الإحتاد املعنية من �أي ح�ساب
�ضيف �إحتاد �آخر يحتفظ به حامل البطاقة.
 9-3-1يتم �إ�ضافة �أميال �ضيف الإحتاد امل�ستحقة عن املعامالت امل�ؤهلة املنفذة بوا�سطة حامل
بطاقة ثانوية �إىل ح�ساب �ضيف الإحتاد اخلا�ص بحامل البطاقة الرئي�سية.
 10-3-1بالإ�ضافة �إىل �أي �شروط �أخرى واردة يف الأحكام وال�شروط هذه ،ال يتم �إ�ضافة �أميال �ضيف
الإحتاد �إىل ح�ساب �ضيف الإحتاد و�/أو �إ�ستخدام حامل البطاقة لأي �أميال �ضيف �إحتاد
موجودة يف احل�ساب ب�شكل �صحيح� ،إذا�( :أ) كانت البطاقة و�/أو ح�ساب �ضيف الإحتاد من
بنك �أبوظبي التجاري غري �ساري املفعول ومفعل� ،أو(ب) مل تكن البطاقة و�/أو ح�ساب �ضيف
الإحتاد من بنك �أبوظبي التجاري يف و�ضعية جيدة ح�سب التقدير املطلق للبنك� ،أو(ج) كانت
هناك �أي خمالفة مرتكبة من قبل حامل البطاقة مبوجب �أي من الأحكام وال�شروط املطبقة
على ح�ساب �ضيف الإحتاد من بنك �أبوظبي التجاري و�/أو �إ�ستخدام بطاقة �ضيف الإحتاد
ارتق للخ�صم املبا�شر ملغاة،
ارتق للخ�صم املبا�شر� ،أو(د) كانت بطاقة �ضيف الإحتاد ِ
ً
�أو(هـ) كان ح�ساب �ضيف الإحتاد من بنك �أبوظبي التجاري مقفال� ،أو(و) كانت هناك �أي
واقعة ميكن �أن ت�ؤدي ،ح�سب التقدير املطلق للبنك� ،إىل �إلغاء مزايا برنامج �ضيف الإحتاد.
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 4-1حتويل �أميال �ضيف الإحتاد
 1-4-1يتم حتويل كافة �أميال �ضيف الإحتاد املكت�سبة على ح�ساب البطاقة و�/أو ح�ساب �ضيف
الإحتاد من بنك �أبوظبي التجاري �إىل ح�ساب �ضيف الإحتاد اخلا�ص بحامل البطاقة على
فرتات مقررة م�سبق ًا بوا�سطة البنك.
	2-4-1ال يتم حتويل �أميال �ضيف الإحتاد املكت�سبة بوا�سطة حامل البطاقة �إىل ح�ساب �ضيف
الإحتاد اخلا�ص بحامل البطاقة �إذا يف وقت التحويل �( :أ) كانت بطاقة �ضيف االحتاد
ارتق للخ�صم املبا�شر و�/أو ح�ساب �ضيف الإحتاد من بنك �أبوظبي التجاري اخلا�ص
بحامل البطاقة غري �ساري املفعول ولي�س يف و�ضعية جيدة طبق ًا للمعايري املطبقة
بوا�سطة البنك ،من وقت �إىل �آخر� ،أو(ب) كانت هناك �أي خمالفة مرتكبة من قبل
حامل البطاقة مبوجب �أي من الأحكام وال�شروط املطبقة على ح�ساب �ضيف الإحتاد
من بنك �أبوظبي التجاري و�/أو �إ�ستخدام بطاقة �ضيف الإحتاد ارتق للخ�صم املبا�شر،
�أو(ج) كانت بطاقة �ضيف الإحتاد ارتق للخ�صم املبا�شر ملغاة� ،أو(د) كان ح�ساب �ضيف
الإحتاد من بنك �أبوظبي التجاري مقف ًال �أو(هـ) كانت هناك �أي واقعة ميكن �أن ت�ؤدي ،ح�سب
التقدير املطلق للبنك� ،إىل �إلغاء مزايا برنامج �ضيف الإحتاد.
 3-4-1فور حتويلها ،يكون مبقدور حملة البطاقات الإطالع على كمية �أميال �ضيف الإحتاد التي
مت حتويلها بنجاح يف ك�شوف ح�ساب �أميال �ضيف الإحتاد اخلا�صة بهم ال�صادرة بوا�سطة
الإحتاد ،وكذلك يف ك�شف احل�ساب ال�صادر بوا�سطة البنك يف ما يتعلق بح�ساب البطاقة/
ح�ساب �ضيف الإحتاد من بنك �أبوظبي التجاري عن ذلك ال�شهر املعني .ويجب توجيه كافة
اال�ستف�سارات املتعلقة ب�أي �إختالفات يف �أميال �ضيف االحتاد املذكورة يف ك�شف احل�ساب
ال�صادر بوا�سطة الإحتاد �إىل الإحتاد مبا�شرة وتوجيه �أي ا�ستف�سارات بخ�صو�ص ك�شف
احل�ساب ال�صادر بوا�سطة البنك �إىل البنك مبا�شرة.
 4-4-1عملية حتويل �أميال �ضيف الإحتاد �إىل ح�ساب �ضيف الإحتاد اخلا�ص بحامل البطاقة هي
عملية اوتوماتيكية وال ميكن ال�سيطرة عليها على �أ�سا�س انتقائي.
 5-4-1فور حتويلها ،تخ�ضع �صالحية �أميال �ضيف الإحتاد �إىل �أحكام و�شروط �ضيف الإحتاد.

 5-1الإ�سرتداد
 1-5-1يتم �إ�سرتداد �أميال �ضيف الإحتاد طبق ًا لأحكام برنامج �ضيف الإحتاد ويخ�ضع �إىل �أحكام
و�شروط �ضيف االحتاد.
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 2-5-1ميكن �إ�سرتداد �أميال �ضيف الإحتاد للح�صول على رحالت وترفيع درجة ال�سفر على منت
رحالت �شركة الإحتاد للطريان و�شركائها من اخلطوط اجلوية وجمموعة من املكاف�آت
الرتفيهية ومكاف�آت الإرتقاء ب�أ�سلوب احلياة والت�سوق من حمالت راقية طبق ًا لأحكام
و�شروط �ضيف الإحتاد �أو تلك الأحكام وال�شروط املذكورة يف �أحدث مرا�سالت �ضيف
الإحتاد ال�صادرة بوا�سطة الإحتاد .ويجوز للإحتاد تعديل املنتجات واخلدمات املعرو�ضة يف
حمل املكاف�آت وعلى املوقع االلكرتوين ل�ضيف الإحتاد �أو املواد الت�سويقية دون �إ�شعار م�سبق.
وتخ�ضع املنتجات واخلدمات املعرو�ضة �إىل الأحكام وال�شروط اخلا�صة بكل مزود باملكاف�آت.
وال تكون الر�سوم الإ�ضافية مغطاة بوا�سطة �أميال �ضيف الإحتاد.
 3-5-1تكون الإحتاد وحدها وب�صفة ح�صرية م�س�ؤولة عن �إ�سرتداد �أميال �ضيف الإحتاد .وال يقدم
البنك �أي �ضمانة وال يتحمل �أي �إلتزام �أو م�س�ؤولية جتاه حامل البطاقة �أو �أي �شخ�ص �آخر عن
�أي �إخفاق يف �إ�سرتداد �أميال �ضيف الإحتاد من قبل الإحتاد �أو �أي �شخ�ص �آخر.
 4-5-1ال يتحمل البنك �أي م�س�ؤولية عن اخل�سائر �أو الأ�ضرار �أو امل�صاريف �أو املطالبات �أو �أي
�إلتزامات �أخرى مهما كانت� ،سواء مبا�شرة �أو غري مبا�شرة �أو تبعية �أو متزامنة �أو خا�صة
�أو عقابية يتحملها �أي حامل بطاقة نتيجة لإ�سرتداد �أميال �ضيف الإحتاد و�/أو حيازة و�/أو
�إ�ستخدام �أميال �ضيف الإحتاد �أو ب�أي طريقة �أخرى نا�شئة عن الع�ضوية يف برنامج �ضيف
الإحتاد �أو يف ما يتعلق بذلك .كما ال يكون البنك م�س�ؤو ًال عن �أي مبالغ م�ستحقة الدفع
بوا�سطة �أي حامل بطاقة �إىل �أي �أطراف ثالثة ب�سبب �شراء �أو توريد �أو نوعية �أو تركيب �أو
�إ�ستخدام �أميال �ضيف الإحتاد �أو عن �أي �إهمال �أو خمالفة لأي قانون �أو �أي مهام �أخرى من
جانب البنك �أو �أي مورد �أو م�صدر �أو تاجر و�/أو �أي �شخ�ص �آخر مرتبط ب�أي طريقة ،مبا�شرة
�أو غري مبا�شرة بربنامج �ضيف الإحتاد.
	5-5-1ال يقدم البنك �أي تعهدات �أو �أي �ضمانات مهما كانت �صريحة �أم �ضمنية وال يتعهد �أو يتوىل
�أي م�س�ؤولية مهما كانت بخ�صو�ص نوعية �أو قابلية �أميال �ضيف الإحتاد �أو املنتجات �أو
اخلدمات التي يح�صل عليها حامل البطاقة من خالل �إ�سرتداد �أميال �ضيف الإحتاد للت�سويق
�أو عن مالءمة �أو منا�سبة هذه الأميال واملنتجات واخلدمات لأي �إ�ستخدام �أو غر�ض .ويقبل
حامل البطاقة كافة �أميال �ضيف الإحتاد واملنتجات واخلدمات التي يح�صل عليها من خالل
�إ�سرتداد �أميال �ضيف الإحتاد “على حالتها الراهنة” وعلى م�س�ؤوليته وخماطرته اخلا�صة.

� 6-1أحكام متفرقــة
	1-6-1ال تكون �أميال �ضيف الإحتاد قابلة للتحويل �إىل �أي �شخ�ص �آخر .وعند �إحتفاظ حامل
البطاقة ب�أكرث من بطاقة واحدة من بطاقات �ضيف الإحتاد ارتق للخ�صم املبا�شر امل�ؤهلة/
ح�ساب �ضيف الإحتاد من بنك �أبوظبي التجاري ،يجوز حلامل البطاقة جتميع �أميال �ضيف
الإحتاد املكت�سبة يف ما يتعلق بكل بطاقة �ضيف االحتاد ارتق للخ�صم املبا�شر /ح�ساب �ضيف
الإحتاد من بنك �أبوظبي التجاري.
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	2-6-1ال يجوز ا�ستبدال �أميال الإحتاد بقيمتها النقدية ،وال يجوز �إ�ضافتها �إىل احل�ساب �أو
�إ�ستخدامها لدفع �أي �أجور �أو ر�سوم م�ستحقة للبنك.
 3-6-1مت �إ�صدار بطاقة �ضيف االحتاد ارتق للخ�صم املبا�شر بغر�ض الإ�ستخدام ال�شخ�صي لتنفيذ
معامالت امل�شرتيات باملفرق .ويجوز ال�سماح ب�إ�ستخدام البطاقة لتنفيذ معامالت جتارية �أو
معامالت �أعمال يف بع�ض احلاالت اال�ستثنائية .ولكن ال ت�ؤهل �أي من تلك املعامالت التجارية
حامل البطاقة احل�صول على �أميال �ضيف الإحتاد بخ�صو�ص املعاملة /املعامالت املعنية.
ويقرر البنك ،ح�سب تقديره املطلق� ،إذا ما كانت �أي معاملة ذات طبيعة جتارية �أو طبيعة
�أعمال �أو معامالت �شخ�صية ،ويظل حامل البطاقة م�س�ؤو ًال عن احل�صول على موافقة البنك
قبل القيام ب�أي من تلك املعامالت با�ستخدام بطاقة �ضيف االحتاد ارتق للخ�صم املبا�شر
اخلا�صة به .ويظل قرار البنك بهذا اخل�صو�ص نهائي ًا وملزم ًا.
 4-6-1يحق للبنك ،يف �أي وقت ،ح�سب تقديره املطلق ودون توجيه �أي �إ�شعار م�سبق ودون حتمل
�أي م�س�ؤولية جتاه حامل البطاقة ب�أي طريقة مهما كانت� ،إنهاء املزايا امل�ستحقة �إىل حامل
البطاقة مبوجب برنامج �ضيف الإحتاد و�/أو تغيري �أو تعديل �أو الإ�ضافة �إىل �أو احلذف من �أي
من الأحكام وال�شروط الواردة يف هذا امل�ستند و�/أو �سحب و�/أو �إلغاء �أي �أميال �إحتاد مكت�سبة
و�/أو تعديل �أو و�ضع حد لقيمة �أميال �ضيف الإحتاد و�/أو طريقة �إحت�ساب و�/أو حتويل �أميال
�ضيف الإحتاد.
 5-6-1يوافق حامل البطاقة �أنه لأغرا�ض البند ( )2من الق�سم (ز) من الأحكام وال�شروط العامة،
يكون للبنك �صالحية الإف�صاح عن معلومات تتعلق بحامل البطاقة وح�ساب البطاقة وعالقة
حامل البطاقة بالبنك �إىل الإحتاد وال�شركات الفرعية التابعة لها وال�شركات املرتبطة بها
وفروعها ومن تتنازل �إليهم ومزودي اخلدمات و�شركات الت�أمني والوكالء والأطراف الأخرى
بغر�ض متكني البنك والإحتاد من الوفاء بالتزاماتهما املرتبطة ببطاقة �ضيف االحتاد ارتق
للخ�صم املبا�شر /ح�ساب �ضيف الإحتاد من بنك �أبوظبي التجاري.
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