
 
 

 
 Terms of Use - Complimentary Golf Benefit  
 
• CBD Visa Infinite, Smiles Signature, Super 
Saver, and Yes Rewards credit cardholders may 
avail ‘4’ complimentary rounds of golf at ‘The 
Trump International Golf Course, Dubai’ during 
each calendar month of the year subject to 
meeting the minimum monthly spend criteria of 
AED 7,500 on their credit card.  

• Cardholder will get ‘4’ complimentary rounds 
of golf monthly subject to meeting the minimum 
spend criteria mentioned above.  

• Supplementary cardholders are not provided 
with additional rounds of golf benefit and are 
covered in the primary card complimentary 
allowance per month with spends being added 
towards overall primary card eligibility.  

• Complimentary golf benefit will be available for 
the eligible cardholders effective 01 Oct 2022 and 
shall remain in force unless communicated 
otherwise by the Bank.  

• To benefit from this offer, eligible cardholder 
needs to have a minimum retail spends of at least 
AED 7,500 on their eligible credit card in a 
calendar month. Retail spends are defined as 
spends done by the cardholder on merchant POS 
terminals or E-commerce spends.  

• Cardholder’s who avail the complimentary golf 
benefit but fail to meet the minimum monthly 
spend threshold of AED 7,500 or exceeds the 
calendar month game allowance of 4 rounds of 
golf shall be billed a ‘Non qualifying fee’ at the rate 
of AED 800 per game availed during that month.  

• Spends done through CBD mobile App or 
internet banking channel will not count towards 
the achievement of retail spend criteria. 
Additionally, Balance Transfers, ATM cash 
advances and Cash on Call availed by the 
cardholder will not count towards retail spend 
criteria.  

• Transaction date as opposed to posting date 
will be considered to check customer’s eligibility of 
meeting the minimum retail spend criteria.  

• The booking can be placed minimum of 4 
clear days in advance (this doesn't include the 
date of play & request) and a maximum of 15 
clear days in advance (this doesn't include the 
date of play & request).  

 
 ميزة جوالت الغولف –شروط االستخدام 

 

فيزا إنفينيت  ئتمان االيمكن لحاملي بطاقات  •
  سوبر سيفر ومكافآت يِسوسمايلز سيغنتشر و

  4االستفادة من الخاصة ببنك دبي التجاري 
،   غولفالدولي لل ترامبنادي  جوالت غولف في

دبي خالل كل شهر تقويمي في السنة شرط إنفاق 
درهم كحد أدنى شهرياً باستخدام بطاقاتهم  7,500

 االئتمانية.
جوالت  4سوف يحصل حاملو البطاقات على  •

غولف شهرياً عند استيفاء الحد األدنى من اإلنفاق  
 المبين أعاله. 

بجوالت  اإلضافية البطاقات حاملي تزويد يتم لن •
  مخصصات في شمل الميزة يتمسو غولف إضافية

عمليات   إضافة مع كل شهر الرئيسية البطاقة
  البطاقة  اإلجمالي المحدد لتأهل الشرط إلى اإلنفاق

 .الرئيسية
تتوفر ميزة جوالت الغولف لحاملي البطاقات   •

وستظل   2022أكتوبر  1المؤهلين اعتباراً من  

يتم اإلعالن عن خالف ذلك  سارية المفعول ما لم 
 البنك. من قبل

لالستفادة من هذا العرض، يتوجب على حامل   •
درهم كحد أدنى   7,500البطاقة المؤهل إنفاق 

الئتمانية على مشتريات التجزئة باستخدام بطاقته ا
  اإلنفاق المؤهلة في شهر تقويمي. وقد تم تعريف

  اإلنفاقعمليات   أنه  على على مشتريات التجزئة
 نقاط أجهزة من خالل البطاقة حامل ابه يقوم التي
  التجارة إنفاق عمليات أوالمتجر  في البيع

 .اإللكترونية
  800سوم عدم األهلية بقيمة سوف يتم احتساب ر •

م االستفادة منها خالل ذلك كل لعبة يتدرهم عن 
  ميزة يستخدم الذي البطاقة حامل الشهر على 

 لإلنفاق األدنى الحد يحققلم  لكنه الجولفجوالت 
درهم أو تجاوز العدد المسموح به  7,500البالغ 

 جوالت جولف. 4خالل الشهر والبالغ  

عمليات اإلنفاق التي تتم من خالل   حسابلن يتم  •
الخدمات   منصةللهاتف المتحرك أو  CBDتطبيق 

اإلنفاق   ضمن معاييرالمصرفية عبر اإلنترنت 
عمليات  اعتبار. كما لن يتم التجزئةعلى مشتريات 

الرصيد والسلف النقدية من خالل أجهزة  تحويل 
الصراف اآللي والسلف النقدية عند الطلب التي  

اإلنفاق على   ضمن معاييريستخدمها حامل البطاقة 
 مشتريات التجزئة. 

https://www.cbd.ae/personal


 
 

• In case the Cardholder doesn’t turn up for the 
game post receiving the confirmation, a ‘No Show’ 
charge of AED 250 per game will be charged to 
customer’s credit card used for booking the game.  

• The cancellation request for a confirmed game 
booking will be accepted only if done 4 days prior 
to the date of play (this doesn’t include the date of 
play & date of cancellation).  

• Cancellation request made less than 4 days 
prior to the date of play; a no-show fee of AED 
250 will be billed to the cardholder’s credit card 
used for booking the game.  

• Customers must activate their eligible CBD 
credit card to avail the complimentary golf benefit. 
Inactive cards are not eligible for complimentary 
rounds of golf.  

• Complimentary golf benefit will be revoked in 
case customer has closed the eligible credit card 
or has become delinquent during the offer period. 
Bank reserves the rights to exclude any 
cardholder from the offer at any time without any 
prior notification to the cardholder.  

• The Bank reserves the right to withdraw or 
modify the golf benefit in any form as deemed 
appropriate by the Bank without any notice.  

• Commercial Bank of Dubai reserves the rights 
to amend these terms and condition at its sole 
discretion at any time without any prior notification 
to the cardholder  

 

 من بدالً  المعاملة حدوث تاريخ احتساب سيتم •
في   العميل أهلية من للتحقق ترحيل المعاملة تاريخ

 على اإلنفاق معايير من األدنى الحد استيفاء
 . مشتريات التجزئة

أيام على األقل    4يمكن إجراء الحجز مقدماً قبل  •

)ال يشمل ذلك تاريخ اللعبة والطلب( وبحد أقصى  
يوماً مقدماً )ال يشمل ذلك تاريخ اللعبة   15

 والطلب(.
للعبة بعد تلقي  البطاقة حامل حضور عدم  حال في •

"  رالحضو عدم"  رسوم احتساب سيتم التأكيد،
ً   250 بقيمة  ائتمان بطاقة  على  لعبة عن كل درهما

 .اللعبة حجز في التي استخدمها العميل
يتم قبول طلب اإللغاء لحجز اللعبة المؤكد فقط إذا   •

أيام من تاريخ اللعبة )ال يشمل   4تم اإللغاء قبل 

 .ذلك تاريخ اللعبة وتاريخ اإللغاء(
  250يتم احتساب رسوم "عدم الحضور" بقيمة  •

التي   درهماً على بطاقة ائتمان حامل البطاقة
لحجز اللعبة عند القيام بطلب اإللغاء قبل  استخدمها
 أيام من تاريخ اللعبة.  4أقل من  

بطاقات ائتمان بنك دبي  يجب على العمالء تفعيل  •
التجاري الخاصة بهم لالستفادة من ميزة جوالت  

البطاقات غير تأهيل  لن يتم  هالغولف، علماً بأن
 الميزة.  إلى هذهمفعلة ال

 بإغالق العميل قيام عند الجولف ميزة إلغاء سيتم  •
  خالل السداد  عن التأخر أو المؤهلة االئتمان بطاقة
  أي استبعاد  في بحقه البنك يحتفظو. العرض فترة

  دون وقت  أي في العرض  من بطاقة حامل
ً إخطاره   . مسبقا

يحتفظ البنك بحقه في سحب أو تعديل ميزة   •
جوالت الغولف بأي شكل يراه مناسباً دون أي  

 إشعار.
يحتفظ بنك دبي التجاري بحقه في تعديل هذه  •

الشروط واألحكام حسب تقديره المطلق في أي  
 وقت ودون إشعار حامل البطاقة مسبقاً. 
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