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 فيزا سوبر سيفر "سيجنتشر" من بنك دبي التجاري ية اإلسالميةئتماناالبطاقة ال

 واألحكامالشروط 

 التعريفات والتفسير .1

 التعريفات 1.1.1 

 يعني بنك دبي التجاري "بنك" أو "البنك"  

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

فيزا سوبر سيفر  ية اإلسالميةئتماناالبطاقة التعني بطاقة )بطاقات(  "البطاقة )البطاقات("

 ."سيجنتشر" 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 

فيزا سوبر  ية اإلسالميةئتماناالبطاقة )بطاقات( اليعني حامل  "حامل )حاملي( البطاقة"

 .سيفر "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. من وقت إلى وقت آخر

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

 المستفيد الرئيسي.فه على المستندات والوثائق المقدمة بوص

 يعني تاريخ تفعيل البطاقة. "تاريخ التسجيل"

رسيييوت ييييتم فرىيييها عليييى حسييياب بطاقييية  تعنيييي "رسووووم التسوووجيل والرسووووم السووونوية"

وعنييييد مييييرور كييييل سيييينة علييييى  التسييييجيل فييييي البرنييييام عنييييد حامييييل البطاقيييية الرئيسييييي 

 .التسجيل

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

ً  عبيييير االنترنييييتالتييييي تجييييري معييييامالت ال( 2)فعلييييياً  ( 3) دون اسييييتخدات البطاقيييية فعليييييا

 معيييامالت دفيييع فيييواتير الخيييدمات العامييية ليييد/ المحيييالت التجاريييية   المراكيييز التجاريييية

أو عبييير الموقيييع اإللكترونيييي أو االكشييياو المباشيييره أو تطبيقيييات الهيييات  النقيييال مسيييجلة 

التييياجر والتيييي تعتبييير  بهيييا واالسيييترداد التيييي يقيييوت( عملييييات عكيييو القييييود 4) كييييةالمل
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ت والتيييي ىيييمن فئيييات فيييواتير الخيييدمات العامييية والتعلييييم والسيييوبر ماركيييت والمواصيييال

 .فئات فواتير الخدمات العامة والتعليم والسوبر ماركت والمواصالتتعتبر خارج 

أرقيييييات تصيييييدره فييييييزا  4رميييييز رقميييييي يتكيييييون مييييين تعنيييييي  التوووووا ر" فئوووووة"رموووووو  

 لتنصي  التجار والشركات حسب نوع السلع أو الخدمات المقدمة. إنترناشيونال

باسييييتثناء  االنفيييياق التراكمييييي للمعييييامالت المالييييية يعنييييي "الشووووهري االنفووووا  إ مووووالي"

 المعامالت غير المالية التي يتم القيات بها في الشهر التقويمي.

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

وتموييييييل الماليييييية تتعاميييييل بيييييالعمالت اعجنبيييييية والعميييييالت غيييييير النقديييييية والحيييييواالت 

 الحسابات والشيكات السياحية وسداد الديون.

جميييييع المعييييامالت بخييييالل المعييييامالت المؤهليييية  تعنييييي "المعووووامالت  يوووور الم  لووووة"

التييييي تييييتم ميييين خييييالل العاميييية التيييي ال تقتصيييير علييييى معييييامالت دفييييع فييييواتير الخييييدمات 

التيييي تيييتم مييين خيييالل ميييوفري خيييدمات اليييدفع أو اليييدفعات و   أو  القنيييوات الرقميييية للبنيييك

و   أو عطيييييرال ثالثييييية التيييييابعين  ممثلييييي المسيييييتهلكين أميييييات جهيييييات الخييييدمات العامييييية

 و   أو السيييحب النقيييدي مييين خيييالل أجهيييزه الصيييرال الليييي و   أو مكاتيييب الصيييرافة

سييييداد دفعييييات و   أو  عنييييد الطلييييب النقييييد الحصييييول علييييى و   أو وتحييييويالت الرصيييييد 

أي إدخييياالت تعيييديل يقييييوت و   أو  البنيييك يفرىيييهم أي تيييأمين ورسيييوت و   أو  اعقسييياط 

معيييامالت بهيييا البنيييك و   أو معيييامالت أخييير/ عليييى البطاقييية يحيييددها البنيييك عليييى أنهيييا 

مييين وقيييت إليييى وقيييت آخييير حسيييب حريييية تقيييديره غيييير مؤهلييية لكسيييب اسيييترداد نقيييدي 

 وحده.

التييي يصيينفها البنييك علييى  بخييالل تلييك الفئييات إنفيياقفئييات  تعنييي "فئووة ف فئووات أ وور "

دمات العامييية والتعلييييم والسيييوبر ماركييت والمواصيييالت مييين وقيييت فيييواتير الخييأنهييا فئيييات 

 إلى وقت آخر حسب حرية تقديره وحده.

اإلىيييافية إال أنهيييا بطاقييية مرتبطييية تعنيييي بطاقييية بخيييالل البطاقييية  "البطاقوووة الرئيسوووية"

 بحساب البطاقة ذاته كبطاقة إىافية.

أي شيييخص بخيييالل حاميييل البطاقييية اإلىيييافية الييي ي  يعنيييي "حامووول البطاقوووة الرئيسوووي"

 .أوالً حساب البطاقة له قات البنك بفتح وال ي  رئيسيةبطاقة  صدرت له

التييياريخ المحيييدد فيييي كشييي  الحسييياب عنيييد اسيييتالت البنيييك لمعاملييية يعنيييي  "تووواريخ القيووود"

 حساب البطاقة.قيدها في البطاقة و

 .2.1 يحمل المعنى المبين في القسم رقم "البرنامج"

فييييي فعلييييياً البطاقيييية التييييي تجييييري باسييييتخدات معييييامالت ال تعنييييي "المعووووامالت الم  لووووة"

المعيييامالت التيييي تجيييري عبييير االنترنيييت دون اسيييتخدات  فيميييا يخيييص البييييع بالتجزئييية و
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فيميييا يخيييص البييييع بالتجزئييية ومعيييامالت دفيييع فيييواتير الخيييدمات الفعليييية البطاقييية فعليييياً 

ليييد/ المحيييالت التجاريييية أو عبييير الموقيييع اإللكترونيييي أو االكشييياو أو تطبيقيييات الهيييات  

النقيييال، عملييييات عكيييو القييييود واالسيييترداد التيييي يقيييوت بهيييا التييياجر ىيييمن فئيييات فيييواتير 

 ت وأي معيييييامالت أخييييير/الخيييييدمات العامييييية والتعلييييييم والسيييييوبر ماركيييييت والمواصيييييال

مييين وقيييت إليييى عليييى البطاقييية يحيييددها البنيييك عليييى أنهيييا مؤهلييية لكسيييب اسيييترداد نقيييدي 

 وقت آخر حسب حرية تقديره وحده.

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

صيييافي مييين عملييييات  -عمييييل والييي ي يحتيييوي عليييى مبليييغ االسيييترداد النقيييدي المتيييراكم 

 .القيمة والمتاح لالسترداد -والمصادره وانتهاء الصالحية الهفوات اإللغاء و

تعنييييي بطاقيييية بخييييالل البطاقيييية الرئيسييييية إال أنهييييا  "البطاقووووة )البطاقووووات( اإل ووووافية"

 بطاقة مرتبطة بحساب البطاقة ذاته كبطاقة رئيسية.

اقيييية اليييي ي تحييييدده البطاقيييية كحامييييل البطالشييييخص  يعنييييي "حاموووول البطاقووووة الرئيسووووية"

إىييافية بطاقيية  إصييداربالبنييك قييات اليي ي الشييخص السييتخدات حسيياب البطاقيية والرئيسييية 

 .باسمه

التيييياريخ المحييييدد فييييي كشيييي  الحسيييياب واليييي ي فيييييه جييييرت  يعنييييي "توووواريخ المعاملووووة"

 معاملة البطاقة.

 التفسير 2.1.1 

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

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

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

 "(.اتفاقية بطاقة االئتمانوالبنك. )" الرئيسيةالبطاقة 

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

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

 

 البرنامج 2.1 

فييييييزا سيييييوبر سييييييفر "سيجنتشييييير" مييييين بنيييييك  اإلسيييييالمية تسيييييمح بطاقيييييات االئتميييييان  

لحيييييياملي البطاقييييييات المييييييؤهلين بتجميييييييع االسييييييترداد النقييييييدي علييييييى دبييييييي التجيييييياري 

للحيييييد وفقييييياً  يشيييييهر التقيييييويمالعليييييى بطاقييييياتهم خيييييالل المقييييييده المعيييييامالت المؤهلييييية 

"(. البرنوووووامج)"إليييييى وقيييييت آخييييير اعقصيييييى للمبليييييغ الييييي ي يحيييييدده البنيييييك مييييين وقيييييت 

فيييييواتير ىيييييمن فئيييييات  فقيييييي التيييييي تنيييييدرج المعيييييامالت المؤهليييييةاعتبيييييار  سيييييول ييييييتم

 التيييييي يقييييييدها البنيييييكالخيييييدمات العامييييية والتعلييييييم والسيييييوبر ماركيييييت والمواصيييييالت 
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عليييييى أنهيييييا معيييييامالت فقيييييي البطاقييييية خيييييالل الشيييييهر التقيييييويمي كشييييي  حسييييياب فيييييي 

الخييييييا  المفيييييوتر مبلييييييغ الاعتبيييييار وسييييييول ييييييتم . فيميييييا يتعلييييييق بالبرنيييييام مؤهلييييية 

فيييييواتير الخيييييدمات العامييييية والتعلييييييم ىيييييمن فئيييييات التيييييي تنيييييدرج بالمعاملييييية المؤهلييييية 

فييييييي النقييييييدي سييييييترداد االحسيييييياب فيمييييييا يخييييييص والسييييييوبر ماركييييييت والمواصييييييالت 

 ال ي تظهر فيه المعاملة المؤهلة.كش  الحساب 

 اال لية .2

يعتبييييير البرنيييييام  متاحييييياً لحييييياملي البطاقيييييات الييييي ين يحيييييددهم البنيييييك مييييين وقيييييت إليييييى  1.2 

محظيييييييوره والمسيييييييتوفيين لجمييييييييع وقيييييييت آخييييييير والييييييي ين تعتبييييييير بطاقييييييياتهم غيييييييير 

 متطلباتهم وفقاً لما يحدده البنك حسب حرية تقديره وحده.

المعيييييييامالت التيييييييي تيييييييتم  عليييييييىالمكتسيييييييب االسيييييييترداد النقيييييييدي سيييييييول ي سيييييييتحق  2.2 

فيييييييييي حسييييييييياب حاميييييييييل البطاقييييييييية  اإلىيييييييييافيةباسيييييييييتخدات البطاقييييييييية )البطاقيييييييييات( 

 .الرئيسية

 التسجيل .3

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

 .من البنك

 عاده.جرت يجوز لحامل البطاقة االستمرار في استخدات بطاقته كما  2.3 

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

 االسترداد النقدي .4

فئييات ال)عبيير  إميياراتيدرهييم  3,000وقييدره لإلنفيياق الشييهري  إجميياليحييد أدنييى يعتبيير  1.4 

 فيييواتير الخيييدمات العامييية والتعلييييم والسيييوبر ماركيييت والمواصيييالتالتيييي تنيييدرج ىيييمن 

فييييواتير الخييييدمات العاميييية والتعليييييم والسييييوبر ماركييييت الفئييييات التييييي ال تنييييدرج ىييييمن و

أي اسيييترداد نقيييدي مييينح نقيييدي. لييين ييييتم السيييترداد االلبيييدء كسيييب متطليييب ( والمواصيييالت

 .إماراتيدرهم  3,000مبلغ وقدره اإلنفاق الشهري أقل من  إجماليكان في حال 

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

فيييواتير ىيييمن فئيييات التيييي تنيييدرج جمييييع المعيييامالت المؤهلييية  عليييى اسوووترداد نقووودي% 

بالحيييد ميييع مراعييياه الوفييياء  الخيييدمات العامييية والتعلييييم والسيييوبر ماركيييت والمواصيييالت

 .إماراتي درهم 3,000والبالغ الشهري االنفاق  جماليإلاعدنى 

النسيييبة المئويييية لالسيييترداد النقيييدي المكتسيييب والحيييد اعقصيييى لالسيييترداد سيييول تكيييون  3.4 

فيييواتير الخيييدمات العامييية التيييي تنيييدرج ىيييمن فئييات الالنقييدي المكتسيييب فيييي كيييل فئييية مييين 

تييييرتبي و الدرجييييةلكييييل عميييييل علييييى أسيييياس  والتعليييييم والسييييوبر ماركييييت والمواصييييالت

 أدناه.  1رقم الجدول في  مبين بالتفاصيلاإلنفاق الشهري كما هو  إجماليب
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 نقدي.في حساب البطاقة أي استرداد قيدها المعامالت غير المؤهلة التي يتم ال تكتسب  4.4 

التييي فئييات التحديييد الحييد اعقصييى لالسييترداد النقييدي لكييل عميييل لكييل فئيية ميين  سييول يييتم 5.4 

بحيييد  فيييواتير الخيييدمات العامييية والتعلييييم والسيييوبر ماركيييت والمواصيييالتىيييمن تنيييدرج 

االسيييترداد سيييق  تحدييييد وسيييول ييييتم لكيييل شيييهر تقيييويمي.  إمييياراتيدرهيييم  150أقصيييى 

 لكل شهر تقويمي. إماراتيدرهم  600النقدي بحد أقصى 

 1الجدول رقم 

 إنفا النسبة المئوية لالسترداد النقدي )%( لكل فئة  

 م  لة

  

 إ مالي

االنفا  

الشهري 

بالدر م 

 ماراتياإل

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
تحديييييد تصييييني  التيييياجر المييييراد تصيييينيفه فييييي كييييل فئيييية ميييين فئييييات فييييواتير سيييول يييييتم  6.4 

 فئييييةرمييييوز الخييييدمات العاميييية والتعليييييم والسييييوبر ماركييييت والمواصييييالت بنيييياًء علييييى 

فيييي الجيييدول المبيييين بالتفاصييييل فييييزا إنترناشييييونال والييي ي تحيييدده عليييى النحيييو  التييياجر

 أدناه. 2رقم 

مييين تختلييي  مثيييل هييي ه التصييينيفات وقيييد رميييوز فئييية التجيييار إنترناشييييونال فييييزا ت صييين   7.4 

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

يكييون مسييؤوالً عيين مطالبييات االسييترداد النقييدي المقدميية ميين حامييل البطاقيية فيمييا يتعلييق 

 .لرموز فئة التاجربالتصني  أو التفسير غير الصحيح 

 

 2الجدول رقم 

 

فئات المكافآت 

رمو  فئة  ف

 الوقود السوبر ماركت التعليم الفواتير
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 التا ر

رموز فئة 

 التاجر

4814 ،4900 

 ،*9399 

8211 ،

8220 ,

8241 ،8299 

** 

5411 5541 ،5542 

 

 

معييييامالت دفييييع الفييييواتير بخيييالل المييييياه والكهربيييياء التييييي تقييييع ىييييمن  أخيييي لييين يييييتم *  8.4 

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

( غيييياز البتييييرول المسييييالالخاصيييية بييييالمبردات والغيييياز ) التوريييييدات واللييييوازتالمثييييال 

 .ومياه الشرب

التعليم بخييييالل المييييدارس والكليييييات المتعلقيييية بيييي دفعاتالييييمعييييامالت  أخيييي ليييين يييييتم **  9.4 

رميييوز فئييية التييياجر هييي ه بعيييين االعتبيييار فيمييياي خيييص ىيييمن والجامعيييات التيييي تنيييدرج 

قيييياده السييييارات ومراكيييز التيييدريب تعليييم عليييى سيييبيل المثيييال دروس  ؛االسيييترداد النقيييدي

إليييى المؤسسيييات التعليميييية المواصيييالت القرطاسيييية واليييزي الرسيييمي ورسيييوت شيييراء و

التعليم المدفوعيييية المتعلقيييية بيييي دفعييييات أخيييي ال يييييتم  .الموسيييييقيةالرياىيييية    اتكاديمييييياعو

مباشييره إلييى الييدفعات ميين خييالل قنييوات الييدفع الخاصيية بطييرل ثالييع حيييع ال يييتم دفييع 

 .فيما يخص االسترداد النقديبعين االعتبار المدرسة أو الكلية أو الجامعات 

اإلنفييياق الشيييهري  إجمييياليكيييان فيييي حيييال لييين يكسيييب حاميييل البطاقييية أي اسيييترداد نقيييدي  10.4 

 .يشهر التقويمالفي  إماراتيدرهم مبلغ وقدره أقل من 

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

المسييييتخدمة لتحديييييد  رمييييوز فئيييية التيييياجرأو والتعليييييم والسييييوبر ماركييييت والمواصييييالت 

 .النقديسترداد االالمعامالت المؤهلة لكسب 

والحيييد اعقصيييى لقيمييية االسيييترداد لالسيييترداد النقيييدي البنيييك النسيييبة المئويييية ي حيييدد سيييول  12.4 

حسييييب حرييييية النقيييدي المكتسييييب فييييي شييييهر تقيييويمي ويمكيييين تغييرهييييا ميييين قبيييل البنييييك 

 -نشيييييييرها فيييييييي موقيييييييع البنيييييييك عليييييييى اإلنترنيييييييت سيييييييول ييييييييتم وتقيييييييديره وحيييييييده 

www.cbdislami.ae. 

حييده، تحديييد الحييد اعدنييى إلييى وقييت آخيير حسييب حرييية تقييديره وميين وقييت  للبنييك،يجييوز  13.4 

 المؤهلة بغرض منح االسترداد النقدي.فيما يخص المعامالت لحجم المعامالت 

كسيييب واحيييد فقيييي سييييفر يحيييق لحييياملي البطاقيييات الييي ين ليييديهم أكثييير مييين حسييياب سيييوبر  14.4 

حسيييب البنييك اليي ي يقيييرره سييوبر سييييفر حسيياب واحيييد ميين حسيييابات اسييترداد نقييدي فيييي 



CBD AL ISLAMI 

2021مايو  اصدار /   7 
 

 .وحده حرية تقديره

فيييواتير الخيييدمات العامييية فئيييات ىيييمن التيييي تنيييدرج جمييييع المعيييامالت المؤهلييية تعتبييير  15.4 

بموجيييب هييي ا الرئيسيييي فيييي الحسييياب  والتعلييييم والسيييوبر ماركيييت والمواصيييالت المقييييده

 التالية:ذلك المعامالت وسول يشمل نقدي. السترداد االالبرنام  مؤهلة لكسب 

 

ً البطاقييية التيييي تجيييري باسيييتخدات 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 اسيييتخدات البطاقييية فعلييييا

 .التجزئة على سبيل المثال معامالت التجاره اإللكترونية

مباشيييره عليييى مواقيييع ا التيييي ييييتم القييييات بهييي العاميييةمعيييامالت دفيييع فيييواتير الخيييدمات  (ت

الخيييا  بالتييياجر أو فيييي النقيييال مسيييجل الملكيييية أو تطبييييق الهيييات  االنترنيييت للتييياجر 

)مثيييل اتصييياالت، دو، دييييوا، سييييوا، مباشييير  بشيييكلمحيييالت التييياجر    ، منافييي مكتيييب

 (وما إلى ذلك شركة أبوظبي للتوزيع

التييييياجر مقابيييييل المعاملييييية باشييييير بهيييييا التيييييي  االسيييييترداد  عملييييييات عكيييييو القييييييود  (ث

التجزئييية بالبيييع علييى نفقييات المقاصيية هيي ه المعييامالت علييى سييول تعمييل اعصييلية. 

ميين قبييل عكييو القيييد معامليية االسييترداد أو  إجييراءفيييه تييم اليي ي  يشييهر التقييويمالفييي 

للشيييهر التقيييويمي االسيييترداد النقيييدي مكتسيييبات التييياجر وفقًيييا لفئييية اإلنفييياق وتعيييديل 

 .ذاته

المعييييامالت التالييييية مؤهليييية فيمييييا يخييييص أي اسييييترداد نقييييدي وسييييول ي طلييييق  تعتبيييير ال 16.4 

 المؤهلة:عليها اسم المعامالت غير 

 

 جميع المعامالت بخالل المعامالت المؤهلة. (أ

، اتصييياالت، دو، دييييوا، سييييوا سيييبيل المثيييالدفعيييات فيييواتير الخيييدمات العامييية )عليييى  (ب

التيييي شيييركة أبيييوظبي للتوزييييع، هيئييية الطيييرق والمواصيييالت وغيرهيييا مييين اليييدفعات( 

علييييى سييييبيل المثييييال الخييييدمات  يييييتم دفعهييييا ميييين خييييالل قنييييوات رقمييييية مصييييرفية

أو تطبيييق الهييات  المتحييرو ميين  المصييرفية عبيير االنترنييت ميين بنييك دبييي التجيياري

رفون بنيييك دبيييي التجييياري أو ليييد/ شيييركاء التييياجر مييين الغيييير الييي ين سيييول يتصييي

وذلييك عيين طريييق عييرض ممثلييين للمسييتهلكين أمييات جهييات الخييدمات العاميية بصييفة 

منصييية واحيييده ليييدفع الكهربييياء واالتصييياالت وهيئييية الطيييرق والمواصيييالت وتعبئييية 

"ات بيييي ات أي"، "بييياي الرصيييد دوليييياً وخيييدمات اليييدفع اعخييير/، علييى سيييبيل المثيييال 

 بال" وما إلى ذلك.
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الممثلييييين خييييدمات الييييدفع أو قنييييوات   مييييوفري ميييين خييييالل يييييتم دفعهييييا دفعييييات أي  (ت

حيييييع ال يييييتم التييييابعين عطييييرال ثالثيييية المسيييتهلكين أمييييات جهييييات الخييييدمات العاميييية 

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

السييييحوبات النقدييييية )ميييين خييييالل أجهييييزه الصييييرال اللييييي أو البنييييوو أو مكاتييييب  (ث

 سحب(الصرافة أو من خالل أي قنوات 

 الطلب التي قد تمت االستفاده منهاالنقد عند وتسهيالت تحويالت الرصيد  (ج

 البنكيفرىها  رسوت التأمين التي (ح

 البنكيفرىها الرسوت والنفقات التي  (خ

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

 إلى وقت آخرمعامالت أخر/ يحددها البنك من وقت 

معامليية مؤهليية فييي تيياريخ الحييق، فييإن هيي ه المعييامالت قيميية أو رد حييال عكييو قيييد فييي  17.4 

 إجيييراءفييييه تيييم الييي ي  يشيييهر التقيييويمالتعيييوض المعيييامالت المؤهلييية المنفييي ه فيييي ول سييي

مكتسييبات تقييوت أي ييا بتعييويض ول لفئيية اإلنفيياق وسييوفقيياً ميين قبييل التيياجر عكييو القيييد 

 .ذاته الشهر التقويميالنقدي فيما يخص سترداد اال

التييي تنييدرج ىييمن فئييات الفييي كييل فئيية ميين االسييترداد النقييدي المكتسييب تقريييب قييد يييتم  18.4 

لألدنييييى فيييواتير الخييييدمات العاميييية والتعلييييم والسييييوبر ماركييييت والمواصيييالت ععلييييى أو 

 لتحديد مبلغ االسترداد النقدي في عدد صحيح.

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 اعخيييير/ فييييي وقييييت الخييييا  باالسييييترداد النقييييدي اسييييتخدامه بييييالتزامن مييييع 

 إذاإال أو تحويلهييييا إليييييى أي بطاقيييية أخييييير/ أو برنييييام  والء العميييييالء القيمييييية اسييييترداد 

 بخالل ذلك على وجه التحديد.اخطاراً يفيد البنك وجه 

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

وفقيييياً الييييدفع واجييييب اسييييتحقاق النقييييدي سييييترداد االحيييييع يعتبيييير  شييييخص أو كيييييان آخيييير

يعتبييير وال  لليييربيرصييييد حسييياب قابيييل ال يعتبييير  أنيييهكميييا ؛ وحيييدهتقيييدير البنيييك حريييية ل

 رصيد يمكن تحويله إلى أي شخص أو كيان آخر.

فييي شييهر تقييويمي بقيميية المعييامالت المؤهليية، النقييدي سييترداد االمكتسييبات قييد يييتم تقييييد  22.4 

فيييواتير الخيييدمات العامييية والتعلييييم والسيييوبر ماركيييت التيييي تنيييدرج ىيييمن فئيييات الىيييمن 

كيييان فيييي حيييال للبطاقييية. مييين أجيييل التوىييييح، المحيييدد حيييد االئتميييان لغايييية والمواصيييالت 

المعيييامالت المؤهلييية تكيييون ، إمييياراتيدرهيييم  50,000البطاقييية مبليييغ وقيييدره حيييد ائتميييان 
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ىيييييمن فئيييييات فيييييواتير الخيييييدمات العامييييية والتعلييييييم والسيييييوبر ماركيييييت التيييييي تنيييييدرج 

فيييي شيييهر مييييالدي  إمييياراتيدرهيييم  50,000قيمتهيييا  إجمييياليوالتيييي يبليييغ والمواصيييالت 

 نقدي.الالسترداد لمؤهلة 

 المصادرةوالقيمة استرداد  .5

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

قيمة من أجل استرداد  أكثرسول يتيح البنك إلى حامل البطاقة الرئيسية طريقة واحده 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.فقي لحامل البط

درهم  50الحد اعدنى 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 ( أيات عمل 3قد يستغرق البنك ما يصل إلى ثالثة ) 4.5 

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

من الرصيد المتاح بصوره تلقائية خصم االسترداد النقدي سول 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 ول س ،القيمة استرداد

 .أخر/سداد عملية مثل أي ذاتها الطريقة ب

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

سحب على المكشول 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

وأال يكون أو  ديون متأخره السداداالئتمان الخاصة به لد/ البنك، بما في ذلك البطاقة، 

عدت استيفاء الشروط حال . في نها هاإد قات بتعليقها أو حظرها أو إلغا ها أو البنك ق

ً ، يجوز للبنك 6.5رقم الم كوره أعاله في البند  أن يقرر عدت السماح  وحدهلتقديره  وفقا

 .سوبر سيفروإنهاء صالحية االسترداد النقدي المتاح في حساب القيمة باسترداد 

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

في النقدي سترداد االيتم إيداع قد عي سبب من اعسباب، ساري المفعول حساب بطاقة 

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

مسؤولية ىمان االحتفاظ بحساب بطاقة أو حساب حامل البطاقة بأنه يتحمل وحده 

 . ساري المفعولمصرفي 

شهر ( 12لمده اثني عشر )سوبر سيفر تنتهي صالحية االسترداد النقدي المتاح في حساب  8.5 
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تعديل أو تغيير فتره انتهاء وحده من تاريخ االستحقاق. يجوز للبنك حسب تقديره 

خالل  قيمته يتم استردادوال ي لم المكتسب النقدي سترداد االسول تتم مصادره الصالحية. 

سوبر من الرصيد المتاح المنعكو في حساب وسول يتم خصهم  الصالحيةفتره انتهاء 

 .سيفر

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

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

 .إماراتيدرهم  0وتخفي ه إلى 

 عام .6

داد قيمة االسترداد رالمتعلقة بكسب واست إساءه االستخداتو   أو  االحتيالعن قد ينجم  1.6 

 النقدي في البرنام  مصادره االسترداد النقدي باإلىافة إلى انهاء وإلغاء البطاقة.

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

شروط االسترداد النقدي أو أساس حساب االسترداد النقدي أو شروط وأحكات البرنام  في 

 حامل البطاقة.اخطار إلى أي تقديم دون من اعوقات أي وقت 

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

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

. ال يحق لحامل البطاقة المطالبة أو االدعاء بأي خساره أو ىرر أو قيمة طلب استرداد

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

 .خالء مسؤوليته فيما يخص ذلكإوعلى حامل البطاقة تعويض البنك كما ينبغي  البنكجانب 

وخصم وإعاده تقسيي ايداع و ومصادره وإلغاء يعتبر قرار البنك بشأن الحساب وانق اء 4.6 

 حامل البطاقة.االسترداد النقدي نهائي وحاسم وملزت على 

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

 .سوبر سيفرحساب بوالخدمات اعخر/ المرتبطة القيمة لتوفير استرداد لطرل ثالع تابع 

واعحكات على للشروط و   أو تعديل تبديل و   أو تحويل و   أو نشر أي تغيير ينبغي القيات ب 6.6 

وتحل محل الشروط واعحكات السابقة  www.cbdislami.aeالموقع اإللكتروني للبنك 

 التي تم إبالغ حامل البطاقة بها.
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