
 

 :الشروط واألحكام الخاصة ببرنامج المكافآت عمى البطاقات االئتمانية

  .كارداإلئتمانية فيزا وماستر  اتبطاقالر واستعمال تُقرأ شروط وأحكام برنامج المكافآت عمى البطاقات بالتزامن مع أحكام إصدا

 التعريفات .1

  .عمى البطاقات االئتمانية ؤىمين لالشتراك ببرنامج المكافآتحاممي البطاقات الم :العمالء المؤىمين

  .األردن و أي من فروعو -األىميالبنك  :البنك

 .والمتعمقة ببرنامج المكافآت ووفقًا ليذه الشروط واألحكام المحتسبة مقابل قيمة المشتريات تعني النقاط :النقاط

أو أي شكل آخر من  ، االسترجاع النقدي، القسائم، الكوبونات ، الخصوماتوالمنتجات البنكية الخدمات :المكافآت
 والمكافئات. المنتجات

قابل كل حركة لتمكين حممة البطاقات المؤىمين من اكتساب النقاط م األىميالبرنامج الذي ُيقدمو البنك  :برنامج المكافآت
  .من ثم تحصيل ىذه النقاط كما تم ذكره في ىذه الشروط واألحكامو يع شراء عمى نقاط الب

طرف ثالث مستقل والمتمثل بالتجار الذين تعاقد معيم البنك  :الشريك في برنامج المكافآت عمى البطاقات االئتمانية
  .لتمكين حاممي البطاقات من استبدال النقاط من خالليم

  :أىمية االشتراك ببرنامج المكافآت .2

تحت شروط وأحكام وأي بطاقة أخرى بكافة أنواعيا االئتمانية  وماستر كاردح برنامج المكافآت لحاممي بطاقات فيزا ُيمن
 ./ تغيير أىمية االشتراك في أي وقت يراه مناسباويحق لمبنك تعديلك، لموافق عمييا من قبل البنالبطاقات االئتمانية ا

 الشتراك بالبرنامج ا .3

إصدار البطاقة ، يكون كل حاممي البطاقات  عند آليًا في برنامج المكافآت إشراكوحامل البطاقة المؤىل لالشتراك سيتم 
 .وتمقائي الحاليين مؤىمين لالشتراك في البرنامج وبشكل فوري

  :التابعةالبطاقات  .4

 .لحامل البطاقة التابعةالبطاقة  بشكل تمقائي في برنامج المكافآت بمجرد إصدار التابعةسيتم شمول البطاقات  -

في الحساب الرئيسي لمبطاقة إذا صدرت بحد  التابعةسيتم تجميع النقاط المحصمة من خالل استخدام البطاقة  -
  .مشترك

سيتم تجميعيا في البطاقة  التابعةعن طريق استخدام البطاقة  التابعةالنقاط التي ُتحصل من قبل حامل البطاقة  -
  .إذا صدرت بحد منفصل التابعة

  :النقاط إسترجاع  .5

أ( سيستحق حامل البطاقة المشترك بالبرنامج نقاط عند إجراء عمميات شراء من خالل نقاط البيع وبحيث ُتقيد عمى (
حساب البطاقة سواء استخدمت البطاقة داخل أو خارج المممكة األردنية الياشمية. ولمبنك الحق في تعديل تفاصيل 

  .النقاط من وقت آلخر عمى أن يتم إعالم حامل البطاقة بيذه التعديالتاستحقاق 

 



 

مع اإلحتفاظ بحق البنك  :ولغاية الحصول عمى نقطة واحدة ، عمى حامل البطاقة إجراء عمميات الشراء بحسب الجدول التالي
 في تغيير قيمة النقاط في أي وقت يراه  مناسبا مع إعالم العميل بذلك:

 البطاقات االئتمانية الواحدة تعادل مشتريات بالدينارالنقطة 

  World MC/ Elite د13

 Visa Platinum د15

 Gold د18

 Silver د20

  Platinumأعمالي  د10

 Titanium أعمالي د12

  Executive أعمالي د15

  :ب( لحامل البطاقة الحق في اكتساب نقاط المكافآت بشرط) 

 خالل مدة البرنامج. وغير مغمق فعالالعميل حساب  (1)

 البطاقة غير موقوفة أو ممغية وفقًا لشروط وأحكام البطاقات االئتمانية  (2)

  .البطاقة غير منتيية أو فوق الحد االئتماني الُمقرر وفقًا لشروط وأحكام البطاقات االئتمانية (3)

الدفعات اإلضافية لحساب البطاقة(، والتي تنتج عن إعادة أية بضائع أو جـ( ُيعاد قيد أية مبالغ لحساب البطاقة االئتمانية )باستثناء (
 خدمات ، سيتم خصميا من النقاط المحصمة لحساب برنامج المكافآت وبمقدار النقاط التي تم تحصيميا من الحركات التي تم عكسيا

سيتم دينار  20.67بعدد صحيح كالتالي: في حال كانت قيمة المشتريات تعادل قيمة المشتريات  النقاط عمى   )د( سيتم احتساب
 دينار. 20إحتسابيا عمى أساس 

  :الحركات الغير مؤىمة لبرنامج المكافآت . 7

  :الحركات التالية الغير مؤىمة الكتساب أو تحصيل النقاط ضمن برنامج المكافآت عمى البطاقات االئتمانية

 أ( حركات السحب النقدي )

ب( الرسوم والمصاريف )عمى سبيل المثال ال الحصر رسوم السحب عمى الصراف اآللي، رسوم السحب النقدي، رسوم التسديد )
المتأخر، رسوم االشتراك/التجديد السنوية، رسوم تبديل العممة، رسوم تجاوز الحد االئتماني، تعديالت حركات القيد منو ولو، الرسوم 

  .الدفعات الُمعادة( أو أي رسوم ومصاريف ُمعمنة من قبل البنك في جدول الرسوم من وقت آلخر عمى

 تستثنى مشتريات محطات المحروقات ومشتريات الوزارات والدوائر الحكومية من برنامج البطاقات.)ج( 



 

  استبدال النقاط  . 8

انية الشيري الصادر لحامل البطاقة ويمثل ىذا المجموع النقاط التي بطاقة االئتمالأ( تظير مجموع النقاط المجمعة عمى كشف حساب )
، أو نقدا ة من التجار المشاركين بالبرنامجخدمات ُمقدم مقابلُيمكن استبداليا. ويستطيع حامل البطاقة استبدال الكوبونات الُمقدمة لو 

عن قائمة  باإلعالن ويقوم البنك من وقت آلخر  عمى حساب البطاقة/ حساب التوفير، أو خصومات عمى خدمات ومنتجات البنك.
أو أي وسائل استرجاع  .عروض التي يمكن لحامل البطاقة شراءىا بواسطة الكوبوناتالتحتوي عمى أسماء التجار المشاركين بالبرنامج و 

 أخرى.

  .البنك من وقت آلخر ب( يستطيع حاممي البطاقة استبدال النقاط فقط لدى الوصول إلى قيمة الحد األدنى الذي يحدده)

ع و جـ( يمكن لحامل البطاقة استبدال النقاط عن طريق االتصال بمركز الخدمة الياتفية وبحيث يتم استالم المكافآت عن طريق فر )
  .طرف آخر يحدد من قبل البنك عبر خدمة التوصيل أو أيو أ األىميالبنك 

 .قيد النقاط لحساب برنامج المكافآت ولن يتم إعادة إصدار كوبون جديد د( في حال ضياع أو سرقة كوبون المكافآت، لن يتم إعادة)

ىـ( لن يكون حامل البطاقة مؤىل الستبدال النقاط في حال أصبح متعثرًا أو أخل بأي من التزاماتو الواردة في شروط وأحكام البطاقة )
  .االئتمانية أو شروط وأحكام برنامج المكافآت

ووثيقة اإلثبات الشخصية الخاصة بو لدى مركز استبدال النقاط عند  األىميقتو االئتمانية الصادرة عن البنك و( عمى العميل إبراز بطا)
  .استالم المكافأة

 إلغاء البطاقة وتحويل النقاط  .9

طوعًا، فإن نقاط برنامج أ( مع مراعاة ىذه الشروط واألحكام الخاصة ببرنامج المكافآت، في حال رغبة العميل إلغاء بطاقتو االئتمانية )
 .ر المستخدمة ُتصبح الغية مباشرةً المكافآت غي

ب( في حال كان حامل البطاقة لديو أكثر من بطاقة مؤىمة لبرنامج المكافآت واختار بشكل طوعي إلغاء البطاقة ، فيحق لمعميل )
  .خاضعة لبرنامج المكافآت تحويل النقاط غير المستخدمة من حساب البطاقة الُممغاة إلى حساب بطاقة أخرى لو

ج( في حال تغير نوع البطاقة ، يحق لمعميل تحويل النقاط غير مستخدمة من حساب البطاقة الممغاة إلى حساب النقاط الخاص )
 .وعمى األسس التي تم احتسابيا وقت استخدام البطاقة األولى بالبطاقة الجديدة

)ب و ج( أعاله خاضعة دائمًا ليذه الشروط واألحكام ولمبنك الحق المطمق  8لنقطة د( تحويل النقاط المستخدمة الُمشار إلييا في ا)
  .في تعديميا والتي تشمل )بدون تحديد( أية تعديالت عمى مجموع النقاط لعكس االختالفات بين البرامج المعنية

 صالحية النقاط   .10

  .اكتسبت فيو من تاريخ الحركة التيآلخر حسب ما يحدده البنك من وقت تنتيي صالحية النقاط المكتسبة وغير المستبدلة 

 المكافآت  .11

تخضع كل المكافآت لمدى توفرىا، وبحيث تكون متوفرة ضمن الفترات التي يتم إعالميا من قبل البنك لحامل البطاقة من وقت   -
  .آلخر

لحامل البطاقة استبداليا بالنقاط التي قام بتجميعيا ضمن برنامج  والتي يحق لمكافآت الُمقدمة لويحق لحامل البطاقة تحصيل ا -
 األىميىا بواسطة النقاط( متوفرة عمى موقع البنك ؤ التي ُيمكن شرا والخدمات ئمة التجار المشتركين بالبرنامجالمكافآت. وستكون قا

 ، األىمي موبايل، األىمي أون الين.اإللكتروني

إلى شروط وأحكام برنامج عميو باإلضافة اإلعالن عنيا وتسري  بالبرنامج سيتمالتجار المشتركين الشروط واألحكام المتعمقة ب  -



 

  .المكافآت

  .يمكن تعديل التجار المشتركين ببرنامج المكافآت وبحيث سيتم إعالم حاممي البطاقات من وقت آلخر  -

أو أي من فروعو من كل النتائج المترتبة عمى تحصيل أو استخدام  األىميعند تحصيل المكافآت ، ُيعفي حامل البطاقة البنك  -
  .المكافآت أو أية مشاركة أخرى في برنامج المكافآت

يجب أن يتم تحصيل المكافآت بما يتطابق مع شروط وأحكام برنامج المكافآت والشروط الخاصة بيذه المكافآت والتي تكون متوفرة  -
  .لحامل البطاقة من وقت آلخر

  .يحتفظ البنك بحقو بتعديل أو إلغاء أي مكافأة في أي وقت وبدون أي إشعار لحامل البطاقة -

فيما يتعمق بالمكافآت الخاصة بالعطل أو خدمات اإلجازات )عمى سبيل المثال اإلقامة بالفندق( وأية رحالت سفر إضافية أو  -
  .لبطاقة الكاممةترتيبات حجوزات تتم عن طريق المكافآت تكون من مسؤولية حامل ا

  .ال يتم الجمع بين المكافآت مع أية من عروض البنك أو التجار المشتركين بالبرنامج -

 والمحدد من قبل البنك.اء صالحيتيا المكافآت صالحة لالستبدال فقط لدى التجار المشتركين بالبرنامج وحتى تاريخ انتي  -

 ل الحصول عمى المكافأةيجب تسميم النسخة األصمية لمقسيمة لمتاجر مقاب -

تكون مسؤولية الوفاء بالمكافآت من قبل التجار المشتركين بالبرنامج والبنك غير مسؤول عن رفض أو عدم االلتزام من قبل التجار  -
 .المشتركين بالبرنامج بتحصيل المكافآت

يجب أن تكون بين حامل البطاقة والتاجر  أية اعتراضات أو مطالبات متعمقة باستالم المنتجات أو الخدمات المقدمة كمكافآت  -
  .المشترك بالبرنامج

أية عروض ترويجية )مثل نقاط إضافية ، مكافأة عمى النقاط المجمعة أو مكافآت ذات وقت محدد( ينطبق عمييا شروط وأحكام   -
  .برنامج المكافآت، ويمكن أن يكون ليذه العروض الترويجية شروط وأحكام خاصة بيا يتم إعالميا لحاممي البطاقات من وقت آلخر

 شروط عامة:

في حساب برنامج المكافآت ال تشكل ممكا لحامل البطاقة، وغير قابمة لمتحويل بحكم القانون أو غير ذلك إلى أي  النقاط المتراكمة -
  .شخص أو كيان وال يمكن نقميا إلى حساب أي برنامج المكافآت أخرى

يد المكافأة وفي حساب العميل في نو يحق لمبنك قأي وقت وعند انتياء البرنامج فأيحتفظ البنك بحقو في إنياء برنامج المكافآت في  -
حال مطالبتو خالل ثالثة أشير من تاريخ إلغاء البرنامج أو إلغاء الجائزة في حال لم يكن ىناك حساب لمعميل أو لم يطالب بيا خالل 

 ثالثة أشير.

بنك مصادرة ىذه النقاط إذا اكتشف البنك أي غش أو سوء معاممة لو عالقة باستحقاق النقاط من قبل حامل البطاقة ، فيحق لم -
    .المكتسبة عن طريق االحتيال وكذلك إلغاء عضوية حامل البطاقة

  .في حال عدم تمكن البنك من تنفيذ أي من الشروط الخاصة ببرنامج المكافآت ىذا ال يشكل تنازال عن ىذا الشرط من قبل البنك -

 .كل المطالبات واالعتراضات المتعمقة بأىمية االشتراك بالبرنامج أو تحصيل النقاط يكون من اختصاص البنك وعمى تقديره الخاص  -

 



 

ال يكون البنك مسؤوال عن أي ضرر أو خسارة يتكبدىا حامل البطاقة من استبدال النقاط أو شراء أي سمع أو خدمات من خالل   -
من البنك جودة الخدمات أو البضائع المقدمة من قبل التاجر وعمى العميل الرجوع إلى التاجر فيما يخص وال يض . برنامج المكافآت

  .الجودة

 األحكام الخاصة ببرنامج المكافآتفي حال استبدال النقاط من قبل حامل البطاقة في أي وقت فإنو ُيوافق عمى االلتزام بالشروط و  -
 .عمى البطاقات االئتمانية 

 ستبدال العميل لنقاطو بأي من المنتجات المتاحة يتم اإلحتفاظ بما تبقى لو من رصيد نقاط في حال عدم استغالليا بالكامل.عند ا -

 .ال يحق لمعميل الحصول عمى فرق السعر عند شراؤه بقيمة أقل من قيمة الكوبون من أي من المحالت المشتركة معنا -

 كات المشاركة وذلك باستخدام أي من بطاقات البنك األىمي.تسري الخصومات فقط عند الشراء من الشر  -

 حصول العميل عمى خصومات محددة ال يمنعو من اإلشتراك ببرنامج النقاط. -

 يجب إبراز البطاقة عند طمب الفاتورة لمحصول عمى الخصم وليس بعد إصدار الفاتورة. -

 سعر األساسي.الخصم أو العرض المقدم عن طريق البطاقة يكون فقط عمى ال -

 ال يجوز استعمال الخصم في البطاقة مع أي من العروض الخاصة. -

 .في المطاعم تعتبر البطاقة صالحة فقط لفاتورة واحدة لنفس المجموعة من األشخاص -

 سيتم احتساب النقاط عمى قيمة المشتريات الفعمية شامال ضريبة المبيعات. -

تحدد قيمة النقطة حسب البرنامج بحيث يمكن أن تزيد أو تنقص وقد تختمف قيمة النقطة في ال تعتبر قيمة النقاط مبمغ مالي بل  - 
حال رغبة العميل بإعادة الرصيد إلى حسابو أو في حال طمبو كوبونات أو خدمات أخرى مع االحتفاظ بحق البنك بتحويل قيمة 

 إستبدال النقطة في أي وقت يراه مناسبا.

  .في تعديل أو تغيير أي من ىذه الشروط واألحكام في أي وقت بحقو األىمييحتفظ البنك   -

 توقيع العميل:...................................................................

 عميل:........................................ال توقيعتدقيق 

 


