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 فيزا سوبر سيفر "سيجنتشر" من بنك دبي التجاريبطاقة ائتمان 

 واألحكامالشروط 

 التعريفات والتفسير .1

 التعريفات 1.1.1 

 يعني بنك دبي التجاري "بنك" أو "البنك"  

 فئات االنفاق تعني فواتير الخدمات العامة والتعليم والسوبر ماركت والمواصالت""فئات 

التي يصنفها البنك مثل فواتير )الخدمات العامة(، التعليم )المدارس والجامعات(، السوبر 

، من وقت إلى وقت آخر ماركت والمواصالت )الوقود( للحصول على استرداد نقدي

 .وحدهحسب حرية تقديره 

 يعني شهر تقويمي وفقاً للتقويم الميالدي. "الشهر التقويمي"

تعني بطاقة )بطاقات( بطاقة ائتمان فيزا سوبر سيفر "سيجنتشر"  "البطاقة )البطاقات("

 .من بنك دبي التجاري

بطاقات  إصدارمن أجل  "حساب البطاقة" يعني الحساب المفتوح من قبل بنك دبي التجاري

 .وصيانتها فوترتهاوائتمان فيزا سوبر سيفر "سيجنتشر" من بنك دبي التجاري 

يعني حامل بطاقة )بطاقات( ائتمان فيزا سوبر سيفر  "حامل )حاملي( البطاقة"

 ."سيجنتشر" من بنك دبي التجاري

المعامالت المؤهلة في  علىالمكتسب  ماراتيالمبلغ بالدرهم اإليعني  "االسترداد النقدي"

فواتير الخدمات العامة والتعليم والسوبر ماركت والمواصالت بأسعار يحددها البنك فئات 

 حسب حرية تقديره وحده. آخرمن وقت إلى وقت 

يتعامل مصرفياً مع بنك دبي التجاري وقد تم التامين عليه بناًء  شخص يعني "العميل"

 المستفيد الرئيسي.على المستندات والوثائق المقدمة بوصفه 

 يعني تاريخ تفعيل البطاقة. "تاريخ التسجيل"

رسييييوم يييييتم فرحييييها علييييى حسيييياب  تعنييييي "رسوووووم التسووووجيل والرسوووووم السوووونوية"

وعنيييد ميييرور كيييل سييينة  التسيييجيل فيييي البرنيييام عنيييد بطاقييية حاميييل البطاقييية الرئيسيييي 

 .على التسجيل

البطاقييية التيييي تجيييري باسيييتخدام معيييامالت ال( 1أي مييين ) تعنيييي "المعوووامالت الماليوووة"

ً  عبييير االنترنيييتالتيييي تجيييري معيييامالت ال( 2)فعليييياً  ( 3) دون اسيييتخدام البطاقييية فعلييييا

 معيييامالت دفيييع فيييواتير الخيييدمات العامييية ليييد/ المحيييالت التجاريييية   المراكيييز التجاريييية

أو عبييييير الموقيييييع اإللكترونيييييي أو االكشيييييات المباشيييييرل أو تطبيقيييييات الهيييييات  النقيييييال 

التييياجر والتيييي  بهيييا واالسيييترداد التيييي يقيييوم( عملييييات عكيييو القييييود 4) مسيييجلة الملكيييية



 

2 
 

التعليييييييم والسييييييوبر ماركييييييت تعتبيييييير حييييييمن فئييييييات فييييييواتير الخييييييدمات العاميييييية و

فئيييات فيييواتير الخيييدمات العامييية والتعلييييم والسيييوبر ت والتيييي تعتبييير خيييار  والمواصيييال

 .ماركت والمواصالت

أرقيييييام تصييييدره فييييييزا  4رميييييز رقمييييي يتكيييييون ميييين تعنييييي  التوووووا ر" فئووووة"رمووووو  

 لتنصي  التجار والشركات حسب نوع السلع أو الخدمات المقدمة. إنترناشيونال

باسيييتثناء  االنفييياق التراكميييي للمعيييامالت الماليييية يعنيييي "الشوووهري االنفوووا  إ موووالي"

 المعامالت غير المالية التي يتم القيام بها في الشهر التقويمي.

المعييييامالت ميييين المؤسسييييات غييييير المالييييية التييييي  تعنييييي "المعووووامالت ايوووور الماليووووة"

وتمويييييل المالييييية تتعامييييل بييييالعمالت ااجنبييييية والعمييييالت غييييير النقدييييية والحييييواالت 

 الحسابات والشيكات السياحية وسداد الديون.

جمييييع المعيييامالت بخيييالت المعيييامالت المؤهلييية  تعنيييي "المعوووامالت ايووور الم  لوووة"

التيييي تيييتم مييين خيييالل العامييية التيييي ال تقتصييير عليييى معيييامالت دفيييع فيييواتير الخيييدمات 

التييي تييتم ميين خييالل مييوفري خييدمات الييدفع أو الييدفعات و   أو القنييوات الرقمييية للبنييك 

و   أو اطييييرات ثالثيييية التييييابعين  ممثلييييي المسييييتهلكين أمييييام جهييييات الخييييدمات العاميييية

 و   أو السيييحب النقيييدي مييين خيييالل أجهيييزل الصيييرات الليييي و   أو مكاتيييب الصيييرافة

سيييداد دفعيييات و   أو  عنيييد الطليييب النقيييد الحصيييول عليييى و   أو وتحيييويالت الرصييييد 

أي إدخييييياالت تعيييييديل و   أو  البنيييييك يفرحيييييهم أي تيييييأمين ورسيييييوم   أو  و ااقسييييياط 

يقييييوم بهييييا البنييييك و   أو معييييامالت أخيييير/ علييييى البطاقيييية يحييييددها البنييييك علييييى أنهييييا 

ميين وقييت إلييى وقييت آخيير حسييب حرييية غييير مؤهليية لكسييب اسييترداد نقييدي معييامالت 

 تقديره وحده.

التيييي يصييينفها البنيييك  بخيييالت تليييك الفئيييات إنفييياقفئيييات  تعنيييي "فئوووة ئ فئوووات أ ووور "

فيييواتير الخيييدمات العامييية والتعلييييم والسيييوبر ماركيييت والمواصيييالت عليييى أنهيييا فئيييات 

 من وقت إلى وقت آخر حسب حرية تقديره وحده.

اإلحيييييافية إال أنهيييييا بطاقييييية تعنيييييي بطاقييييية بخيييييالت البطاقييييية  "البطاقوووووة الرئيسوووووية"

 مرتبطة بحساب البطاقة ذاته كبطاقة إحافية.

أي شييييخص بخييييالت حامييييل البطاقيييية اإلحييييافية  يعنييييي الرئيسووووي""حاموووول البطاقووووة 

 .أوالً حساب البطاقة له قام البنك بفتح والذي  رئيسيةبطاقة  صدرت لهالذي 

التيييياريخ المحييييدد فييييي كشيييي  الحسيييياب عنييييد اسييييتالم البنييييك يعنييييي  "توووواريخ القيوووود"

 حساب البطاقة.قيدها في لمعاملة البطاقة و

 .2.1القسم رقم  يحمل المعنى المبين في "البرنامج"
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فيييي فعليييياً البطاقييية التيييي تجيييري باسيييتخدام معيييامالت ال تعنيييي "المعوووامالت الم  لوووة"

المعيييامالت التيييي تجيييري عبييير االنترنيييت دون اسيييتخدام  فيميييا يخيييص البييييع بالتجزئييية و

فيميييا يخيييص البييييع بالتجزئييية ومعيييامالت دفيييع فيييواتير الخيييدمات الفعليييية البطاقييية فعليييياً 

أو عبييييير الموقيييييع اإللكترونيييييي أو االكشيييييات أو تطبيقيييييات ليييييد/ المحيييييالت التجاريييييية 

الهيييات  النقييييال، عملييييات عكييييو القييييود واالسييييترداد التيييي يقييييوم بهيييا التيييياجر حييييمن 

فئيييييات فيييييواتير الخيييييدمات العامييييية والتعلييييييم والسيييييوبر ماركيييييت والمواصيييييالت وأي 

علييى البطاقيية يحييددها البنييك علييى أنهييا مؤهليية لكسييب اسييترداد نقييدي  معييامالت أخيير/

 قت إلى وقت آخر حسب حرية تقديره وحده.من و

البنيييك لكيييل المفتيييوح ليييد/ حسييياب االسيييترداد النقيييدي  يعنيييي "حسووواو سووووبر سووويفر"

صيييافي مييين عملييييات  -عمييييل واليييذي يحتيييوي عليييى مبليييغ االسيييترداد النقيييدي المتيييراكم 

 .القيمة والمتاح لالسترداد -والمصادرل وانتهاء الصالحية الهفوات اإللغاء و

تعنييييي بطاقيييية بخييييالت البطاقيييية الرئيسييييية إال أنهييييا  )البطاقووووات( ايةووووافية""البطاقووووة 

 بطاقة مرتبطة بحساب البطاقة ذاته كبطاقة رئيسية.

اليييذي تحيييدده البطاقييية كحاميييل البطاقييية الشيييخص  يعنيييي "حامووول البطاقوووة الرئيسوووية"

بطاقيييية  إصييييداربالبنييييك قييييام الييييذي الشييييخص السييييتخدام حسيييياب البطاقيييية والرئيسييييية 

 .باسمهإحافية 

التييياريخ المحيييدد فيييي كشييي  الحسييياب واليييذي فييييه جيييرت  يعنيييي "تووواريخ المعاملوووة"

 معاملة البطاقة.

 التفسير 2.1.1 

اتفاقية بطاقة على تعديل،  بأي شكل من ااشكاليعمل ، ولكنه ال البرنام يستكمل  (أ)  

إليه تفسير أي مصطلح مشار سوت يتم االئتمان المبرمة بين البنك وحامل البطاقة، و

ً هنا نه غير معرت ولك لالتفاقية المتعلقة ببطاقات االئتمان المبرمة بين حامل وفقا

 "(.اتفاقية بطاقة االئتمانوالبنك. )" الرئيسيةالبطاقة 

وجود أي تناقض بين هذه الشروط حال في  هنا،النظر عن أي شيء وارد بصرت  (ب)

 فإن شروط اتفاقية بطاقة االئتمان هي التي تسود. االئتمان،وااحكام واتفاقية بطاقة 

 البرنامج 2.1 

فيييييييزا سييييييوبر سيييييييفر "سيجنتشيييييير" ميييييين بنييييييك دبييييييي تسييييييمح بطاقييييييات االئتمييييييان   

لحييييييياملي البطاقيييييييات الميييييييؤهلين بتجمييييييييع االسيييييييترداد النقيييييييدي عليييييييى التجييييييياري 

وفقيييييياً  يشييييييهر التقييييييويمالعلييييييى بطاقيييييياتهم خييييييالل المقيييييييدل المعييييييامالت المؤهليييييية 

إلييييييى وقييييييت آخييييييير للحييييييد ااقصييييييى للمبلييييييغ الييييييذي يحييييييدده البنييييييك ميييييين وقييييييت 

 فقيييييي  التييييييي تنييييييدر  المعييييييامالت المؤهلييييييةاعتبييييييار  سييييييوت يييييييتم"(. البرنووووووامج)"
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فيييييييييواتير الخيييييييييدمات العامييييييييية والتعلييييييييييم والسيييييييييوبر ماركيييييييييت حيييييييييمن فئيييييييييات 

البطاقييييية خيييييالل الشيييييهر كشييييي  حسييييياب فيييييي  التيييييي يقييييييدها البنيييييكوالمواصيييييالت 

وسيييييوت . فيميييييا يتعليييييق بالبرنيييييام مؤهلييييية عليييييى أنهيييييا معيييييامالت فقييييي  التقيييييويمي 

حيييييمن التيييييي تنيييييدر  الخيييييام بالمعاملييييية المؤهلييييية المفيييييوتر مبليييييغ الاعتبيييييار ييييييتم 

فيييييييواتير الخيييييييدمات العامييييييية والتعلييييييييم والسيييييييوبر ماركيييييييت والمواصيييييييالت فئيييييييات 

اليييييذي تظهييييير فييييييه كشييييي  الحسييييياب فيييييي النقيييييدي سيييييترداد االحسييييياب فيميييييا يخيييييص 

 المعاملة المؤهلة.

 اال لية .2

يعتبيييييير البرنييييييام  متاحيييييياً لحيييييياملي البطاقييييييات الييييييذين يحييييييددهم البنييييييك ميييييين وقييييييت  1.2 

إليييييى وقيييييت آخييييير واليييييذين تعتبييييير بطاقييييياتهم غيييييير محظيييييورل والمسيييييتوفيين لجمييييييع 

 متطلباتهم وفقاً لما يحدده البنك حسب حرية تقديره وحده.

المعيييييييامالت التيييييييي تيييييييتم  عليييييييىالمكتسيييييييب االسيييييييترداد النقيييييييدي سيييييييوت ي سيييييييتحق  2.2 

فييييييييي حسيييييييياب حامييييييييل البطاقيييييييية  اإلحييييييييافيةباسييييييييتخدام البطاقيييييييية )البطاقييييييييات( 

 .الرئيسية

 التسجيل .3

المشاركة في البرنام  تلقائية لجميع حاملي البطاقات المؤهلين الذين استلموا البطاقة تعتبر  1.3 

 .من البنك

 عادل.جرت يجوز لحامل البطاقة االستمرار في استخدام بطاقته كما  2.3 

 .ةالمطلق لحرية تقديرهيجوز للبنك فرض رسوم تسجيل أو رسوم سنوية على البرنام  وفقًا  3.3 

 االسترداد النقدي .4

)عبيييير  إميييياراتيدرهييييم  3,000وقييييدره لإلنفيييياق الشييييهري  إجميييياليحييييد أدنييييى يعتبيييير  1.4 

فييييواتير الخييييدمات العاميييية والتعليييييم والسييييوبر ماركييييت التييييي تنييييدر  حييييمن فئييييات ال

فييييواتير الخييييدمات العاميييية والتعليييييم الفئييييات التييييي ال تنييييدر  حييييمن و والمواصييييالت

نقييييدي. ليييين يييييتم السييييترداد االلبييييدء كسييييب متطلييييب ( والسييييوبر ماركييييت والمواصييييالت

مبلييغ وقييدره اإلنفيياق الشييهري أقييل ميين  إجميياليكييان فييي حييال أي اسييترداد نقييدي ميينح 

 .إماراتيدرهم  3,000

 10وبحيييد أقصيييى  اسوووترداد نقووودي%  3يمكييين لحاميييل البطاقييية كسيييب ميييا ال يقيييل عييين  2.4 

حييييمن فئييييات التييييي تنييييدر  جميييييع المعييييامالت المؤهليييية  علييييى اسووووترداد نقوووودي% 

مييييع مراعيييييال  فييييواتير الخييييدمات العاميييية والتعليييييم والسيييييوبر ماركييييت والمواصييييالت

 .إماراتي درهم 3,000والبالغ الشهري االنفاق  جماليإلبالحد اادنى الوفاء 
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النسيييبة المئويييية لالسيييترداد النقيييدي المكتسيييب والحيييد ااقصيييى لالسيييترداد سيييوت تكيييون  3.4 

فييواتير الخييدمات العاميية التييي تنييدر  حييمن فئييات الالنقييدي المكتسييب فييي كييل فئيية ميين 

تيييرتب  و الدرجيييةلكيييل عمييييل عليييى أسييياس  والتعلييييم والسيييوبر ماركيييت والمواصيييالت

 أدناه.  1رقم الجدول في  مبين بالتفاصيلاإلنفاق الشهري كما هو  إجماليب

 في حساب البطاقة أي استرداد نقدي.قيدها المعامالت غير المؤهلة التي يتم ال تكتسب  4.4 

فئيييات التحدييييد الحيييد ااقصيييى لالسيييترداد النقيييدي لكيييل عمييييل لكيييل فئييية مييين  سيييوت ييييتم 5.4 

فييييييواتير الخييييييدمات العاميييييية والتعليييييييم والسييييييوبر ماركييييييت حييييييمن تنييييييدر  التييييييي 

وسييييوت يييييتم لكييييل شييييهر تقييييويمي.  إميييياراتيدرهييييم  150بحييييد أقصييييى  والمواصييييالت

 لكل شهر تقويمي. إماراتيدرهم  600االسترداد النقدي بحد أقصى سق  تحديد 

 1الجدول رقم 

 إنفا النسبة المئوية لالسترداد النقدي )%( لكل فئة  

 م  لة

  

 إ مالي

االنفا  

الشهري 

بالدر م 

 ماراتياي

السوبر  التعليم الفواتير

 ماركت

الحد  المواصالت

األقصى 

لالسترداد 

النقدي لكل 

 فئة

الحد األقصى 

لالسترداد 

النقدي لكل 

 عميل بالشهر

0 – 

2,999.99 

درهم  0 % 0 % 0 % 0 % 0

 إماراتي

درهم  0

 إماراتي

3,000 – 

9,999.99 

درهم  75 % 3 % 3 % 3 % 3

 إماراتي

درهم  300

 إماراتي

10,000 – 

19,999.99 

درهم  100 % 5 % 5 % 5 % 5

 إماراتي

درهم  400

 إماراتي

20,000 

 وأكثر

درهم  150 % 10 % 10 % 10 % 10

 إماراتي

درهم  600

  إماراتي
تحدييييد تصيييني  التييياجر الميييراد تصييينيفه فيييي كيييل فئييية مييين فئيييات فيييواتير سيييوت ييييتم  6.4 

 فئييييةرمييييوز الخييييدمات العاميييية والتعليييييم والسييييوبر ماركييييت والمواصييييالت بنيييياًء علييييى 

فيييي الجيييدول المبيييين بالتفاصييييل فييييزا إنترناشييييونال واليييذي تحيييدده عليييى النحيييو  التييياجر

 أدناه. 2رقم 

ميين تختليي  مثييل هييذه التصيينيفات وقييد رمييوز فئيية التجييار فيييزا إنترناشيييونال ت صيين   7.4 

ولييين يقبيييل أو رميييوز فئييية التييياجر . ال ييييتحكم البنيييك فيييي تصيييني  إليييى وقيييت آخيييروقيييت 

يكيييون مسيييؤوالً عييين مطالبيييات االسيييترداد النقيييدي المقدمييية مييين حاميييل البطاقييية فيميييا 

 .لرموز فئة التاجريتعلق بالتصني  أو التفسير غير الصحيح 
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 2الجدول رقم 

 

فئات المكافآت 

رمو  فئة  ئ

 التا ر

 الوقود السوبر ماركت التعليم الفواتير

رموز فئة 

 التاجر

4814 ،4900 

 ،*9399 

8211 ،

8220 ,

8241 ،8299 

** 

5411 5541 ،5542 

 

 

معيييامالت دفيييع الفيييواتير بخيييالت الميييياه والكهربييياء التيييي تقيييع حيييمن  أخيييذلييين ييييتم *  8.4 

نقيييدي. عليييى سيييبيل الاالسيييترداد بعيييين االعتبيييار فيميييا يخيييص رميييوز فئييية التييياجر هيييذه 

( غيييياز البتييييرول المسييييالالخاصيييية بييييالمبردات والغيييياز ) التوريييييدات واللييييوازمالمثييييال 

 .ومياه الشرب

التعليم بخييييالت المييييدارس والكليييييات المتعلقيييية بيييي دفعاتالييييمعييييامالت  أخييييذلييين يييييتم **  9.4 

بعييين االعتبييار فيميياي خييص حييمن رمييوز فئيية التيياجر هييذه والجامعييات التييي تنييدر  

قييييييادل السييييييارات ومراكيييييز تعليييييم عليييييى سيييييبيل المثيييييال دروس  ؛االسيييييترداد النقيييييدي

إليييى المؤسسيييات المواصيييالت القرطاسيييية واليييزي الرسيييمي ورسيييوم شيييراء التيييدريب و

التعليم المتعلقييية بييي دفعيييات أخيييذ. ال ييييتم الموسييييقيةالرياحييية    اتكاديمييييااالتعليميييية و

اليييدفعات المدفوعييية مييين خيييالل قنيييوات اليييدفع الخاصييية بطيييرت ثالييي  حيييي  ال ييييتم دفيييع 

فيميييا يخيييص االسيييترداد بعيييين االعتبيييار مباشيييرل إليييى المدرسييية أو الكليييية أو الجامعيييات 

 .النقدي

اإلنفيياق الشييهري  إجميياليكييان فييي حييال ليين يكسييب حامييل البطاقيية أي اسييترداد نقييدي  10.4 

 .يشهر التقويمالفي  إماراتيدرهم مبلغ وقدره أقل من 

فييييواتير الخييييدمات العاميييية تعييييديل فئييييات  ،حرييييية تقييييديره وحييييده حسييييب للبنييييك،يجيييوز  11.4 

المسيييتخدمة لتحدييييد  رميييوز فئييية التييياجرأو والتعلييييم والسيييوبر ماركيييت والمواصيييالت 

 .النقديسترداد االالمعامالت المؤهلة لكسب 

والحيييييد ااقصيييييى لقيمييييية لالسيييييترداد النقيييييدي البنيييييك النسيييييبة المئويييييية ي حيييييدد سيييييوت  12.4 

حسييب االسييترداد النقييدي المكتسييب فييي شييهر تقييويمي ويمكيين تغييرهييا ميين قبييل البنييك 
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 -نشيييييرها فيييييي موقيييييع البنيييييك عليييييى اإلنترنيييييت سيييييوت ييييييتم وحريييييية تقيييييديره وحيييييده 

www.cbd.ae. 

حيييده، تحدييييد الحيييد إليييى وقيييت آخييير حسيييب حريييية تقيييديره ومييين وقيييت  للبنيييك،يجيييوز  13.4 

المؤهلييية بغيييرض مييينح االسيييترداد فيميييا يخيييص المعيييامالت لحجيييم المعيييامالت  اادنيييى

 النقدي.

كسييب واحييد فقيي  سيييفر يحييق لحيياملي البطاقييات الييذين لييديهم أكثيير ميين حسيياب سييوبر  14.4 

حسييب البنييك الييذي يقييرره سييوبر سيييفر حسيياب واحييد ميين حسييابات اسييترداد نقييدي فييي 

 .وحده حرية تقديره

فيييواتير الخيييدمات العامييية فئيييات حيييمن التيييي تنيييدر  جمييييع المعيييامالت المؤهلييية تعتبييير  15.4 

بموجييييب الرئيسييييي فييييي الحسيييياب  والتعليييييم والسييييوبر ماركييييت والمواصييييالت المقيييييدل

ذلييييك المعييييامالت وسييييوت يشييييمل نقييييدي. السييييترداد االهييييذا البرنييييام  مؤهليييية لكسييييب 

 التالية:

 

ً البطاقييية التيييي تجيييري باسيييتخدام معيييامالت ال (أ ليييد/ تجيييار التجزئييية عليييى سيييبيل  فعلييييا

 نقاط البيع )نقاط البيع(محال المثال المعامالت في 

ً  (ب تجيييار ليييد/  المعيييامالت التيييي تجيييري عبييير االنترنيييت دون اسيييتخدام البطاقييية فعلييييا

 .التجزئة على سبيل المثال معامالت التجارل اإللكترونية

ل عليييى مواقيييع مباشيييرالتيييي ييييتم القييييام بهييا  العامييةمعييامالت دفيييع فيييواتير الخيييدمات  (ت

الخيييام بالتييياجر أو النقيييال مسيييجل الملكيييية أو تطبييييق الهيييات  االنترنيييت للتييياجر 

)مثيييل اتصييياالت، دو، دييييوا، مباشييير  بشيييكلمحيييالت التييياجر    ، منافيييذفيييي مكتيييب

 (وما إلى ذلك سيوا، شركة أبوظبي للتوزيع

التيييياجر مقابييييل المعامليييية باشيييير بهييييا التييييي  االسييييترداد  عمليييييات عكييييو القيييييود  (ث

البيييييع علييييى نفقييييات المقاصيييية هييييذه المعييييامالت علييييى سييييوت تعمييييل ااصييييلية. 

عكيييو معاملييية االسيييترداد أو  إجيييراءفييييه تيييم اليييذي  يشيييهر التقيييويمالالتجزئييية فيييي ب

االسيييترداد النقيييدي مكتسيييبات مييين قبيييل التييياجر وفقًيييا لفئييية اإلنفييياق وتعيييديل القييييد 

 .للشهر التقويمي ذاته

المعيييامالت التاليييية مؤهليييية فيميييا يخيييص أي اسييييترداد نقيييدي وسيييوت ي طلييييق  تعتبيييرال  16.4 

 المؤهلة:عليها اسم المعامالت غير 

 

 جميع المعامالت بخالت المعامالت المؤهلة. (أ
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اتصيييياالت، دو، ديييييوا،  سييييبيل المثييييالدفعييييات فييييواتير الخييييدمات العاميييية )علييييى  (ب

سيييييوا، شييييركة أبييييوظبي للتوزيييييع، هيئيييية الطييييرق والمواصييييالت وغيرهييييا ميييين 

علييى سييبيل المثيييال  التييي يييتم دفعهيييا ميين خييالل قنييوات رقميييية مصييرفيةالييدفعات( 

أو تطبييييق الهيييات   الخيييدمات المصيييرفية عبييير االنترنيييت مييين بنيييك دبيييي التجييياري

ر ميين الغييير الييذين سييوت المتحييرت ميين بنييك دبييي التجيياري أو لييد/ شييركاء التيياج

وذليييك عييين ممثليييين للمسيييتهلكين أميييام جهيييات الخيييدمات العامييية يتصيييرفون بصيييفة 

طريييييق عييييرض منصيييية واحييييدل لييييدفع الكهربيييياء واالتصيييياالت وهيئيييية الطييييرق 

والمواصييييالت وتعبئيييية الرصيييييد دولييييياً وخييييدمات الييييدفع ااخيييير/، علييييى سييييبيل 

 "ام بي ام أي"، "باي بال" وما إلى ذلك.المثال 

الممثليييين خيييدمات اليييدفع أو قنيييوات   ميييوفري مييين خيييالل ييييتم دفعهيييا ت دفعييياأي  (ت

حيييي  ال ييييتم التيييابعين اطيييرات ثالثييية المسيييتهلكين أميييام جهيييات الخيييدمات العامييية 

 .الدفع مباشرل إلى التاجر )التجار(   المؤسسة )المؤسسات(

السييييحوبات النقدييييية )ميييين خييييالل أجهييييزل الصييييرات اللييييي أو البنييييوت أو مكاتييييب  (ث

 من خالل أي قنوات سحب( الصرافة أو

 الطلب التي قد تمت االستفادل منهاالنقد عند وتسهيالت تحويالت الرصيد  ( 

 البنكيفرحها  رسوم التأمين التي (ح

 البنكيفرحها الرسوم والنفقات التي  (خ

أي إدخيييياالت تعييييديل )إن وجييييدت( ت فييييرض علييييى البطاقيييية ميييين قبييييل البنييييك أو أي  (د

 وقت آخرإلى معامالت أخر/ يحددها البنك من وقت 

معامليييية مؤهليييية فييييي تيييياريخ الحييييق، فييييإن هييييذه قيميييية أو رد حييييال عكييييو قيييييد فييييي  17.4 

تيييم الييذي  يشييهر التقيييويمالتعيييوض المعييامالت المؤهلييية المنفييذل فيييي وت المعييامالت سيي

تقيييوم أي ييييا وت لفئييية اإلنفييياق وسييييوفقيييياً مييين قبييييل التييياجر عكييييو القييييد  إجيييراءفييييه 

 .ذاته الشهر التقويميالنقدي فيما يخص سترداد مكتسبات االبتعويض 

التيييي تنيييدر  فئيييات الفيييي كيييل فئييية مييين االسيييترداد النقيييدي المكتسيييب تقرييييب قيييد ييييتم  18.4 

فيييواتير الخيييدمات العامييية والتعلييييم والسيييوبر ماركيييت والمواصيييالت اعليييى أو حيييمن 

 لتحديد مبلغ االسترداد النقدي في عدد صحيح.لألدنى 

أي معيييامالت مؤهلييية تيييم إجرا هيييا عييين اسيييترداد نقيييدي أي لحاميييل البطاقييية  ي سيييتحق ال 19.4 

 قبل تاريخ التسجيل. 

ال يمكييين دمجيييه أو االسيييترداد النقيييدي المتيييراكم مييين قبيييل حاميييل البطاقييية عليييى البطاقييية  20.4 

بطاقاتييييه ااخيييير/ فييييي وقييييت الخييييام باالسييييترداد النقييييدي اسييييتخدامه بييييالتزامن مييييع 
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 إذاإال أو تحويلهييييا إلييييى أي بطاقيييية أخيييير/ أو برنييييام  والء العمييييالء القيميييية اسييييترداد 

 بخالت ذلك على وجه التحديد.اخطاراً يفيد البنك وجه 

أي بخيييالت ذليييك إليييى قابيييل للتحوييييل بموجيييب القيييانون أو  النقيييديسيييترداد ال يكيييون اال 21.4 

وفقييياً اليييدفع واجيييب اسيييتحقاق النقيييدي سيييترداد االحيييي  يعتبييير  شيييخص أو كييييان آخييير

يعتبييير وال  لليييرب رصييييد حسييياب قابيييل ال يعتبييير  أنيييهكميييا ؛ وحيييدهتقيييدير البنيييك حريييية ل

 رصيد يمكن تحويله إلى أي شخص أو كيان آخر.

فييييي شييييهر تقييييويمي بقيميييية المعييييامالت النقييييدي سييييترداد االمكتسييييبات قييييد يييييتم تقييييييد  22.4 

فييييواتير الخييييدمات العاميييية والتعليييييم التييييي تنييييدر  حييييمن فئييييات الالمؤهليييية، حييييمن 

للبطاقيييية. ميييين أجييييل المحييييدد حييييد االئتمييييان لغاييييية والسييييوبر ماركييييت والمواصييييالت 

، إمييياراتيدرهيييم  50,000البطاقييية مبليييغ وقيييدره كيييان حيييد ائتميييان فيييي حيييال التوحييييح، 

حييييمن فئييييات فييييواتير الخييييدمات العاميييية التييييي تنييييدر  المعييييامالت المؤهليييية تكييييون 

 50,000قيمتهيييييا  إجمييييياليوالتيييييي يبليييييغ والتعلييييييم والسيييييوبر ماركيييييت والمواصيييييالت 

 نقدي.الالسترداد لفي شهر ميالدي مؤهلة  إماراتيدرهم 

 المصادرةوالقيمة استرداد  .5

 سوت يكون االسترداد النقدي المكتسب متاحاً لالسترداد في حساب سوبر سيفر. 1.5 

قيمة من أجل استرداد  أكثرسوت يتيح البنك إلى حامل البطاقة الرئيسية طريقة واحدل أو  2.5 

مركز اتصال  بما في ذلك وعلى سبيل المثال وليو الحصر االسترداد النقدي المتراكم

البنك، منصة الخدمات المصرفية عبر االنترنت وتطبيقات الهات  النقال الخاصة به. يجوز 

 اقة الرئيسية طلب استرداد قيمة االسترداد النقدي.فق  لحامل البط

درهم  50الحد اادنى لمبلغ االسترداد النقدي المسموح باسترداده في أي حالة يبلغ  3.5 

 .وحدهتقديره حسب ، أو أي مبلغ آخر يقرره البنك إماراتي

قيمة االسترداد النقدي مبلغ استرداد لقيد ( أيام عمل 3قد يستغرق البنك ما يصل إلى ثالثة ) 4.5 

. عند القيمة المطلوب من تاريخ استالم طلب استردادالرئيسية حساب حامل البطاقة في 

من الرصيد المتاح بصورل تلقائية خصم االسترداد النقدي سوت يتم ، القيمةاسترداد 

 . سوبر سيفرفي حساب  ماراتيبالدرهم اإل

. عند القيمة قيمة نقدية عند استردادسوبر سيفر في حساب  النقديسترداد يكون لد/ اال 5.5 

الرئيسية لحساب حامل البطاقة مقيد تنعكو القيمة المعادلة كرصيد وت س ،القيمة استرداد

 .أخر/سداد عملية مثل أي ذاتها الطريقة ب

عالقته المصرفية فيما يتعلق بالبنك مستوفياً لمتطلباته مع أن يكون حامل البطاقة يتوجب  6.5 

سحب على المكشوت أو تسهيالت الأو قروض بما في ذلك أي حسابات أو ودائع أو 

بطاقات  يكون على. على وجه التحديد، يجب أال القيمة عند تقديم طلب استرداد ،البطاقات
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وأال يكون أو  ديون متأخرل السداداالئتمان الخاصة به لد/ البنك، بما في ذلك البطاقة، 

عدم استيفاء الشروط حال . في نها هاإد قام بتعليقها أو حظرها أو إلغا ها أو البنك ق

ً ، يجوز للبنك 6.5رقم المذكورل أعاله في البند  أن يقرر عدم السماح  وحدهلتقديره  وفقا

 .سوبر سيفروإنهاء صالحية االسترداد النقدي المتاح في حساب القيمة باسترداد 

في حال عدم توفر و ،ساري المفعولال يمكن قيد االسترداد النقدي إال في حساب بطاقة  7.5 

في النقدي سترداد االيتم إيداع قد اي سبب من ااسباب، ساري المفعول حساب بطاقة 

حامل البطاقة. يقر مفتوح باسم ساري المفعول حساب مصرفي جاري أو حساب توفير 

مسؤولية حمان االحتفاظ بحساب بطاقة أو حساب مصرفي حامل البطاقة بأنه يتحمل وحده 

 . ساري المفعول

شهر ( 12لمدل اثني عشر )سوبر سيفر تنتهي صالحية االسترداد النقدي المتاح في حساب  8.5 

تعديل أو تغيير فترل انتهاء وحده من تاريخ االستحقاق. يجوز للبنك حسب تقديره 

خالل  قيمته يتم استردادوالذي لم المكتسب النقدي سترداد االسوت تتم مصادرل الصالحية. 

سوبر من الرصيد المتاح المنعكو في حساب وسوت يتم خصهم  الصالحيةفترل انتهاء 

 .سيفر

في االثني  تهمقي على أي استرداد نقدي أو استردادبالحصول العميل  قيامعدم  حالفي  9.5 

سوبر سيفر في حساب المتاح مصادرل الرصيد بالكامل تتم فقد  السابقة، شهر( 12عشر )

 .إماراتيدرهم  0وتخفي ه إلى 

 عام .6

داد قيمة االسترداد رالمتعلقة بكسب واست إساءل االستخدامو   أو  االحتيالعن قد ينجم  1.6 

 النقدي في البرنام  مصادرل االسترداد النقدي باإلحافة إلى انهاء وإلغاء البطاقة.

في إلغاء أو تعليق أو تغيير أو استبدال شروط االسترداد النقدي أو شروط بحقه يحتفظ البنك  2.6 

االسترداد النقدي أو أساس حساب االسترداد النقدي أو شروط وأحكام البرنام  في أي 

 حامل البطاقة.اخطار إلى أي تقديم دون من ااوقات وقت 

على أي تعليمات أو استفسارات شفهية أو رداً البنك قد تصرت بحسن نية أن ي عتبر  3.6 

أي الوفاء بإلكترونية من قبل حامل البطاقة فيما يتعلق بأي مسألة تتعلق بهذا البرنام  و

. ال يحق لحامل البطاقة المطالبة أو االدعاء بأي خسارل أو حرر أو قيمة طلب استرداد

حسن نية من تصرت ب أيبمسؤولية أو مصاري  تعز/، بشكل مباشر أو غير مباشر، 

خالء مسؤوليته فيما يخص إوعلى حامل البطاقة تعويض البنك كما ينبغي  البنكجانب 

 .ذلك

وخصم وإعادل تقسي  ايداع و ومصادرل وإلغاء يعتبر قرار البنك بشأن الحساب وانق اء 4.6 

 حامل البطاقة.االسترداد النقدي نهائي وحاسم وملزم على 

إلى كيان قانوني سوبر سيفر حساب تعهيد أن يقرر وحده لتقديره وفقاً لحرية يجوز للبنك  5.6 

 .سوبر سيفرحساب بوالخدمات ااخر/ المرتبطة القيمة لتوفير استرداد لطرت ثال  تابع 
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وااحكام للشروط و   أو تعديل تبديل و   أو تحويل و   أو نشر أي تغيير ينبغي القيام ب 6.6 

وتحل محل الشروط وااحكام السابقة التي  www.cbd.aeعلى الموقع اإللكتروني للبنك 

 تم إبالغ حامل البطاقة بها.
 

 * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * 


