
الأحكام وال�شروط

ت�صري هذه الأحكام وال�صروط )اأحكام و�صروط بطاقة الئتمان ”بطاقتي”( دون اإخالل باأحكام و�صروط اخلدمات امل�صرفية لالأفراد من بنك اأبوظبي التجاري، والتي ميكن الإطالع عليها على 
موقع بنك اأبوظبي التجاري )adcb.com(. حتدد اأحكام و�صروط بطاقة الئتمان ”بطاقتي”  من بنك اأبوظبي التجاري املزايا واملنافع املختلفة ال�صارية على بطاقات ”بطاقتي” الئتمان من 

بنك اأبوظبي التجاري، والتي تعترب جزءا من اأحكام و�صروط البطاقة الئتمان، اإ�صافة اإلى اأحكام و�صروط اخلدمات امل�صرفية لالأفراد من بنك اأبوظبي التجاري.

اإن تفعيل امل�صتخدم و/اأو ا�صتخدامه لـ ”بطاقتي” الئتمان من بنك اأبوظبي التجاري يعترب دليال حا�صما وملزما على موافقة امل�صتخدم على اللتزام باأحكام و�صروط بطاقة الئتمان ”بطاقتي”  
من بنك اأبوظبي التجاري، اإ�صافة اإلى اأحكام و�صروط اخلدمات امل�صرفية لالأفراد من بنك اأبوظبي التجاري، وال�صروط والأحكام ال�صارية على برنامج اجلوائز من بنك اأبوظبي التجاري، 

و�صروط واأحكام الطرف الثالث ال�صارية على اأي عرو�ض تقدم من ذلك الطرف الثالث.

الكلمات بخط عري�ض وامل�صتخدمة يف هذه الأحكام وال�صروط وغري املعرفة فيها؛ تف�صر باملعاين الواردة بها يف اأحكام و�صروط اخلدمات امل�صرفية لالأفراد من بنك اأبوظبي التجاري والتي 
.)adcb.com( ميكن الإطالع عليها عرب موقع بنك اأبوظبي التجاري الإلكرتوين

لأغرا�ض اأحكام و�صروط ”بطاقتي” الئتمان من بنك اأبوظبي التجاري، يكون للكلمات التالية املعاين املبينة مقابل كل منها:

املنفعة: كل عر�ض يقدم من قبل بنك اأبوظبي التجاري، اأو من قبل اأي طرف ثالث مبوجب البطاقة املوؤهلة، �صواء كانت ذلك مبوجب اأحكام و�صروط بطاقة الئتمان ”بطاقتي”  من بنك 
اأبوظبي التجاري، اأو قد ت�صاف من وقت لآخر.

البطاقة امل�ؤهلة: بطاقة الئتمان ”بطاقتي”  من بنك اأبوظبي التجاري.

نقاط تات�س بوينت�س الرتحيبية   -1

ما هي نقاط تات�س بوينت�س الرتحيبية؟  1-1
“نقاط تات�ض بوينت�ض الرتحيبية“ هي عبارة عن مكافاأة من نقاط تات�ض بوينت�ض تقدم مبوجب برنامج الولء من بنك اأبوظبي التجاري. ميكن الطالع على تفا�صيل من خالل املوقع اللكرتوين 

.)www.adcbtouchpoints.com(

ما هي الأحكام وال�سروط التي ت�سري على نقاط تات�س بوينت�س الرتحيبية؟  2-1
متنح نقاط تات�ض بوينت�ض الرتحيبية حلامل البطاقة املوؤهلة اجلديد فقط، ب�صرط اأن يكون حامل البطاقة قد �صدد الر�صوم ال�صنوية عن البطاقة املوؤهلة، اإ�صافة اإلى ت�صوية املبلغ امل�صتحق يف   

اأول وثاين ك�صف ح�صاب م�صريف ير�صل اإلى حامل البطاقة.
�صيتم اإخطار حامل البطاقة اإلكرتونيا متى ما مت اإيداع نقاط تات�ض بوينت�ض الرتحيبية يف ح�صاب حامل البطاقة. ميكن ا�صرتداد نقاط تات�ض بوينت�ض الرتحيبية با�صتخدام اأي من اخليارات   

املتاحة على موقع بنك اأبوظبي التجاري الإلكرتوين.
على حامل البطاقة ا�صرتداد نقاط تات�ض بوينت�ض قبل انتهاء �صريان النقاط. لي�ض هناك متديد لفرتة ا�صرتداد نقاط تات�ض بوينت�ض. لن ي�صمح حلامل البطاقة با�صتبدال نقاط تات�ض بوينت�ض   

الرتحيبية باأي منتجات و/اأو خدمات اأخرى تقدم من قبل بنك اأبوظبي التجاري، اأو املطالبة باحل�صول على تعوي�ض نقدي عو�صا عن نقاط تات�ض بوينت�ض الرتحيبية.
ل يجوز حتويل اأو بيع نقاط تات�ض بوينت�ض الرتحيبية اإلى اأي �صخ�ض اآخر.  

املكافاأة ال�سنوية لنقاط تات�س بوينت�س   -2

ما هي »املكافاأة ال�سنوية لنقاط تات�س بوينت�س »؟  1-2
متنح هدية نقاط تات�ض بوينت�ض ال�صنوية حلامل البطاقة على املبالغ التي ي�صتخدمها عرب البطاقة، وذلك بناء على املعايري املطبقة من قبل بنك اأبوظبي التجاري، واملف�صلة يف اجلدول التايل:

ما هي الأحكام وال�سروط ال�سارية على املكافاأة ال�سنوية لنقاط تات�س بوينت�س؟  2-2
املكافاأة ال�صنوية لنقاط تات�ض بوينت�ض متاحة فقط حلامل البطاقة الذي ينفق املبلغ املقرر يف اجلدول اأعاله على البطاقة املوؤهلة.   

متنح املكافاأة ال�صنوية لنقاط تات�ض بوينت�ض عند �صداد كامل الر�صوم ال�صنوية امل�صتحقة اعتبارا من ال�صنة الثانية.  
ميكن ا�صرتداد املكافاأة ال�صنوية لنقاط تات�ض بوينت�ض با�صتخدام اأي من اخليارات املتاحة عرب موقع بنك اأبوظبي التجاري الإلكرتوين.  

على حامل البطاقة ا�صرتداد نقاط تات�ض بوينت�ض قبل انتهاء �صريانها. ل ي�صمح باملطالبة بتمديد الفرتة الزمنية املتاحة لال�صرتداد.  
لي�ض حلامل البطاقة �صالحية ا�صتبدال املكافاأة ال�صنوية لنقاط تات�ض بوينت�ض باأي منتج و/اأو اأي خدمة اأخرى يقدمها بنك اأبوظبي التجاري، اأو املطالبة باحل�صول على اأي دفعات نقدية عو�صا   

عن املكافاأة ال�صنوية لنقاط تات�ض بوينت�ض.
ل يجوز حتويل اأو بيع املكافاأة ال�صنوية لنقاط تات�ض بوينت�ض اإلى اأي �صخ�ض اآخر.  

)1(

املكافاأة ال�سنوية لنقاط تات�س بوينت�سامل�سروفات بالدرهم/خالل ال�سنة امليالدية

500٫000

350٫000

250٫000

750٫000 نقطة تات�ض بوينت�ض 

500٫000 نقطة تات�ض بوينت�ض 

250٫000 نقطة تات�ض بوينت�ض 
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الدخول اإلى القاعة   -3

ما معنى »الدخول اإلى القاعة«؟  1-3
“الدخول اإلى القاعة“ عبارة عن برنامج مقدم من قبل طرف ثالث مزود خدمة، مينح مبوجبه حامل البطاقة �صالحية الدخول اإلى؛ وال�صرتاك يف؛ قاعات املطارات )“الدخول اإلى القاعة“(. ميكن 

.)www.adcb.com( الإطالع على قائمة بالقاعات امل�صرتكة يف الربنامج عرب موقع بنك اأبوظبي التجاري

ما هي الأحكام وال�سروط ال�سارية على الدخول اإلى القاعة؟  2-3
الدخول اإلى القاعة متاح حلملة البطاقات فقط على اأ�صا�ض اأف�صل جهد.  

يجوز تغيري اأو تقييد الدخول اإلى القاعة بناء على نوع البطاقة. الدخول اإلى القاعة عبارة عن خدمة مقدمة من قبل طرف ثالث مزود خدمات. ل يجوز للعميل حتميل بنك اأبوظبي التجاري   
اأي م�صوؤولية ب�صبب اأي تغيريات يقوم بها الطرف الثالث مزود اخلدمة، وعلى العميل اأي�صا اإعفاء بنك اأبوظبي التجاري عن اأي التزام يف حال حدوث ذلك.

.)www.adcb.com( ميكن الإطالع على اأحدث تفا�صيل الدخول اإلى القاعة عرب موقع بنك اأبوظبي التجاري  
يحتفظ بنك اأبوظبي التجاري باحلق يف تقييد اأو تعديل اأو تغيري اأي منافع اأو خدمات، اأو تغيري زمن القاعة اأو موقعها اأو اأي ترتيبات لتبديل القاعة يف اأي وقت بناء على اأو بدون اإخطار خطي.  

يحتفظ بنك اأبوظبي التجاري باحلق بناء على تقديره املطلق يف اإيقاف خيار الدخول اإلى القاعة يف اأي وقت، اأو رف�ض ال�صماح حلامل البطاقة با�صتخدام اأي �صالة.  
ل يتحمل بنك اأبوظبي التجاري اأي التزام عن اأي خ�صائر اأو اأ�صرار قد يتكبدها حامل البطاقة نتيجة اأي رف�ض اأو اإلغاء اأو منع.  

ا�سرت واحدة واح�سل على الثانية جمانا – تذاكر الأفالم  -4

ما هو خيار ا�سرت واحدة واح�سل على الثانية لتذاكر الأفالم؟  1-4
ي�صتحق حملة البطاقات املوؤهلة �صالحية �صراء اأربعة من خيارات »ا�صرت تذكرة واح�صل على الثانية« �صهريا عند �صراء تذاكر الدخول اإلى �صينما فوك�ض عرب املوقع الإلكرتوين اأو عرب تطبيق فوك�ض 

�صينما على الهاتف املتحرك.

ما هي الأحكام وال�سروط ال�سارية على خيار ا�سرت واحدة واح�سل على الثانية لتذاكر الأفالم؟  2-4
ت�صتخدم التذكرة املجانية يف نف�ض الوقت مع التذكرة مدفوعة القيمة خالل نف�ض الدورة، ول يجوز الحتفاظ بالتذكرة املجانية ل�صتخدامها خالل الدورة التالية �صواء كان ذلك يف نف�ض اليوم   

اأو يف يوم اآخر. املقاعد خا�صعة للتوفر، علما باأن التخ�صي�ض يكون على اأ�صا�ض الأولوية بوقت احل�صور.
هذه امليزة ل ت�صري بالتزامن مع اأي عرو�ض خا�صة اأخرى، اأو اأي ت�صوير اأو دورة خا�صة يف �صينمات ماجد الفطيم ذ م م. اأنواع التذاكر املتاحة �صمن هذه امليزة هي 2دي �صتاندرد، 2دي يف   
اآي بي، 2دي ماك�ض يف اآي بي، 2دي ماك�ض يف اآي بي اأمتو�ض، 3دي �صتاندرد، 3دي يف اآي بي، 3دي ماك�ض يف اآي بي، 3دي ماك�ض يف اآي بي اأمتو�ض، 3دي مريكاتو يف اآي بي، 2دي مريكاتو يف اآي 

بي، اأمياك�ض اإ�ض تي دي، اأمياك�ض يف اآي بي، اأمياك�ض بالكوين، جولد اأبر، جولد لور، وثيرت من قبل رود�ض.
يتحمل حامل البطاقة امل�صوؤولية ح�صريا �صداد اأي ر�صوم تفر�ض من قبل �صينمات ماجد الفطيم ذ م م بغر�ض احل�صول على هذا العر�ض.  

يتحمل حامل البطاقة امل�صوؤولية ح�صريا عن حماية و�صالمة بطاقاتهم من الغري، مع التاأكيد على عدم ال�صماح لأي طرف ثالث بال�صتفادة من هذا العر�ض.  
على حامل البطاقة التاأكيد على حمل البطاقة يف جميع الأوقات، حيث اأنه من خالل هذه البطاقة يتم �صراء التذاكر، على اأن يتم اإبراز نف�ض البطاقة على ال�صتقبال عند الدخول يف حال طلب   

ذلك.
التذاكر ال�صادرة بناء على هذه املنفعة مقدمة من قبل �صينمات ماجد الفطيم ذ م م، وعليه ل يتحمل بنك اأبوظبي التجاري اأي م�صوؤولية فيما يخ�ض قبول اأو رف�ض التذاكر، اأو حجز التذاكر   
عرب �صينمات ماجد الفطيم، اأو اأي تغيري اأو اإلغاء اأي عرو�ض اأو اأي م�صائل اآخر تتعلق بال�صينمات، اأو موقع �صينما ماجد الفطيم اأو تطبيق الهاتف التي حتت �صيطرة �صينمات ماجد الفطيم. 

على حامل البطاقة تقدمي اأي �صكوى تخ�ض اأي مما �صبق ذكره مبا�صرة اإلى �صينما ماجد الفطيم، واإعفاء بنك اأبوظبي التجاري عن اأي التزام.

املنافع لدى جراند حياة اأبوظبي  -5

ما هي املنافع املتاحة من قبل جراند حياة اأبوظبي؟  1-5
الدخول اإلى م�صابح الفندق وقاعة التمارين واملرافق احلرارية.  

اأ�صخا�ض فقط   4 اأو ترويجات اأخرى«، لعدد  25% خ�صم على فاتورة الوجبات وامل�صروبات ل ي�صري على »التبغ والتجزئة وغداء العمل واحلفالت، والعطالت، ول بالتزامن مع اأي عرو�ض   
للح�صول على اخل�صم يف املرة الواحدة.

20% خ�صم على خدمات النادي ال�صحي »غري قابل للتحويل، ل�صتخدام الع�صو فقط، وخا�صع للتوفر.«  
20% خ�صم على اأ�صناف مبيعات خمتارة من النادي ال�صحي.  

20% خ�صم على خدمات ال�صعر والتجميل وال�صالون »غري قابل للتحويل، ل�صتخدام الع�صو فقط، وخا�صع للتوفر.«  
خدمات �صف ال�صيارة.  

ما هي الأحكام وال�سروط ال�سارية على هذه املنفعة؟  2-5
الدخول املجاين اإلى مركز اللياقة لي�ض معناه ع�صوية النادي، ول يجب النظر اإليه باعتباره ع�صوية يف نادي اللياقة.  

مينح حامل البطاقة فقط �صالحية الدخول ب�صرط اإبراز البطاقة املوؤهلة مع بطاقة الهوية الإماراتية �صارية املفعول اأو رخ�صة القيادة اأو جواز ال�صفر.  
مينح الدخول بناء على التوفر، وعلى اأ�صا�ض اأولوية احل�صور.  

ل يتحمل بنك اأبوظبي التجاري اأي م�صوؤولية اأو التزام عن اأي م�صاألة )مبا يف ذلك، ودون ح�صر، اأي اإ�صابة اأو خ�صارة اأو وفاة اأو اأ�صرار يتعر�ض لها اأي �صخ�ض اأو ممتلكات( نتيجة اأو فيما له   
�صلة با�صتخدام املرافق املتاحة من قبل الطرف الثالث، اأو نتيجة اأي تق�صري اأو اإهمال من قبل الطرف الثالث املزود لهذه املنفعة.

�صيتم حت�صيل ر�صوم على التدريبات ال�صخ�صية والدرو�ض اخلا�صة بناء على الفئات املطبقة من قبل الطرف الثالث، حيث اأن هذه اخلدمات غري م�صمنة يف هذه املنفعة.  

)2(
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ل تقدم اأي مزايا اأو خ�صومات يف حال �صراء اإذن دخول الفندق اليومي.  
هذه املنفعة تقت�صر على حامل البطاقة فقط، علما باأنه ي�صرتط اأن تكون البطاقة �صارية املفعول، والعر�ض خا�صع للتوفر.  

منافع عامل فرياري اأبوظبي، يا�س ووتر وورلد اأبوظبي، وعامل وورنر براذرز اأبوظبي  -6

ما هي املنافع املتاحة يف عامل فرياري اأبوظبي، يا�س ووتر وورلد وعامل وورنر براذرز اأبوظبي؟  1-6
يتمتع حامل البطاقة باملزايا التالية املقدمة من عامل فرياري اأبوظبي، ويا�ض ووتر وورلد اأبوظبي، وورنر براذرز اأبوظبي، عند اإبراز البطاقة املوؤهلة الأ�صلية عند مكتب �صراء التذاكر:

15% خ�صم على تذاكر الدخول وت�صاريح الدخول ال�صنوية.  
15% خ�صم على امل�صرتيات.  

10% خ�صم على فواتري الوجبات وامل�صروبات.  
برنامج �صداد �صخ�صي 0% لفرتة 6 اأ�صهر على جميع امل�صرتيات اأكرث من 500 درهم با�صتخدام البطاقة املوؤهلة يف عامل فرياري اأبوظبي، يا�ض ووتر وورلد وعامل وورنر براذرز اأبوظبي.  

ت�صريح دخول جماين �صريع بناء على اأولوية الو�صول اإلى منطقة الألعاب واملرافق ال�صياحية  
ميكن ال�صتفادة من هذه املنفعة خالل العطالت الر�صمية واملنا�صبات اخلا�صة.  

خا�صع لتوفر اخلدمة، على حامل البطاقة اإبراز البطاقة البالتينية اأو بطاقة اإنفينيت اأو بطاقة وورلد اأو بطاقة وورلد اإليت الئتمان ال�صادرة من قبل بنك اأبوظبي التجاري عند مكتب �صراء   
التذاكر، حيث يح�صل حامل البطاقة )اإ�صافة اإلى ثالثة من ال�صيوف املرافقني( على ت�صريح دخول �صريع باأولوية الو�صول اإلى مناطق الألعاب واملرافق ال�صياحية يف يا�ض ووتر وورلد   املائية، 

عامل فرياري يف اأبوظبي، اأو عامل وورنر براذرز اأبوظبي.

ما هي الأحكام وال�سروط ال�سارية على مزايا عامل فرياري اأبوظبي، و يا�س ووتر وورلد، وعامل وورنر براذرز اأبوظبي؟  2-6
ي�صمح لكل حامل بطاقة ب�صراء حتى اأربع تذاكر )حامل البطاقة مع ثالثة �صيوف مرافقني( للدخول اإلى يا�ض ووتر وورلد املائية، وعامل فرياري اأبوظبي، وعامل وورنر براذرز اأبوظبي، بخ�صم   

15% عن �صعر الدخول العادي.
العر�ض ل ي�صري بالتزامن مع اأي عرو�ض اأو خ�صومات اأو ترويجات اأخرى.  

حلامل البطاقة احلق يف �صراء ما ي�صل اإلى اأربع ت�صاريح دخول �صنويا )حامل البطاقة مع ثالثة من ال�صيوف املرافقني( بخ�صم 15% من �صعر الدخول العادي.  
البنود التالية م�صتثناة من خ�صم ال 15% على امل�صرتيات با�صتخدام البطاقة املوؤهلة يف يا�ض ووتر وورلد املائية، عامل فرياري اأبوظبي، اأو عامل وورنر براذرز اأبوظبي:  

•   جتربة يا�ض للبحث عن اللوؤلوؤ؛  
•   جتربة الغط�ض؛   

•   منتجات الت�صوير )اأي �صور ذات عالقة بامل�صرتيات(؛   
•   املكافاأة التذكارية )اأجزاء اأ�صلية من �صيارات فورمول ون اأو جي تي(؛   

•   النماذج )مناذج ال�صيارات(؛   
•   �صيارات فرياري؛   

•   الأ�صناف املعرو�صة للبيع.  
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تقدم املزايا بناء على تقدير بنك اأبوظبي التجاري املطلق، اإلى حامل البطاقة الذي ي�صتطيع تلبية معايري ال�صتحقاق بناء على ما يقرره بنك اأبوظبي التجاري من وقت لآخر. يحتفظ بنك اأبوظبي    
التجاري باحلق يف رف�ض منح اأي منفعة دون الإف�صاح عن اأ�صباب ذلك الرف�ض.

تخ�صع املنافع املقدمة اإلى الأحكام وال�صروط املطبقة من قبل الطرف الثالث املقدم للمنفعة املعنية، وعلى حامل البطاقة اللتزام يف جميع الأوقات بتلك ال�صروط والأحكام.   

يف حال عدم توفر اأي من املنافع املقدمة بناء على العر�ض، من بنك اأبوظبي التجاري )بناء على قراره املطلق( احلق يف ا�صتبدال تلك املنفعة باأي جائزة اأو منفعة اأخرى بقيمة مماثلة.   

يجوز اإلغاء اأو ا�صرتداد املنفعة )�صواء كانت م�صتحقة اأو م�صرتدة( من قبل بنك اأبوظبي التجاري )بناء على قراره املطلق( يف حال عجز العميل عن تلبية ا�صرتاطات ال�صتحقاق اأو يف حال تقرر اأن    
العميل غري م�صتحق من قبل بنك اأبوظبي التجاري )بناء على قراره املطلق، اأو بناء على قرار الطرف الثالث املزود اأو امل�صدر للمنفعة(.
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