ال تتعار�ض هذه الأحكام وال�شروط ،وال يجب �أن تُف�سّ ر ،بما يخالف الأحكام وال�شروط الخا�صة
بالخدمات الم�صرفية للأفراد في بنك �أبوظبي التجاري المتاحة لالطالع على الموقع الر�سمي
للبنك  .adcb.comتت�ضمن هذه الوثيقة من الأحكام وال�شروط الحدود ال�ضابطة لمختلف
المنافع والمزايا الخا�صة ال�سارية على كل من بطاقات ائتمان بنك �أبوظبي التجاري التالية:
�إنفينيت ،والبطاقة البالتينية ،والتيتانيوم ،والذهبية ،والكال�سيكية ،وت�شكّل هذه الوثيقة جزء ًا من
‘�شروط بطاقات االئتمان’ (التي تمثل الق�سم الخام�س) �ضمن الأحكام وال�شروط الخا�صة بالخدمات
الم�صرفية ل�ل�أف��راد في بنك �أبوظبي التجاري المتاحة على الموقع الإلكتروني الر�سمي للبنك
� .adcb.comإن مجرد تفعيلك �أو/و ا�ستخدامك لإحدى (�أو عددٍ من) بطاقات ائتمان بنك
�أبوظبي التجاري� :إنفينيت� ،أو البطاقة البالتينية� ،أو التيتانيوم �أو الذهبية �أو الكال�سيكية يعتبر دلي ًال
قاطع ًا ومُلزم ًا على ت�أكيد التزامك بالأحكام وال�شروط المن�صو�ص عليها هنا ،ف�ض ًال عن موافقتك
الطوعية بااللتزام بالأحكام وال�شروط الخا�صة بالخدمات الم�صرفية للأفراد في بنك �أبوظبي
التجاري المتاحة لالطالع على الموقع الر�سمي للبنك  ،adcb.comوالأحكام وال�شروط الخا�صة
بالجهات الموردة (الأط��راف الثالثة) :ك ُّل ح�سب الميزة �أو المنفعة التي يقدمها (كما هي محددة
�أدناه) .ينبغي �أن تف�سّ ر التعابير الواردة بخط �أ�سود داكن في هذه الوثيقة وغير المعرّفة ،وفق المعاني
المحددة لها في وثيقة الأحكام وال�شروط الخا�صة بالخدمات الم�صرفية للأفراد في بنك �أبوظبي
التجاري المتاحة على موقع البنك .adcb.com
وتحقيق ًا لأغرا�ض هذه الأحكام وال�شروط ،تحمل الم�صطلحات التالية ما يلي من المعاني:
المزايا تعني المزايا التالية ال�سارية على البطاقات االئتمانية الم�ؤهلة الآتية (المحددة �أدناه):
المزايا

البطاقات الم�ؤهلة

تذاكر مجانية لدخول ال�سينما وفق عر�ض
“ا�شتر واحدة واح�صل على الأخرى مجاناً”

�إنفينيت ،البالتينية ،التيتانيوم،
الذهبية ،الكال�سيكية

عر�ض موقع وتطبيق طلبات دوت كوم

�إنفينيت ،البالتينية

عر�ض موقع وتطبيق نون دوت كوم
عر�ض تطبيق كريم
عر�ض محالّت كاريبو كوفي
ق�سيمة الإقامة المجانية
عر�ض برنامج  Uمن �إعمار

�إنفينيت
�إنفينيت
�إنفينيت
�إنفينيت
�إنفينيت
�إنفينيت ،البالتينية ،التيتانيوم،
الذهبية ،الكال�سيكية
�إنفينيت ،البالتينية
�إنفينيت ،البالتينية ،التيتانيوم

عر�ض نقاط تات�ش بوينت�س الإ�ضافية
Ver.01/July2019

برنامج الجولف
الدخول لقاعات كبار ال�شخ�صيات

البطاقة الم�ؤهلة تعني البطاقة المُدرجة تحت عنوان «البطاقة الم�ؤهلة» �ضمن الجدول �أعاله.
حامل البطاقة الم�ؤهل يعني حامل البطاقة االئتمانية الذي �أ�صدر بنك �أبوظبي التجاري له �أو
لها البطاقة الم�ؤهلة.
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 -1عر�ض «ا�شتر تذكرة دخول �سينما واح�صل على الأخرى مجاناً»
ما هو عر�ض «ا�شتر تذكرة دخول �سينما واح�صل على الأخرى مجاناً»؟
يُتاح لحامل البطاقة الم�ؤهل الح�صول على تذكرة مجانية واح��دة ( )1لدخول �صاالت
ال�سينما ،عند �شراء تذكرة دخول �سينما واحدة ( )1من �صاالت �سينما فوك�س ،با�ستخدام
بطاقة ائتمانية م�ؤهلة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة مع مراعاة الأحكام وال�شروط
التالية:
(�أ) يحقّ لحاملي بطاقة ائتمان �إنفينيت من بنك �أبوظبي التجاري الح�صول على �أربع
( )4تذاكر دخول �سينما مجانية كل �شهر عندما ي�شترون التذاكر من �صاالت
�سينما فوك�س عبر موقعها الإلكتروني �أو تطبيقها على الهواتف الذكية با�ستخدام
بطاقتهم االئتمانية �إنفينيت من بنك �أبوظبي التجاري ،حيث ي�سري هذا العر�ض
على الفئات التالية من تذاكر تجارب ال�سينما لدى �صاالت �سينما فوك�س:
ثيتر باي رودز ،جولد باي رودز ،كيدز ،وتذاكر العر�ض االعتيادية �أي ماك�س
( ،)IMAXوتذاكر العر�ض �أي ماك�س لكبار ال�شخ�صيات (،)IMAX VIP
وتذاكر العر�ض �آي ماك�س ال�شرفة ( ،)IMAX BALCONYوتذاكر العر�ض
ثالثي الأبعاد الإعتيادية ( ،)3D standardوتذاكر العر�ض ثالثي الأبعاد
لكبار ال�شخ�صيات ( ،)3D VIPوتذاكر العر�ض ثالثي الأبعاد ماك�س (3D
 ،)MAX VIPوتذاكر العر�ض ثالثية الأبعاد �آتمو�س ( ،)Atmosوتذاكر
العر�ض ثالثي الأبعاد لكبار ال�شخ�صيات ميركاتو ( ،)Mercato VIPوتذاكر
العر�ض ثنائي الأبعاد االعتيادية ،وتذاكر العر�ض ثنائي الأبعاد لكبار ال�شخ�صيات،
وتذاكر العر�ض ثنائي الأبعاد لكبار ال�شخ�صيات ماك�س ،وتذاكر العر�ض ثنائي
الأبعاد لكبار ال�شخ�صيات ماك�س �آتمو�س ،وتذاكر العر�ض ثنائي الأبعاد لكبار
ال�شخ�صيات ميركاتو.
(ب) يحقّ لحاملي بطاقة ائتمان �إنفينيت من بنك �أبوظبي التجاري الح�صول على �أربع
( )4تذاكر دخول �سينما مجانية كل �شهر عندما ي�شترون التذاكر من �صاالت
�سينما فوك�س عبر موقعها الإلكتروني �أو تطبيقها على الهواتف الذكية با�ستخدام
بطاقتهم االئتمانية �إنفينيت من بنك �أبوظبي التجاري ،حيث ي�سري هذا العر�ض
على الفئات التالية من تذاكر تجارب ال�سينما لدى �صاالت �سينما فوك�س:
ثيتر باي رودز ،جولد باي رودز ،كيدز ،وتذاكر العر�ض االعتيادية �آي ماك�س
( ،)IMAXوتذاكر العر�ض �أي ماك�س لكبار ال�شخ�صيات (،)IMAX VIP
وتذاكر العر�ض �آي ماك�س ال�شرفة ( ،)IMAX BALCONYوتذاكر العر�ض
ثالثي الأبعاد الإعتيادية ( ،)3D standardوتذاكر العر�ض ثالثي الأبعاد
لكبار ال�شخ�صيات ( ،)3D VIPوتذاكر العر�ض ثالثي الأبعاد ماك�س (3D
 ،)MAX VIPوتذاكر العر�ض ثالثية الأبعاد �آتمو�س ( ،)Atmosوتذاكر
العر�ض ثالثي الأبعاد لكبار ال�شخ�صيات ميركاتو ( ،)Mercato VIPوتذاكر
العر�ض ثنائي الأبعاد االعتيادية ،وتذاكر العر�ض ثنائي الأبعاد لكبار ال�شخ�صيات،
وتذاكر العر�ض ثنائي الأبعاد لكبار ال�شخ�صيات ماك�س ،وتذاكر العر�ض ثنائي
الأبعاد لكبار ال�شخ�صيات ماك�س �آتمو�س ،وتذاكر العر�ض ثنائي الأبعاد لكبار
ال�شخ�صيات ميركاتو.
(جـ) يحقّ لكلٍّ من حاملي البطاقة االئتمانية تات�ش بوينت�س الذهبية ،وتات�ش بوينت�س
التيتانيوم ،وتات�ش بوينت�س الكال�سيكية من بنك �أبوظبي التجاري الح�صول على
�أرب��ع ( )4تذاكر �سينما مجانية كل �شهر عندما ي�شترون تذاكر دخول ال�سينما
من موقع �سينما فوك�س الإلكتروني �أو تطبيقها على الهواتف الذكية ببطاقاتهم
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االئتمانية :بطاقة ائتمان تات�ش بوينت�س الذهبية ،وبطاقة ائتمان تات�ش بوينت�س
التيتانيوم ،وبطاقة ائتمان تات�ش بوينت�س الكال�سيكية من بنك �أبوظبي التجاري،
حيث ي�سري العر�ض على فئات التجارب ال�سنيمائية التالية من �سينما فوك�س:
تذاكر العر�ض ثنائي الأبعاد االعتيادية ،وتذاكر العر�ض ثنائي الأبعاد االعتيادية
ماك�س.
(د) يجب ا�ستخدام التذكرة المجانية مع التذكرة المدفوعة الثمن لح�ضور نف�س جل�سة
العر�ض وال يجوز ت�أجيل ا�ستخدام تذكرة الدخول المجانية لح�ضور �أي جل�سة
عر�ض �أخرى �سوا ًء في نف�س اليوم �أو في �أي يوم �آخر .يذكر �أن اختيار المقاعد
يخ�ضع لمدى توفرها و�أ�سبقية الحجز ،وتتاح لحامل البطاقة وفق مبد�أ “من ي�صل
�أوالً ،يُخدم �أوالً”.
(هـ)	ال ي�سري ه��ذا العر�ض مع العرو�ض الترويجية الخا�صة الأخ��رى� ،أو العرو�ض
ال�سينمائية المُغلقة �أو حفالت افتتاح الأفالم في �صاالت �سينمات ماجد الفطيم.
(و) يتحمل حامل البطاقة وحدة الم�س�ؤولية عن دفع �أي ر�سوم �أو �أجور مفرو�ضة من قبل
ماجد الفطيم لال�ستفادة من هذا العر�ض.
(ز) يتحمل حامل البطاقة وح��ده الم�س�ؤولية ع��ن �سالمة البطاقة وحمايتها من
اال�ستخدام غير الم�صرّح به و�ضمان ع��دم ا�ستفادة �أي ط��رف ثالث من هذا
العر�ض.
(ح) يجب على حامل البطاقة االحتفاظ دائم ًا بالبطاقة التي ا�شترى بها التذاكر ،وذلك
لتقديمها عند الطلب لمكتب بيع التذاكر قبل الدخول �إلى دور العر�ض.
(ط) ت�صدر التذاكر التي ي�شملها ه��ذا العر�ض بوا�سطة ط��رف ثالث ،وه��ي تخ�ضع
لأحكامه و�شروطه .وبموجب هذا ،ال يتحمل بنك �أبوظبي التجاري �أي م�س�ؤولية عن
�أي �إ�صدار �أو رف�ض �إ�صدار �أو حجز �أي تذاكر من قبل الطرف الثالث �أو عن تغيير �أو
�إلغاء العرو�ض �أو �أي �أمور �أخرى تتعلق بدور العر�ض التي ي�شغلها ويديرها الطرف
الثالث ب�شكل مبا�شر ،وتخ�ضع لأحكامه و�شروطه.من ثَم يجب على حامل البطاقة
مناق�شة �أي م�شاكل تتعلق بالأمور المذكورة �آنف ًا مع الطرف الثالث مبا�شرة ،مع
الأخذ بالح�سبان حماية م�صالح بنك �أبوظبي التجاري من �أي �أ�ضرار قد تن�ش�أ عن
المطالبات التي يتقدم بها حامل البطاقة للجهة الموردة (الطرف الثالث).
(ي)	ال يمكن ت�أجيل الح�صة غير الم�ستخدمة من التذاكر المجانية �إلى ال�شهر المقبل.
 -2عر�ض موقع وتطبيق طلبات دوت كوم
ما هو عر�ض موقع وتطبيق طلبات دوت كوم؟
طلب ،عند طلب
يُتاح لحاملي البطاقة الم�ؤهلين الح�صول على خ�صم قدره  %20عن كل ٍ
الم�أكوالت وتو�صيلها عبر تطبيق طلبات على الهواتف الذكية �أو عبر موقع طلبات دوت كوم
الإلكتروني ،با�ستخدام بطاقة ائتمان م�ؤهلة داخل الإمارات العربية المتحدة ،مع مراعاة
الأحكام وال�شروط التالية:
(�أ) ي�سري الخ�صم المذكور �أع�لاه على �أرب��ع ( )4طلبيات كل �شهر لحاملي بطاقة
ائتمان �إنفينيت تات�ش بوينت�س ،وي�سري على طلبيتان ( )2كل �شهر لحاملي بطاقة
ائتمان تات�ش بوينت�س البالتينية .بحيث ال يتجاوز الحد الأق�صى للخ�صم المُطبق
مبلغ  20درهم ًا �إماراتي ًا لكل طلب.
(ب) لال�ستفادة م��ن الخ�صم ال�م��ذك��ور �أع�ل�اه :يجب على حاملي البطاقات طلب
الم�أكوالت والدفع عبر الإنترنت با�ستخدام بطاقة ائتمان م�ؤهلة.
(جـ)	ال ي�سري هذا العر�ض �إال في دولة الإمارات العربية المتحدة فقط.
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(د)	ال ي�سري ه��ذا العر�ض على المدفوعات التي تُجرى بوا�سطة محافظ الهاتف
المحمول.
(هـ)	ال ي�شمل الخ�صم المذكور �أع�لاه ر�سوم الخدمة التي يفر�ضها الطرف الثالث
(موقع طلبات دوت كوم و�شركا�ؤه بالن�سبة لهذا العر�ض).
�رف ثالث ،وه��و يخ�ضع لأحكامه
(و) يُقدّم “عر�ض طلبات دوت كوم” بوا�سطة ط� ٍ
و�شروطه.
 -3عر�ض موقع وتطبيق نون دوت كوم
ما هو عر�ض نون دوت كوم؟
طلب ،عند طلب
يُتاح لحاملي البطاقة الم�ؤهلين الح�صول على خ�صم قدره  %15عن كل ٍ
المُنتجات المُدرجة في من�صة نون ،عبر تطبيق نون �أو عبر موقع نون دوت كوم الإلكتروني،
با�ستخدام بطاقة ائتمان م�ؤهلة داخ��ل الإم��ارات العربية المتحدة ،مع مراعاة الأحكام
وال�شروط التالية:
(�أ) ي�سري الخ�صم المذكور �أعاله على طلب واحد ( )1كل �شهر بح ّد �أق�صى للخ�صم
ال يتجاوز المئة درهم �إماراتيّ للطلب الواحد.
(ب) لال�ستفادة م��ن الخ�صم ال�م��ذك��ور �أع�ل�اه :يجب على حاملي البطاقات طلب
المنتجات والدفع عبر الإنترنت با�ستخدام بطاقة ائتمان م�ؤهلة.
(جـ)	ال ي�سري هذا العر�ض �إال في دولة الإمارات العربية المتحدة فقط.
(د)	ال ي�سري ه��ذا العر�ض على المدفوعات التي تُجرى بوا�سطة محافظ الهاتف
المحمول.
طرف ثالث ،وهو يخ�ضع لأحكامه و�شروطه.
(هـ) يُقدّم “عر�ض نون دوت كوم” بوا�سطة ٍ
 -4عر�ض تطبيق كريم
ما هو عر�ض تطبيق كريم؟
يُتاح لحاملي البطاقة الم�ؤهلين الح�صول على خ�صم قدره  %50على كل رحلة عند حجز
�سيارات الأج��رة عبر تطبيق كريم على الهاتف المحمول با�ستخدام الرمز الترويجي
“ ،”RIDEADCBمع مراعاة الأحكام وال�شروط التالية:
(�أ) ي�سري الخ�صم المذكور �أعاله على عمليتي ( )2حجزٍ فقط كلَّ نهاية �أ�سبوع في
دول��ة الإم��ارات العربية المتحدة ،حيث تحدد فترة “نهاية الأ�سبوع” من يوم
الخمي�س ال�ساد�سة م�سا ًء وحتى يوم ال�سبت منت�صف الليل.
(ب) يجب على حامل البطاقة الحجز والدفع عبر الإنترنت با�ستخدام بطاقة ائتمان
م�ؤهلة لال�ستفادة من الخ�صم المذكور �آنفاً ،كما يجب عليه �أي�ض ًا ا�ستخدام الرمز
الترويجي “.”RIDEADCB
(جـ) هذا العر�ض �صال ٌح فقط في دولة الإم��ارات العربية المتحدة ،وي�شمل المناطق
التالية :دبي� ،أبوظبي ،عجمان ،ال�شارقة.
(د)	ال ي�سري ه��ذا العر�ض على المدفوعات التي تُجرى بوا�سطة محافظ الهاتف
المحمول.
طرف ثالث ،وهو يخ�ضع لأحكامه و�شروطه.
(هـ) يُقدّم “عر�ض تطبيق كريم” بوا�سطة ٍ
(و) تُقدم الرموز الترويجية من قبل طرف ثالث ،وبنك �أبوظبي التجاري يوزعها
على العمالء “كما هي” (ب��دونِ �ضمانٍ �صريحٍ �أو ِ�ضمْني) ،وبموجب هذا
يتحمل حامل البطاقة لوحده م�س�ؤولية �إر�سال �أي ا�ستف�سار �أو تقديم �أي مطالبة
تتعلق بالرموز الترويجية �أو الخدمات ذات ال�صلة بها مبا�شر ًة �إل��ى الطرف
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الثالث المعنيّ ب�إ�صدار تلك ال��رم��وز الترويجية وتقديم تلك الخدمات وفق ًا
للتعليمات والإر�� �ش ��ادات التي يوفرها ال�ط��رف ال�ث��ال��ث ،م��ع الأخ ��ذ بالح�سبان
تجنيب م�صالح ب�ن��ك �أب��وظ �ب��ي ال �ت �ج��اري �أي �أ���ض��رار ق��د تن�ش�أ ع��ن الأم ��ر.
 -5عر�ض محالّت كاريبو كوفي
ما هو عر�ض محالّت كاريبو كوفي؟
يح ُّق لحامل البطاقة الم�ؤهل الح�صول على م�شروب مجانيّ عند �شرائه م�شروب ًا �آخر
با�ستخدام بطاقة ائتمان م�ؤهلة من �أح��د محالت كاريبو كوفي داخ��ل الإم��ارات العربية
المتحدة ،مع مراعاة الأحكام وال�شروط التالية:
(�أ)	ال يمكن ا�ستخدام هذا العر�ض باال�شتراك مع �أي عر�ض �آخر.
الغر�ض المجانيّ م�ساوي ًا في ثمنه �أو �أق ّل ثمن ًا من الغر�ض المُ�شترى.
ُ
(ب)	ال بد �أن يكون
(جـ) ي�سري هذا العر�ض على الم�شروبات التي تقدمها محالت كاريبو كوفي فقط ،وال
ي�شمل الم�شروبات المُعب�أة في الزجاجات �أو القنانيّ .
(د) بالمثل ،ال ي�سري هذا العر�ض على الم�شتريات التي تتطلب تو�صي ًال لمكان العميل
�أو غيره من الأماكن.
(هـ) يجب �أن تُ�ستهلك الم�شروبات المدفوعة والمجانية في ذات الوقت من قبل حامل
البطاقة الم�ؤهلة ،وال يجوز ت�أجيل العر�ض :على �سبيل المثال �شراء م�شروب وطلب
�آخر مجاني بعد فترة زمنية.
طرف ثالث ،وهو يخ�ضع لأحكامه
(و) يُقدّم “عر�ض محالّت كاريبو كوفي” بوا�سطة ٍ
و�شروطه.
 -6ق�سيمة الإقامة المجانية
ما هي “ق�سيمة الإقامة المجانية”؟
“ق�سيمة الإقامة المجانية” هي ق�سيمة تتيح لحامل البطاقة الم�ؤهل اال�ستفادة من الإقامة
المجانية لليلتين ( )2في �أحد الفنادق التي يختارها حامل البطاقة الم�ؤهل �ضمن قائمة
الفنادق المتاحة للحجز على موقع هوتل�س دوت كوم (،)www.hotels.com
با�ستخدام بطاقة ائتمان م�ؤهلة ،مع مراعاة الأحكام وال�شروط التالية:
(�أ)	ال تُمنح “ق�سيمة الإقامة المجانية” �إال لحاملي البطاقات الرئي�سيين الجُ دد الذين
�شرط �أن يكون حامل البطاقة قد �سدد
�صدرت البطاقات الم�ؤهلة ب�أ�سمائهم َ
الر�سوم ال�سنوية ال�سارية على البطاقة الم�ؤهلة.
(ب) تَ�صدر ق�سيمة الإقامة المجانية مرة واحدة فقط ال غير خالل فترة تعامل حامل
البطاقة مع بنك �أبوظبي التجاري.
(جـ) يمكن ا�ستخدام ق�سيمة الإقامة المجانية في �أحد الفنادق المتاحة للحجز على
الموقع الإلكتروني هوتل�س دوت كوم (.)hotels.com
(د) ت�ستخدم ق�سيمة الإقامة المجانية مرة واحدة فقط ولأغرا�ض حجز الفنادق فقط.
(هـ) يجب على حامل البطاقة الم�ؤهل ا�ستخدام ق�سيمة الإقامة المجانية قبل انتهاء
مدة �صالحيتها �إذ ال يمكن تمديد فترة �صالحية ق�سيمة الإقامة المجانية.
(و)	ال يُ�سمح لحامل البطاقة الم�ؤهل ا�ستبدال ق�سيمة الإقامة المجانية ب�أي منتج �آخر
و�/أو �أي خدمة �أخرى يقدمها بنك �أبوظبي التجاري ،كما ال يمكن لحامل البطاقة
طلب مبلغ نقدي عو�ض ًا عن الق�سيمة.
(ز) ق�سيمة الإقامة المجانية غير قابلة للتحويل �أو اال�ستبدال �أو �صرف قيمتها نقداً ،وال
يجوز تمديد فترة �صالحيتها.

5

(ح) تخ�ضع ق�سيمة الإقامة المجانية لأحكام و�شروط البائع من الأطراف الثالثة.
(ط)	ال ي�ضطلع بنك �أبوظبي التجاري ب ��أي دور وال يتحمل �أي م�س�ؤولية بخ�صو�ص
الخدمات المقدمة من قبل الأطراف الثالثة بموجب ق�سيمة الإقامة المجانية.
(ي) يقع على عاتق العميل وحده م�س�ؤولية حماية م�صالح بنك �أبوظبي التجاري ،وذلك
بعدم تقديم �أي مطالبات له مهما كانت طبيعتها في حال �إخفاق �أي طرف ثالث في
الإيفاء بالخدمات المقدمة بموجب ق�سيمة الإقامة المجانية.
(ك)	ال يتحمل بنك �أبوظبي التجاري �أي م�س�ؤولية عن �أي خ�سائر �أو �أ�ضرار يتكبدها �أي
حامل بطاقة �أو مرافقيه �أو �ضيوفه نتيج ًة لأي رف�ض �أو �إلغاء من قبل �أي طرف ثالث
لق�سيمة الإقامة المجانية �أو الخدمات المقدمة بموجبها.
 -7عر�ض برنامج  Uمن �إعمار
ما هو عر�ض برنامج  Uمن �إعمار؟
يُتاح لحامل البطاقة الم�ؤهل الح�صول على الع�ضوية البالتينية في برنامج  Uمن �إعمار،
كما يحقّ له الح�صول على  1٫000نقطة من نقاط  Uبوينت�س ،حيث تُ�ضاف هذه المكاف�أة
�إلى بطاقة ع�ضويته في برنامج  Uمن �إعمار ،وفق ًا للأحكام وال�شروط التالية:
(�أ)	ال بد على حامل البطاقة الم�ؤهل الت�سجيل عبر الرابط الذي ير�سله له بنك �أبوظبي
التجاري على رقم هاتف حامل البطاقة وبريده الإلكتروني الم�سجّ ل لدى البنك،
حيث �سيُرفق الرابط بالخطوات المطلوب اتباعها.
(ب) بعد تقديم البيانات المطلوبة� ،سيقوم بنك �أبوظبي التجاري بالتحقق من
المعلومات التي قدمها حامل البطاقة الم�ؤهل ،في ذات الوقت يحتفظ بنك �أبوظبي
التجاري بحقّ قبول �أو رف�ض طلب ت�سجيل حامل البطاقة الم�ؤهل.
(جـ) بعد ت�أكيد قبول بنك �أبوظبي التجاري� ،سيمنح برنامج  Uمن �إعمار “ الع�ضوية
البالتينية” لحامل البطاقة الم�ؤهل وي�صدر له بطاقة ع�ضوية ( Uمن �إعمار)
خا�صة به م�شحون ًة بـ  1٫000نقطة من نقاط  Uبوينت�س.
(د)	ال يُمنح عر�ض  Uمن �إعمار �إال مرة واحدة طوال فترة تعامل حامل البطاقة مع
بنك �أبوظبي التجاري.
(هـ) يخ�ضع “عر�ض برنامج  Uمن �إعمار” ونقاط  Uبوينت�س لأحكام و�شروط البائع
من الأطراف الثالثة.
 -8عر�ض نقاط تات�ش بوينت�س الإ�ضافية
ما هو عر�ض نقاط تات�ش بوينت�س الإ�ضافية؟
يُتاح لحاملي البطاقة الم�ؤهلين الح�صول على نقاط تات�ش بوينت�س �إ�ضافية ،عند الإيفاء
ب�شروط ومتطلبات يحددها بنك �أبوظبي التجاري ،والتي تعتبر نافذة المفعول اعتبار ًا من
تاريخ ن�شرها من قبل بنك �أبوظبي التجاري �أو تعديلها بعد ذلك في وقت الحق دون �أي �إ�شعار
م�سبق لحامل البطاقة ،مع مراعاة الأحكام وال�شروط التالية:
(�أ) يحتفظ بنك �أبوظبي التجاري لنف�سه بالحقّ  ،ووفق ًا لتقديره المطلق ،بتغيير عدد
نقاط تات�ش بوينت�س المقدمة بموجب هذا العر�ض ،في �أي وقت ودون �أي �إ�شعار
م�سبق لحامل البطاقة.
(ب) لال�ستفادة من هذا العر�ض ،ال بد على حامل البطاقة الم�ؤهل �أن يُتم عدد ًا من
المُ�شتريات با�ستخدام بطاقته الم�ؤهلة لبلوغ الحد الأدنى من الإنفاق خالل ال�شهر
ال�شم�سيّ وفق المتطلبات التي يحددها بنك �أبوظبي التجاري.
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(جـ) �ستُخ�صم الم�شتريات التي �أُجريت ببطاقة االئتمان الم�ؤهلة لكنها لم تتم ب�سبب
اال�سترداد �أو الإلغاء �أو وقوع نزاع ،من مبلغ الإنفاق ال ُم�ؤهِّ ل للح�صول على نقاط
تات�ش بوينت�س.
(د) عمليات ال�سحب النقدي المحلية �أو الدولية ال تعتبر نفقات م�ؤهلة لال�ستفادة من
هذا العر�ض.
(هـ)	ال يتحمل بنك �أبوظبي التجاري �أي م�س�ؤولية عن الم�شتريات التي �أجريت مع بائع ال
يندرج �ضمن الفئات الم�ؤهلة لهذا العر�ض ،كما ال يتحمل بنك �أبوظبي التجاري �أي
م�س�ؤولية عن عمليات رف�ض بطاقة االئتمان �أي ًا كان �سبب الرف�ض.
(و)	�إنّ قرار بنك �أبوظبي التجاري ب�ش�أن �أهلية حامل البطاقة لال�ستفادة من هذا
العر�ض ،نهائيٌّ ومُلزِ م.
(ز) عند الإيفاء بالمتطلبات المحددة من قبل بنك �أبوظبي التجاري� ،سيتلقى حامل
البطاقة الم�ؤهل نقاط تات�ش بوينت�س الإ�ضافية في غ�ضون ثالثين ( )30يوم ًا من
نهاية ال�شهر ال�شم�سيّ المعنيّ .
(ح) يخ�ضع عر�ض نقاط تات�ش بوينت�س لأح�ك��ام و��ش��روط برنامج مكاف�آت تات�ش
بوينت�س من بنك �أبوظبي التجاري المتاح لالطالع على الموقع الإلكتروني التالي
.https://adcbtouchpoints.com/theprogram
 -9برنامج الجولف
ما هو برنامج الجولف؟
يحقّ لحامل البطاقة الم�ؤهل دخول مجموعة محددة من مالعب الجولف داخل الإمارات
العربية المتحدة ،وفق الأحكام وال�شروط التالية:
(�أ) يتوفر هذا العر�ض وفق مبد�أ “من ي�صل �أوالً ،يُخدم �أوالً” ،ويخ�ضع لمدى توفر
�أماكن الم�شاركة في مالعب الجولف.
(ب) لال�ستفادة من هذا العر�ض ،ال بد على حامل البطاقة الم�ؤهل �أن ي�ستوفي معايير
الأهلية كما يحددها بنك �أبوظبي التجاري ويحدّثها من فترة لأخرى.
(جـ) يتعين على حامل البطاقة الم�ؤهل ،من �أجل دخول مالعب الجولف� ،أن يجري
حجز ًا م�سبق ًا عبر بنك �أبوظبي التجاري.
(د) يحقّ لبنك �أبوظبي التجاري ،ووفق ًا لتقديره المطلق� ،أن يختار ملعب الجولف ،ويوم
ممار�سة اللعبة وتاريخ وتوقيت دخول الملعب.
(هـ) تُدار مالعب الجولف والمرافق المتعلقة بها وت�شغّل من قبل �أطراف ثالثة ،وتخ�ضع
لأحكامها و�شروطها.
 -10الدخول لقاعات كبار ال�شخ�صيات
ما هي ميزة الدخول لقاعات كبار ال�شخ�صيات؟
ٌي �ت��اح ل �ح��ام��ل ال �ب �ط��اق��ة ال �م ��ؤه��ل دخ� ��ول ق��اع��ات ك �ب��ار ال���ش�خ���ص�ي��ات ف��ي ال �م �ط��ارات
الم�شاركة ف��ي ال�ب��رن��ام��ج ،والمتاحة ل�لاط�لاع ب�صورة قائمة على الموقع الإلكتروني
 www.adcb.comمع مراعاة الأحكام وال�شروط التالية:
(�أ) دخول قاعات كبار ال�شخ�صيات متاح لحامل البطاقة الم�ؤهل فقط وفق مبد�أ «بذل
�أف�ضل المجهودات».
(ب) تتغير �إمكانية الو�صول لقاعات كبار ال�شخ�صيات ح�سب نوع بطاقة االئتمان التي
يملكها حامل البطاقة.
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(جـ) من الوارد �أن يُطلب من حامل البطاقة الم�ؤهل لال�ستفادة من عر�ض دخول قاعات
كبار ال�شخ�صيات التفعيل و�/أو الت�سجيل الم�سبق لزيارة �إحدى ال�صاالت.
(د) يحتفظ بنك �أبوظبي التجاري بالحقّ في تغيير �أو تعديل �أو تقييد و�سائل الراحة
والخدمات وعدد �ساعات المكوث في ال�صالة ،و�أماكنها ،وا�ستبدال �صالة ب�أخرى،
في �أي وقت يراه منا�سب ًا دون �أو مع �إ�شعار خطي م�سبق.
(هـ) يحتفظ بنك �أبوظبي التجاري بالحق ،ووفق ًا لتقديره المطلق ،في �إيقاف الو�صول
�إلى �أي قاعة من قاعات كبار ال�شخ�صيات في �أي وقت يراه منا�سباً ،كما يحق له
عدم ال�سماح بو�صول �أي حامل بطاقة لأي قاعة يحددها البنك.
(و) تُدار قاعات كبار ال�شخ�صيات والمرافق المتعلقة بها وت�شغّل من قبل �أطراف ثالثة،
وتخ�ضع لأحكامها و�شروطها.
-11

8

المنافع والمزايا والخدمات التي يوفرها هذا العر�ض موجهة لال�ستخدام ال�شخ�صي لحامل
البطاقة الم�ؤهل ،ولي�س لأغرا�ض �أخرى .بموجب ما �سبق ،يعتبر �أي ا�ستخدام لهذا العر�ض
لغر�ض �آخر ،بما في ذلك الأغرا�ض التجارية �أو المالية ا�ستخدام ًا غير م�شروع للعر�ض
ومزاياه من قبل حامل البطاقة الم�ؤهل ،ومن ثَم يقع على عاتق حامل البطاقة الم�ؤهل
وحده م�س�ؤولية التعوي�ض الماديّ لبنك �أبوظبي التجاري للمزايا التي �أ�ساء ا�ستخدامها �أو
تحمّل تكاليف المزايا الم�ستخدمة ب�صورة غير م�شروعة و�سداد م�ستحقاتها للبنك ،مع
الأخذ بالح�سبان عدم الإ�ضرار بم�صالح بنك �أبوظبي التجاري وتعوي�ضه عن كافة الخ�سائر
الناجمة عن اال�ستخدام غير الم�شروع لأي ميزة من مزايا العر�ض.

