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Classification: Internal 

  التصنيف: عام               بنك دبي التجاري
 

  سمايلز من بنك دبي التجاريبطاقة ائتمان فيزا 
 واألحكام الشروط

  
") اتصاالتوشركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع (" ")ب د ت(" أبرم بنك دبي التجاري ش.م.ع.

  في اإلمارات العربية المتحدة. سمايلز من بنك دبي التجاري" بطاقة ائتمان"اتفاقية خدمة لتوفير 
  
روط واألحكام التاليةطبَّ تُ  روط واألحكام(" ق الش مايلز من بنك دبي التجاري"بطاقة ائتمان "على ") الش    س

روط واألحكام على كِ  كما تُطبَّقما لم يُنص على خالف ذلك،  مايلز من  نوَعيال هذه الش "بطاقة ائتمان س
مايلز من بنك دبي التجاري بالتينيومائتمان  بطاقةوهما: " – بنك دبي التجاري" بطاقة ائتمان " و" فيزا س

وف يتم تطبيق  ."يسمايلز من بنك دبي التجارسغنتشر فيزا  روط واألحكام جنباً إلى جنب مع وس هذه الش
روط واألحكام العامة لبطاقات ائتمان  مات  بنك دبي التجاريالش االت التي تنظم "بس روط وأحكام اتص وش

  على التوالي. https://smiles.etisalat.ae و www.cbd.ae المتاحة على  اتصاالت"
  
  التعاريف والتفسير 1-1
  
  التعاريف. 1-1-1
  
 التجاري." يعني بنك دبي البنك"
  
  " تعني فترة تصل إلى واحد وثالثين يوماً وفقاً للتقويم الميالدي، من تاريخ الفاتورة السابق.دورة الفوترة"
  
  " يعني تاريخ إنشاء كشف المعامالت في حساب البطاقة لدورة الفوترة السابقة.تاريخ الفاتورة"
  لتقويم الميالدي.وفقاً ل" يعني شهر ميالدي ميالديشهر "
فيزا سمايلز من بنك دبي التجاري" و "بطاقة ائتمان  بالتينيوم"بطاقة ائتمان " تعني بطاقة / البطاقاتال"

  فتراضي.االمادي أو ال سغنتشر فيزا سمايلز من بنك دبي التجاري" بشكلها
  

األساسية  البطاقة / البطاقاتإدامة و ترةف" يعني الحساب الذي يفتحه البنك إلصدار وحساب البطاقة"
  ة.ضافياإل البطاقة / البطاقاتو
  
  .البطاقة / البطاقات" يعني حامل البطاقةحامل / حاملو "
  
  .2-1في القسم  لهذا المصطلحالمعنى المنسوب  يُقصد به" برنامج البطاقة"
  
سمايلز من بطاقات "الذي يتم فيه إنشاء حساب البطاقة لحاملي  ميالدي" يعني التاريخ التاريخ التسجيل"

 بالتينيوم"بطاقة ائتمان لتحويل برنامج البطاقة لحاملي  ميالديالجدد ويعني التاريخ ال "التجاريبنك دبي 
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Classification: Internal 

الذين اختاروا عدم  بنك دبي التجاريمن ائتمان سغنتشر فيزا وحاملي بطاقات فيزا من بنك دبي التجاري" 
  .االنسحاب من برنامج البطاقة

  
  .في دولة اإلمارات العربية المتحدة .لالتصاالت ش.م.ع" تعني شركة مجموعة اإلمارات اتصاالت"
  
 بناًء على" يعني رقم الهاتف المحمول الذي توفره اتصاالت لمستخدم فردي تصاالتال تابع عميلرقم "

  هويته / هويتها اإلماراتية.بطاقة 
  
مؤسسة منشأة أو " يعني رقم الهاتف المحمول الذي توفره اتصاالت لشركة أو تصاالتال تابعةرقم مؤسسة "

  المؤسسة المذكورة.المنشأة أو لشركة أو ا وكالءأو  يموظفأحد لالستخدام النهائي من قبل 
  
لتصنيف التجار والشركات فيزا انترناشيونال  تعني التصنيف الذي تستخدمه شركة" رموز فئات التجار"

  حسب نوع السلع أو الخدمات المقدمة.
" تعني الرسوم المفروضة على حساب بطاقة حامل البطاقة األساسية عند التسجيل في رسوم العضوية"

  .على رأس كل سنة من سنوات العضويةالبرنامج و / أو 
  
دي د " يعني رقم هاتف محمول يقدمه أي مزوِّ تصاالتال غير تابعرقم " دولة تصاالت في االخدمة من مزّوِ

  تصاالت.اشركة اإلمارات العربية المتحدة بخالف 
  
" تعني معامالت دفع فواتير الخدمات التي يتم إجراؤها من خالل القنوات الرقمية المعامالت غير المؤهلة"

للبنك، والسحب النقدي من خالل أجهزة الصراف اآللي و / أو مكاتب الصرافة، وتحويالت الرصيد، والنقد 
من قبل البنك و/أو عديل يتم إجراؤها ت معامالتورسوم يفرضها البنك، وأي  اتعند الطلب، وأي تأمين

التي يحددها البنك على أنها غير مؤهلة السترداد نقدي أساسي والبطاقة بالمعامالت المصرفية غيرها من 
  ، من وقت آلخر وفقاً لتقديره الخاص.مكافآت نقديو / أو استرداد 

  
 ة ولكنهاضافيافتراضي بخالف البطاقة اإلبطاقة في شكل مادي أو أية " تعني األساسية البطاقة / البطاقات"

  البطاقة اإلضافية. الذي ترتبط بهمرتبطة بنفس حساب البطاقة  تكون
  
ة الذي تم إصدار ضافيأي شخص بخالف حامل البطاقة اإل هيُقصد ب" حامل / حاملو البطاقة الرئيسيون"

  حساب البطاقة أول مرة من قبل البنك. والذي فُتَِح لهبطاقة أساسية 
  
قد يكون و" يعني التاريخ الذي يتلقى فيه البنك معاملة البطاقة ويتم تسجيلها في حساب البطاقة. النشرتاريخ "

  هو نفسه تاريخ المعاملة.هذا التاريخ أو ال يكون 
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، يكون فيها حامل بطاقة التجزئة حاضراً معامالت التجارة اإللكترونية التي " تعني المعامالت المؤهلة"
، ومعامالت سداد فواتير الخدمات على موقع التاجر، يكون فيها حامل بطاقة التجزئة حاضراً ال التي و

التي والبطاقة بالتاجر و / أو المعامالت األخرى  قام بهااسترداد األموال التي معامالت وعمليات اإللغاء و
، من وقت ةنقديمكافأة و / أو استرداد  أساسي يحددها البنك على أنها مؤهلة للحصول على استرداد نقدي

  آلخر وفقاً لتقديره الخاص.
  
اتصاالت والذي بموجبه يمكن لحاملي  وتديمه وتديره برنامج المكافآت الذي أنشأته" تعني بسمات اإلمارات"

 اتصاالت خدماتقيمة لسداد  بسماتبناًء على المعامالت المؤهلة واسترداد نقاط  بسمات البطاقات ربح نقاط
  .بسمات موبايل والخصومات والعروض والمزايا األخرى من خالل تطبيق

  
التي أنشأها حاملو البطاقات مباشرة على برنامج بسمات اإلمارات  " تعني العضوية فيالبسماتعضوية "

اتصاالت شركة أو التي أنشأتها  (https://smiles.etisalat.ae) بسمات ، أو موقعبسمات موبايل تطبيق
حامل  له من قبلحاملي البطاقات بناًء على المعلومات المقدمة من البنك الذي تم آخر تحديث  نيابة عن
  البطاقة.

  
التي يربحها حاملو البطاقات بناًء على المعامالت  بسمات " تعني نقاط المكافأة ضمن عضويةالبسماتنقاط "

خدمات اتصاالت والخصومات والعروض والمزايا األخرى من  قيمةيمكن استبدالها بدفع التي المؤهلة و
  .بسمات موبايلخالل تطبيق 

  
في شكل مادي أو افتراضي بخالف البطاقة األساسية سواء بطاقة أية " تعني ةضافياإل البطاقة / البطاقات"

  البطاقة األساسية. التي ترتبط بهحساب البطاقة نفس مرتبطة بتكون ولكنها 
  
" يعني الشخص الذي رشحه حامل البطاقة األساسية الستخدام حساب البطاقة اإلضافية وحامل / حامل"

  ة.إضافيالبطاقة والذي أصدر البنك باسمه بطاقة 
  
  الذي تمت فيه معاملة البطاقة. الميالديتاريخ ال" يعني تاريخ المعاملة"
  
  تفسيرال 1-1-2
  

  َّبطاقة االئتمان المبرمة بين يكمل (ولكنه ال يعدّل بأي حال من األحوال) اتفاقية برنامج البطاقة  إن
يتم تفسيره وفقاً لالتفاقية وف س ،لم يتم تعريفه هناو ،أي مصطلح مشار إليهإنَّ البنك وحامل البطاقة، و

 ").االئتمان اتفاقية بطاقة(" والبنكالمتعلقة ببطاقات االئتمان المبرمة بين حامل البطاقة األساسية 
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   بصرف النظر عن أي شيء وارد هنا، في حالة وجود أي تناقض بين هذه الشروط واألحكام واتفاقية
ية تنعقد لبطاقة االئتمان، فإن   شروط اتفاقية بطاقة االئتمان.الُحّجِ

  
  برنامج البطاقة 1-2

") لحاملي البطاقات المؤهلين برنامج البطاقة(" سمايلز من بنك دبي التجاريبرنامج بطاقة ائتمان  يتيح
بنك دبي على المعامالت المؤهلة التي تم نشرها على بطاقات ائتمان  نقاط بسمات أن يربحوا ويجمعوا

البطاقات الحصول يحق لحاملي ، كما ميالديتاريخ النشر خالل الشهر ال لغايةالخاصة بهم  التجاري
ينطبق برنامج و  .)www.cbd.aeموقع البنك ( في المبينمحددة على النحو مزايا البطاقة العلى 

بنك دبي من ائتمان فيزا بالتينيوم البطاقة على حاملي البطاقات الجدد باإلضافة إلى حاملي بطاقات 
الذين اختاروا عدم  بنك دبي التجاريمن  فيزا سغنتشر الحاليين وحاملي بطاقات ائتمان التجاري

  يخ التسجيل.تار لغايةاالنسحاب من برنامج البطاقة 
  
  األهلية. 2
  
 تكونبرنامج البطاقة مفتوح لحاملي البطاقات على النحو الذي يحدده البنك من وقت آلخر والذين إنَّ  2-1

  يحدده البنك وفقاً لتقديره الخاص. موقفهم سليماً حسبما ، ويكونغير محظورة بطاقاتهم
  
من إلى حساب البطاقة  اإلرساللغاية تاريخ في المعامالت المؤهلة التي ينشرها البنك  لن يُنظر إال  2-2

موقع البنك في  الُمبيَّنواالستفادة من المزايا المحددة على النحو  نقاط بسماتتحديد األهلية لكسب أجل 
 www.cbd.ae.  

  
  التسجيل في برنامج البطاقة. 3
  
ً االشتراك في برنامج البطاقة تلقائييكون   3-1   لجميع حاملي البطاقات المؤهلين في تاريخ التسجيل. ا
  
  عادةً.ه / بطاقاتها على النحو الذي يقوم به االستمرار في استخدام بطاقت ةيمكن لحامل البطاق  3-2
  
يقرر تقديم البطاقة مع خيار مجاني للسنة األولى أو فرض رسوم عضوية في تاريخ يجوز للبنك أن   3-3

  ، وفقاً لتقديره الخاص.على رأس كل سنة من سنوات العضويةالتسجيل و / أو 
  
  . بسمات اإلمارات4

هو برنامج مكافآت تم إنشاؤه برنامج بسمات اإلمارات  أن دون أي قيد أو شرطيتفهم حامل البطاقة ويقبل 
للشروط واألحكام الخاصة بها على النحو  ل اتصاالت وفقاً لتقديرها الخاص ويخضعوإدارته من قب وإدامته

  .https://smiles.etisalat.aeالمنشور على 
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  بسمات اإلماراتالتسجيل في  4-1
  

  :دون أي قيد أو شرطويقبله  ما يأتيحامل البطاقة  يدرك
  
 لتقدير اتصاالت وحدها ويخضع لشروط وأحكام اإلماراتبسمات برنامج يخضع التسجيل في  4-1-1

  .https://smiles.etisalat.ae المنشورة على برنامج بسمات اإلمارات 
  
أي وجميع المعلومات ذات الصلة و / أو  بإرسال ه،ويفوضعلى قيام البنك، يوافق حامل البطاقة  4-1-2

  لغرض: ة من قبل اتصاالتالمطلوب

 لرقم الهاتف المحمول  عضوية بسماتإنشاء وبرنامج بسمات اإلمارات  حامل البطاقة في تسجيل
  يكون ذلك الرقم موجودا أصالً، أوعندما ال المقدم 

  ببطاقة  ،لرقم الهاتف المحمول الذي قدمه حامل البطاقة أصالً موجودة ال ،عضوية بسماتربط
  / بها. الخاصة به بنك دبي التجاريسمايلز من ائتمان 

  
 تهالبنك على سبيل المثال ال الحصر اسم حامل البطاقة وجنسي يرسلهاقد تتضمن المعلومات التي  4-1-3

  .اإلماراتية الخاصة بحامل البطاقةوتفاصيل بطاقة هوية المقيم  هاإللكتروني وجنس هوعنوان بريد
  
بشكل أساسي باستخدام رقم الهاتف المحمول لحامل البطاقة رات برنامج بسمات اإلما يتم التسجيل في 4-1-4

  المقدم إلى البنك:

  ًفسيتم تعيين بسمات اإلماراتبرنامج في  أصالً إذا كان رقم الهاتف المحمول لحامل البطاقة مسجال ،
بطاقة "إلى  من قبل اتصاالت المذكوررقم الهاتف المحمول ل المخصصةالحالية  عضوية بسمات

نقاط أي  " الخاصة بحامل البطاقة؛ على أن يتم بعد ذلك إضافةسمايلز من بنك دبي التجاريائتمان 
  الحالية. عضوية بسماتمكتسبة بموجب برنامج البطاقة إلى  بسمات

  فسيتم إنشاء بسمات اإلماراتبرنامج إذا لم يكن رقم الهاتف المحمول لحامل البطاقة مسجالً في ،
بطاقة ائتمان ـ "رقم الهاتف المحمول المخصص للوتعيينها  تصاالتمن قبل اجديدة  عضوية بسمات

" الخاصة بحامل البطاقة؛ على أن يتم بعد ذلك إضافة أي نقاط بسمات سمايلز من بنك دبي التجاري
  الجديدة. مكتسبة بموجب برنامج البطاقة إلى عضوية بسمات

  

ل  4-1-5 إنشاء  أنمحمول الصحيح والكامل للبنك حيث حامل البطاقة مسؤولية تقديم رقم الهاتف ال يتحمَّ
 نقاط بسماتالحالية من قبل اتصاالت وقيد  عضوية بسمات تخصيصو / أو  عضوية بسمات

قد يؤدي وم. على أساس رقم الهاتف المحمول المقدَّ يتم المعامالت المؤهلة بعد ذلك المترتبة على 
نقاط على حامل البطاقة  عدم حصولإلى عدم تقديم رقم الهاتف المحمول الصحيح والكامل للبنك 
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مختلفة قد ال تنتمي إلى حامل  "عضوية بسمات"المطبقة على اإلطالق أو يتم إيداعها في  بسمات
  البطاقة.

  
رقم الهاتف  بإرسالإذا قام حامل البطاقة بتغيير رقم هاتفه المحمول المسجل لدى البنك، فسيقوم البنك  4-1-6

 مسجالً بالفعل في الجديداتصاالت للتحقق مما إذا كان رقم الهاتف المحمول إلى  الجديدالمحمول 
، فيتم برنامج بسمات اإلمارات تسجيل جديد يتم إنشاؤه بواسطةأنه أو برنامج بسمات اإلمارات 

  .4-1-4أحكام البند  تطبيق
  
حامل البطاقة فإن خر، اتصاالت إلى أي مزود آشركة من  خدمتهحامل البطاقة بتغيير مزود قام  إذا 4-1-7

اتصاالت إلنشاء عضوية شركة يتعين على البنك بعد ذلك إبالغ  ثممسؤوالً عن إبالغ البنك، يكون 
لن والعضوية الجديدة. رقم إلى  رقم تلك العضويةمن  نقاط بسماتفي تحويل  والمباشرةجديدة 

ل البطاقة بإخطار البنك في حالة عدم قيام حام نقاط بسماتيكون البنك مسؤوالً عن أي خسارة ل
  .بتلك األحداث

  
إلى  نقاط بسماتيجب على حامل البطاقة أن يدرك أنه ال يمكنه اختيار إبالغ البنك لمواصلة تحويل  4-1-8

البنك، سيتم بعد ذلك تحويل  لدىرقم الهاتف المحمول  تعديلعند فرقم الهاتف المحمول السابق. 
  . الجديدالمرتبطة برقم الهاتف المحمول  بسماتعضوية جميع النقاط المتراكمة إلى 

المرتبطة برقم الهاتف  عضوية بسماتإذا كانت متوفرة في  نقاط بسماتلن يقوم البنك بتحويل و
إذا كان حامل و. الجديدالمرتبطة برقم الهاتف المحمول  عضوية بسماتالمحمول السابق إلى 

، فسيتعين عليه / عليها نقاط بسماتتحويل أو  عضوية بسمات  رقَميالبطاقة يرغب في ربط كال
  .800101 هاتف رقم: اتصاالت علىشركة االتصال بمركز اتصال 

 
برقم هاتف محمول مصنف من قبل اتصاالت  برنامج بسماتإذا كان حامل البطاقة مسجالً بالفعل في  4-1-9

رقم  بتقديمج البطاقة، برنام قام حامل البطاقة، في إطارتصاالت" وبعد ذلك ال عميلعلى أنه "رقم 
غير تابع "تصاالت" أو كرقم تابع المؤسسة رقم "هاتف محمول تصنفه اتصاالت على أنه 

 ضمنلحامل البطاقة  برنامج بسمات فيعضويتان مستقلتان فإنه توجد في هذه الحالة التصاالت"، 
عضوية المكتسبة في المعامالت المؤهلة إلى  نقاط بسماتإضافة  ت. وسوف تتمبسمات اإلمارا

  .أصالً الموجودة  عضوية بسماتمتراكمة في  نقاط بسماتاألخيرة وال يمكن دمجها مع أي  بسمات
  
برقم هاتف محمول مصنف من قبل اتصاالت  برنامج بسماتإذا كان حامل البطاقة مسجالً بالفعل في  4-1-10

قام حامل البطاقة، و "رقم غير تابع التصاالت" وبعد ذلك تصاالت" أتابع العلى أنه "رقم مؤسسة 
من قبل اتصاالت على أنه "رقم  تم تصنيفهرقم هاتف محمول  بتقديمبرنامج البطاقة، في إطار 

. بسمات اإلماراتلحامل البطاقة ضمن عضويتان مستقلتان فسوف توجد تصاالت"، تابع العميل 
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األخيرة وال  عضوية بسماتالمكتسبة في المعامالت المؤهلة إلى  نقاط بسمات وسوف تتم إضافة
ً الموجودة  عضوية بسماتمتراكمة في  نقاط بسماتيمكن دمجها مع أي    .سابقا

  
حاملو البطاقات في التي يرغب فيها بشأن الحاالت مسؤولية إبالغ البنك  يتحّمل حامل البطاقة 4-1-11

اتصاالت شركة د الخدمة من لكنهم يرغبون في تغيير مزوّ االحتفاظ برقم الهاتف المحمول نفسه و
  الهاتف المحمول. رقم بشأن تغيير ملكية إبالغ البنك أيضاً أو العكس وشركة مزّودة أخرى إلى 

 نقاط بسماتتحويل  استمرارهذه المعلومات إلى قيام حامل البطاقة بإبالغ البنك بقد يؤدي عدم و
أو إلغاء تنشيطها من قبل ربما تم أو قد يتم إلغاؤها التي  عضوية بسماتالمتراكمة إلى نفس 

   المتراكمة من قبل حامل البطاقة ُمطلقاً. نقاط بسماتعدم الحصول على اتصاالت مما يؤدي إلى 
  
في الحاالت التي يفشل فيها  نقاط بسمات بشأنلن يتحمل البنك المسؤولية عن أي خسارة أو نزاع  4-1-12

البنك عند حدوث تغيير في مزود الخدمة أو تغيير في ملكية رقم الهاتف  إبالغحامل البطاقة في 
بإبالغ البنك على الفور عن طريق االتصال بمركز يقوم  أن حامل البطاقةويجب على المحمول. 

، على أن اتصاالت بإبالغبشأن تغيير مزود الخدمة أو ملكية الرقم للتأكد من قيام البنك  اتصالنا
  .4-1-4حكام البند أ يتم تطبيق

  
  نقاط بسماتربح  4-2

  قيد أو شرط:أي ويقبله دون  ما يأتيحامل البطاقة  يدرك
  
ً لنسب الربح المنصوص عليها في الجدول  4-2-1 عن جميع  1يربح حامل البطاقة نقاط بسمات وفقا

والبطاقات اإلضافية التي تم إرسالها لغاية تاريخ النشر في البطاقات األساسية المعامالت المؤهلة 
 أثناء أي شهر ميالدي.

  1الجدول 
– نقاط بسمات

  نوعها
شروط – نقاط بسمات

  الربح
  عدد نقاط بسمات 

(بطاقة ائتمان سغنتشر 
سمايلز من بنك دبي 

    التجاري)

  عدد نقاط بسمات 
(بطاقة ائتمان بالتينيوم 
سمايلز من بنك دبي 

    التجاري)
السنة تُمنح فقط في   مكافأة ترحيبية

  األولى من االنضمام.
  

بطاقة ائتمان سغنتشر 
سمايلز من بنك دبي 

  :التجاري

نقطة، تخضع  50,000  نقطة 50,000
لتلبية الشرط المبيّن في البند 

-4وأساس الوفاء  4-2-2
2-3  
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فقط عند إتمام المعاملة 
يوماً  30األولى خالل 

من تاريخ إصدار 
  البطاقة.

  
بطاقة ائتمان بالتينيوم 
سمايلز من بنك دبي 

: فقط عند إتمام التجاري
المعاملة األولى خالل 

ً من تاريخ  30 يوما
  اقة.إصدار البط

تُكتسب كل ربع سنة إذا   مكافأة ربع سنوية
استوفى حامل البطاقة 

  هدف اإلنفاق المطبق

نقطة إذا تم  15,000
تحقيق هدف اإلنفاق البالغ 

درهم في ربع  55,000
  السنة الميالدية

نقطة إذا تم تحقيق  7,500
هدف اإلنفاق البالغ 

درهم في ربع  27,500
  السنة الميالدية

  حسب اإلنفاق:
  تصاالتاإنفاق 

النقاط المكتسبة عن 
جميع المعامالت 
المؤهلة التي تمت في 

  اتصاالت

درهم  1نقاط لكل  10
إماراتي بحد أقصى 

 بسماتنقطة  25,000
  لكل شهر ميالدي

درهم إماراتي  1نقاط لكل 5
نقطة  10،000بحد أقصى 

  بسمات لكل شهر ميالدي

  حسب اإلنفاق:
  اإلنفاق المحلي

النقاط المكتسبة عن 
جميع المعامالت 
المؤهلة التي تمت بعملة 

  الدرهم اإلماراتي

نقطتان لكل درهم إماراتي 
  واحد يتم إنفاقه

نقطة لكل درهم  1.5
  إماراتي يتم إنفاقه

  حسب اإلنفاق:
  التفضيلية الفئات

النقاط المكتسبة عن 
جميع المعامالت 
المؤهلة التي تم إجراؤها 
ضمن فئات تجار محددة 

 2مدرجة في الجدول 
  أدناه

نقطة لكل درهم  0.5
  إماراتي واحد يتم إنفاقه

نقطة لكل درهم  0.5
  إماراتي واحد يتم إنفاقه

  حسب اإلنفاق:
  اإلنفاق الخارجي

النقاط المكتسبة عن 
المعامالت جميع 

المؤهلة التي تمت بغير 
  عملة الدرهم اإلماراتي

ما يعادل ثالث نقاط لكل 
درهم إماراتي واحد يتم 

  إنفاقه

نقطتان لكل ما يعادل درهم 
  إماراتي واحد يتم إنفاقه
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  على عرض الحملة. بناًء   حسب الحمالت*:
  3-4راجع القسم 

    

  
 2021أكتوبر إلى  1ينطبق فقط على العمالء الذين تقدموا بطلبات للحصول على البطاقة من  4-2-2

 90خالل درهم إماراتي  7,500دنى إلنفاق تراكمي قدره األحد ال وشريطة تحقيقهم فيفصاعداً 
ة قيملن يتم النظر في تحويالت األرصدة والنقد عند الطلب ودفع ويوماً من تاريخ إصدار البطاقة. 

 إالالنظر . ولن يتم بنك دبي التجاريلباستخدام القنوات المصرفية  التي يتم دفعهافواتير الخدمات 
قيمة فواتير في معامالت البيع بالتجزئة في نقطة بيع التاجر أو قناة التجارة اإللكترونية ودفع 

  يتم إجراؤه مباشرةً عند تقديم الخدمة. الخدمات الذي
  
ً من تاريخ إكمال فترة  45خالل  نقاط بسماتنقطة من  50,000يتم إضافة  4-2-3 ً وعند  90يوما يوما

  درهم إماراتي. 7,500تحقيق هدف اإلنفاق البالغ 
  
  المدرجة أدناه. رموز فئات التجار األخرى بناًء على  نقاط بسماتيتم تحديد فئات التجار لكسب  4-2-4

من وقت آلخر.  التصنيف وقد يختلفاشيونال رموز فئات التجار من قبل فيزا انترنيتم تصنيف و
ولن يقبل أو يتحمل مسؤولية أي مطالبات يقدمها رموز فئات التجار ال يتحكم البنك في تصنيف و

  .رموز فئات التجارتصنيف أو تفسير عدم صحة تعلق بفيما يحامل البطاقة 
  

  األخرى) نقاط بسماتفئات التجار (لكسب  - 2الجدول 
  

  رموز فئات التجار  وصف فئات التجار
دفعات حكومية ودفعات قيمة 

  فواتير الخدمات
4812 ،4813 ،4814 ،4816 ،4821 ،4899 ،4900 ،9399  

  8351، 8299، 8249، 8244، 8241، 8200، 8211  التعليم
  5411  محالت السوبرماركت

  5542، 5541  الوقود
  5599، 5598، 5592، 5571، 5561، 5599، 5521، 5511  السيارات

  8675، 7512، 4722، 3500الى 3351  اإليجار
  6300، 5960  التأمين

  5814، 5813، 5812، 5811  مطاعم الخدمة السريعة
  
  :ما يأتيتشمل المعامالت المؤهلة  4-2-5
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 على سبيل المثال المعامالت في ،تجار التجزئةلدى  حاضراً حاملها  يكونالتي لبطاقة اأ) معامالت 
  .محطات نقاط البيع
على سبيل المثال معامالت التي ال يكون حاملها حاضراً لدى تجار التجزئة، ب) معامالت البطاقة 

  .التجارة اإللكترونية
مباشرة على مواقع ويب التجار أو تطبيق الهاتف التي تُنفَّذ فواتير الخدمات قيمة ج) معامالت دفع 

المحمول الخاص بالتاجر أو في مكتب التاجر / المنافذ / المحالت التجارية المباشرة (مثل 
، شركة أبوظبي للتوزيع، هيئة كهرباء ومياه الشارقة، هيئة كهرباء ومياه دبياتصاالت، دو، 

  .)وما إلى ذلك
المعاملة األصلية. ستعمل هذه المعامالت  بموجبالتاجر  يقوم بهاتي د) عملية اإللغاء / االسترداد ال

الذي تمت فيه معالجة معاملة االسترداد أو الشهر الميالدي نفقات التجزئة في  تسويةعلى 
  .الشهر الميالدي وتعديل أرباح االسترداد النقدي لنفس ،اإللغاء من قبل التاجر وفقاً لفئة اإلنفاق

  
  الت غير المؤهلة المعامالت التالية:تشمل المعام 4-2-6

  هـ) جميع المعامالت بخالف المعامالت المؤهلة
هيئة كهرباء ومياه و) مدفوعات فواتير الخدمات (مثل اتصاالت، دو، هيئة كهرباء ومياه دبي، 

التي تتم من خالل و) وغيرها، شركة أبوظبي للتوزيع، هيئة الطرق والمواصالت الشارقة
 المصرفية عبر االنترنت خدمات بنك دبي التجاريللبنك، على سبيل المثال  القنوات الرقمية

حّصلين أو شركاء التاجر الخارجيين الذين سيعملون كمُ  بنك دبي التجاريتطبيق موبايل أو 
الكهرباء واالتصاالت وهيئة الطرق قيمة خدمات من خالل تقديم منصة واحدة لدفع  اتللدفع

 على سبيل المثالومنها الهاتف المحمول الدولي وخدمات الدفع األخرى،  ورسوموالمواصالت 
  .وما إلى ذلك(أم بي أم إي) وباي بال 

دي / ز) أي مدفوعات تتم من خالل  لي التابعة لجهات خارجية أو مُ نوات خدمات الدفع قُمزّوِ حّصِ
  .ؤسسات)حيث ال يتم الدفع مباشرة إلى التاجر (التجار) / المؤسسة (الم الدفعات

ح) السحوبات النقدية (من خالل أجهزة الصراف اآللي أو البنوك أو مكاتب الصرافة أو من خالل 
  أي قنوات سحب)

  الرصيد والنقد عند االتصال تسهيالت تحويلط) االستفادة من 
  ي) رسوم التأمين التي يتقاضاها البنك

  التي يتقاضاها البنك والمصاريفك) الرسوم 
تعديل (إن وجدت) يتم فرضها على البطاقة من قبل البنك أو أي معامالت أخرى  بياناتل) أي 

  .يحددها البنك من وقت آلخر
  
نقاط المعامالت المؤهلة التي تم إجراؤها قبل تاريخ التسجيل لن تكون مؤهلة للحصول على    4-2-7

  .بسمات
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ال تُكافأ إال بعد تنفيذ  بي التجاريسمايلز من بنك دالترحيبية المطبقة على بطاقة  نقاط بسمات   4-2-8
ً من تاريخ إصدار البطاقة. 30ثالثين (خالل أول معاملة بيع بالتجزئة   بالنسبة لبطاقةو) يوما

شهراً من  12خالل ، في حالة قيام العميل بإلغاء البطاقة سمايلز من بنك دبي التجاريسغنتشر 
قيمة نقاط المكافأة الترحيبية للعميل وسيتم بخصم  بنك دبي التجاري سيقومتاريخ إصدار البطاقة، 

  درهم إماراتي. 500 بقيمة بحد أقصى سوف تكونتحديد القيمة من قبل البنك والتي 
  
 إال سمايلز من بنك دبي التجاريالمطبقة على بطاقة  الربع سنويةبسمات نقاط مكافأة  ال يتم منح   4-2-9

ا هو مذكور في الجدول المنصوص عليه في اإلنفاق كمالمطلوب من  الحد األدنىعند تحقيق 
لتحديد  ميالديجميع المعامالت المؤهلة التي يتم نشرها في ربع السنة ال اعتماديتم و. 1-2-4البند 

وف يتم خصمها سفأو ردها من قبل التاجر  إلغاؤهاأي معامالت مؤهلة تم واإلنفاق التراكمي. 
  .ميالديربع السنة الالمعامالت المؤهلة التي يتم نشرها خالل من 

  
وإن سيتم تقييدها بحد االئتمان المخصص للبطاقة. ُمعيَّن  ميالديالمكتسبة في شهر  نقاط بسمات 4-2-10

الشهر ن خالل نفس أي إنفاق من المعامالت المؤهلة التي يتم إنفاقها بما يتجاوز حد االئتمان المعيَّ 
  .نقاط بسماتلن يكون مؤهالً لكسب الميالدي 

  
تعوض هذه المعامالت إنفاق أو إبطالها في وقت الحق، فسوف  المعاملة المؤهلة إلغاءفي حالة  4-2-11

ً لفئة اإلنفاق ميالديالتجزئة في الشهر ال  ،الذي تمت فيه معالجة اإللغاء من قبل التاجر وفقا
  وسوف  المكتسبة في عملية اإللغاء أو االستردادعادلة الم نقاط بسمات وسوف يتم إلغاء

 لمنحالتراكمي لتحديد األهلية  اإلنفاقمن التي تم إلغاؤها أو إبطالها قيمة المعاملة  يتم خصم
  المكافأة ربع السنوية.

  
الحساب أن يكون ) 1: (ربح النقاط المقدمة إال بالشروط اآلتيةبطاقة يحمل كل عضو لن يستحق  4-2-12

ً  وقف البطاقةأن يكون م) 2نشط وغير مغلق؛ ( نقاط بسماتوحساب برنامج  ولم يتم  سليما
صالحية أال تكون البطاقة منتهية ال) 3حظرها أو إلغاؤها وفقاً لشروط وأحكام بطاقة االئتمان؛ و (

أن يكون موقف البطاقة ) 4لها وفقاً لشروط وأحكام بطاقة االئتمان. ( قررلحد المل متجاوزةأو 
 ً   .لتقدير البنكخاضعة  لنحو المنصوص عليه من قبل البنك وأن تكونعلى ا سليما

  
  القائمة على الحمالت نقاط بسمات 4-3
  

  :دون أي قيد أو شرطويقبله  ما يأتييتفهم حامل البطاقة 
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تفاصيل الحملة الجارية  وقد تم إيضاح ؛نية الحملةإلى بُ  التي يتم تقديمها في الحمالت نقاط بسماتتستند 
على  للتعّرفنوصيك بمراجعة مستند األسئلة الشائعة . من مستند األسئلة الشائعة 22 رقم الحالية في السؤال

  تفاصيل الحملة والشروط المرتبطة بها.
  
  نقاط بسماتتحويل  4-4
  

  :دون أي قيد أو شرطويقبله  ما يأتييتفهم حامل البطاقة 
  

شركة من قبل البنك إلى  ميالديالمكتسبة من قبل حامل البطاقة خالل الشهر ال نقاط بسماتيتم تحويل 
 نقاط بسماتاتصاالت إليداع شركة يجب على البنك إبالغ واتصاالت في بداية الشهر الميالدي التالي. 

إلى  تعديلهأو  قام حامل البطاقة بتقديمهالمرتبطة بأحدث رقم هاتف محمول  عضوية بسماتالمحولة في 
لحامل  بسماتبهذه الطريقة، الى عضوية  المحولة نقاط بسماترصيد  البنك؛ على أن يخضع احتساب

المنشورة برنامج بسمات اإلمارات  لشروط وأحكامأيضاً ويخضع  ا،اتصاالت وحدهشركة لتقدير  ،البطاقة
  .https://smiles.etisalat.ae الموقع: على

  
  يةعروض الترحيبال 4-5
  

تينيوم سمايلز وبطاقة سغنتشر سمايلز من بنك بطاقة باليتم تقديم العروض / المزايا الترحيبية المقدمة في 
حامل البطاقة أما فقط لحاملي البطاقات األساسية الذين حصلوا على بطاقة سمايلز ألول مرة. دبي التجاري 

لن يكون مؤهالً أو ففي فترة الحقة  للحصول عليهاوأعاد تقديم طلب  بسماتاألساسي الذي ألغى بطاقة 
 ً يتم تقديم العروض / المزايا الترحيبية مرة واحدة فقط لكل ولتلقي العروض / المزايا الترحيبية.  مستحقا

  حامل بطاقة أساسية.
  
   تهاوانتهاء صالحي تهاومصادرنقاط بسمات . استرداد 5
  

  :دون أي قيد أو شرطويقبله  ما يأتييتفهم حامل البطاقة 
  
عضوية والُمضافة الى المعامالت المؤهلة  عنمل البطاقة المكتسبة من قبل حا نقاط بسماتإنَّ  5-1-1

من قبل حامل البطاقة  تعديل لهذات الصلة المرتبطة برقم الهاتف المحمول المقدم أو آخر  بسمات
  على الهاتف المحمول. بسماتعبر تطبيق  إالتكون متاحة لالسترداد لن 

  
جوجل  أو متجر آبل من متجر المعمول به بسمات موبايل يتعين على حامل البطاقة تنزيل تطبيق 5-1-2

لتسجيل الدخول برنامج بسمات اإلمارات  التي يوّجهه بهابشكل إلزامي واتباع الخطوات  بالي
على الهاتف  بسماتفي حالة فشل االسترداد عبر تطبيق . ونقاط بسماتواسترداد  لمشاهدةبنجاح 
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 هاتف رقم: اتصاالت علىشركة مركز اتصال المحمول، يمكن لحامل البطاقة االتصال ب
800101.  

  
خدمات اتصاالت وخصومات التاجر وعروض التجار قيمة لدفع  نقاط بسماتيخضع استرداد  5-1-3

برنامج  لشروط وأحكام موبايل بسماتوالصفقات والمزايا األخرى المتوفرة على تطبيق  وتجاربهم
  .https://smiles.etisalat.ae الموقع: المنشورة علىبسمات اإلمارات 

  
في عدد ونوع التجار أو النسبة المئوية لخصومات التجار أو جودة المنتجات أي تحكُّم لبنك ليس ل 5-1-4

بسمات التي يقدمها التجار أو عروض التجار أو التجارب أو الصفقات المعروضة على تطبيق 
عن أي مطالبات  كون مسؤوالً البنك أو ييتقبل أو في أي جزء آخر من عملية االسترداد ولن  موبايل

  تتعلق باالسترداد المذكور.
  
مقابل كل درهم من المعامالت المؤهلة وفقاً لمعدل الربح المحدد في البند  نقاط بسماتبيكافئ البنك  5-1-5

 نقاط بسماتيتحكم البنك في معدل االسترداد المطبق لتحديد القيمة بالدرهم اإلماراتي لو. 4-2-1
يتم التحكم في معدل . وسماترنامج ببقدمها يأي خدمات دفع أو شراء عن السترداد لالمستخدمة 

ً لما  برنامج بسماتوإدارته بواسطة  نقاط بسماتاسترداد  قد يُمليه وقد يخضع للمراجعة وفقا
  بسمات. برنامج

  
المنشورة برنامج بسمات اإلمارات  لشروط وأحكام يتهاوانتهاء صالحنقاط بسمات تخضع مصادرة  5-1-6

مصادرة نقاط بسمات وانتهاء ال يتحكم البنك في . وhttps://smiles.etisalat.ae الموقع: على
ً ولن يقبل أو صالحيتها  أي مطالبات تتعلق بالمصادرة و / أو انتهاء الصالحية بشأن  يكون ُملَزما

  .المذكور
  
  ةعامأحكام . 6

  :دون أي قيد أو شرطويقبله  يما يأتيتفهم حامل البطاقة 
  
أي  إرسالفي إلغاء أو تعليق أو تغيير هذه الشروط واألحكام في أي وقت، دون  بحقهيحتفظ البنك    6-1

  إشعار لحامل البطاقة.
  
على هذه الشروط واألحكام على موقع البنك اإللكتروني  تحوير يطرأأو تغيير أو  تعديليجب نشر أي  6-2

- www.cbd.ae التي تم  محل الشروط السابقةذلك التعديل أو التغيير أو التحوير يحل ؛ على أن
  .شأنهاحامل البطاقة ب إبالغ
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من خالل برنامج البطاقة  نقاط بسمات بكسب فيما يتعلققد يؤدي االحتيال و / أو إساءة االستخدام    6-2
  المكتسبة وكذلك إنهاء وإلغاء البطاقة. سماتنقاط بإلى مصادرة 

  
سن نية رداً على أي تعليمات أو استفسارات شفهية أو إلكترونية من قبل عتبر البنك قد تصرف بحُ يُ    6-3

ال يحق لحامل البطاقة المطالبة أو وحامل البطاقة فيما يتعلق بأي مسألة تتعلق ببرنامج البطاقة هذا. 
عزى، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى أي ضرر أو مسؤولية أو مصاريف تُ االدعاء بأي خسارة أو 

بمنأى عن ويجب على حامل البطاقة تعويض البنك وإبقائه  ؛سن نية من قبل البنكحُ تم اتخاذه بإجراء 
  .هذا الصدد فيالضرر 

  
  الشروط واألحكام -مجانية العروض ال
  

 .بسمات التسجيل الناجح لحامل البطاقة األساسية في برنامجلن تتوفر العروض المجانية / الترحيبية إال عند 
  

  من بنك دبي التجاريسمايلز سيغنتشر فيزا بطاقة 
  

  سمايلز غير محدود لمدة عام على تطبيق مجاناً) األخرى(اشتِر واحدة واحصل على اشتراك 
  
  .إصدار البطاقة أيام عمل من تاريخ 3خالل يتم تفعيل االشتراك من داخل تطبيق سمايلز وذلك . 1
  .المقدمة محدودةالغير  )واحدة واحصل على األخرى (اشترِ  بعروض. يمكن لحامل البطاقة االستمتاع 2
ويخضع من تاريخ االشتراك.  365 الـ . هذا اشتراك مجاني لمرة واحدة وسوف تنتهي صالحيته في اليوم3

  تجديد االشتراك للشراء من قبل حامل البطاقة.
  

  .درهم على تأمين السيارة 200استمتع بخصم يلالكومبير (مقارنة أفضل عروض تأمين السيارات) 
  
الخاص بالعميل ويمكن الوصول إليها من صفحة القسيمة في  سمايلز . سيتم توفير القسيمة على حساب1

  تطبيق بسمات 
  لمدة سنة واحدة من تاريخ اإلصدار سارية المفعول. القسيمة 2
و / أو تطبيق الهاتف  يلالكومبيرتأمين على السيارة على موقع  وثيقةتخدام القسيمة لشراء . يمكن اس3

  المحمول
  . ال يمكن تحويل القسيمة أو إلغاؤها أو استرداد قيمتها4
  غير المستخدمةالقسائم المنتهية الصالحية . لن يتم إعادة إصدار أو قبول 5
  شروط وأحكام الشريك يتم تطبيق. 6
  هذه القسيمة: فادة منلالست. 7

 أدخل تفاصيل السيارة والسائق حسب تنسيق النموذج  
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  المحددة وثيقة التأمينفي صفحة عروض األسعار، انقر على "اشتِر اآلن" لشراء  

 "أدخل رمز القسيمة في مربع كود الخصم. انقر فوق "تطبيق  

  إجراءات السدادإكمال انقر على "متابعة الدفع" وتابع.  
  

   بنك دبي التجاريفيزا سمايلز من بطاقة ائتمان بالتينيوم 
  

  اشتراك (اشتِر واحدة واحصل على األخرى مجاناً) غير محدود لمدة عام على تطبيق سمايلز
  
ً  90االشتراك لمدة سيتم تفعيل . 1 أيام عمل من تاريخ إصدار  3خالل من داخل تطبيق بسمات وذلك  يوما

يوماً) بشرط  270أشهر إضافية ( 9يوماً، سيتم تمديد االشتراك تلقائياً لمدة  90 . وبنهاية فترة الـالبطاقة
  المشتريات.قيمة سمايلز لدفع بالتينيوم أن يستخدم العميل بطاقة 

  .(اشتِر واحدة واحصل على األخرى مجاناً) غير محدود بعروض . يمكن لحامل البطاقة االستمتاع2
من تاريخ االشتراك. ويخضع  365سوف تنتهي صالحيته في اليوم الـ هذا اشتراك مجاني لمرة واحدة و. 3

  تجديد االشتراك للشراء من قبل حامل البطاقة.
  

  درهم على تأمين السيارة. 100يلالكومبير (مقارنة أفضل عروض تأمين السيارات) استمتع بخصم 
  
. سيتم توفير القسيمة على حساب سمايلز الخاص بالعميل ويمكن الوصول إليها من صفحة القسيمة في 1

  تطبيق بسمات 
  . القسيمة سارية المفعول لمدة سنة واحدة من تاريخ اإلصدار2
و / أو تطبيق الهاتف  . يمكن استخدام القسيمة لشراء وثيقة تأمين على السيارة على موقع يلالكومبير3

  محمولال
  . ال يمكن تحويل القسيمة أو إلغاؤها أو استرداد قيمتها4
  . لن يتم إعادة إصدار أو قبول القسائم المنتهية الصالحية غير المستخدمة5
  . يتم تطبيق شروط وأحكام الشريك6
 . لالستفادة من هذه القسيمة:7
  

 أدخل تفاصيل السيارة والسائق حسب تنسيق النموذج  

 ار، انقر على "اشتِر اآلن" لشراء وثيقة التأمين المحددةفي صفحة عروض األسع  

 "أدخل رمز القسيمة في مربع كود الخصم. انقر فوق "تطبيق  

 .انقر على "متابعة الدفع" وتابع إكمال إجراءات السداد  
  

 2022طبعة أبريل 


