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ال يكون من �ش�أن هذه الأحكام وال�شروط (“�أحكام بطاقة ائتمان تراﭬيلر من بنك �أبوظبي التجاري“)
الإخالل ب�أحكام و�شروط اخلدمات امل�صرفية للأفراد  .وتو�ضح �أحكام بطاقة ائتمان تراﭬيلر هذه
خمتلف املزايا واخل�صائ�ص املحددة املنطبقة على “بطاقات ائتمان تراﭬيلر من بنك �أبوظبي التجاري“
وت�شكل جزء ًا من �أحكام بطاقات االئتمان لأغرا�ض �أحكام و�شروط اخلدمات امل�صرفية للأفراد.
وي�شكل تفعيلك و�/أو ا�ستخدامك لبطاقة ائتمان تراﭬيلر من بنك �أبوظبي التجاري دلي ًال حا�سم ًا وملزم ًا
على ت�أكيدك على الإلتزام بهذه الأحكام اخلا�صة ببطاقة ائتمان تراﭬيلر من بنك �أبوظبي التجاري
بالإ�ضافة �إلى �أحكام و�شروط اخلدمات امل�صرفية للأفراد.
الكلمات الوارده بخط �أ�سود داكن دون تعريف لها ،يكون لها نف�س املعاين املحددة لكل منها يف �أحكام
و�شروط اخلدمات امل�صرفية للأفراد.
ويحق لبنك �أبوظبي التجاري  ،ح�سب تقديره املطلق  ،يف �أي وقت ودون توجيه �أي �إ�شعار م�سبق �أو حتمل
�أي م�س�ؤولية جتاه حامل البطاقة ب�أي طريقة مهما كانت� ،إنهاء و�/أو �سحب و�/أو �إلغاء و�/أو حذف
و�/أو تعديل و�/أو تغيري �أي من هذه املزايا واخل�صائ�ص املحددة .واملزايا مقدمة من قبل �أطراف
ثالثة على �أنها عرو�ض �أطراف ثالثة وال يتحمل بنك �أبوظبي التجاري امل�س�ؤولية عن رف�ض منح املزايا
بوا�سطة الأطراف الثالثة �أو عن �أي خ�سائر �أو �أ�ضرار يتحملها حامل البطاقة �أثناء الإ�ستفادة من
عرو�ض الأطراف الثالثة.
ولأغرا�ض �أحكام بطاقة ائتمان تراﭬيلر من بنك �أبوظبي التجاري ،يكون للم�صطلحات التالية املعاين
املحددة قرين ك ًال منها فيما يلي:
املزايا

كل عر�ض من عرو�ض الأطراف الثالثة مبوجب البطاقة �سواء مذكور يف
�أحكام بطاقة ائتمان تراﭬيلر من بنك �أبوظبي التجاري هذه �أو التي قد يتم
�إ�ضافتها من وقت �إلى �آخر.

البطاقة

بطاقة ائتمان تراﭬيلر من بنك �أبوظبي التجاري.

ح�ساب البطاقة

ح�ساب بطاقة االئتمان املفتوح من قبل البنك لأغرا�ض قيد جميع املبالغ
الدائنة واملدينة امل�ستلمة �أو املنفقة بوا�سطة حامل البطاقة الأ�سا�سي
و حامل البطاقة الإ�ضافية � ،إن وجدت  ،مبوجب �أحكام بطاقة ائتمان
تراﭬيلر من بنك �أبوظبي التجاري.

الأحكام وال�شروط املنطبقة على بطاقة االئتمان اخلا�صة بك والتي حتكم
�أحكام و�شروط
اخلدمات امل�صرفية عالقتك امل�صرفية مع بنك �أبوظبي التجاري والتي ميكن الإطالع عليها
على املوقع الإلكرتوين .www.adcb.com
للأفراد
البطاقة امل�ؤهلة

نوع البطاقة الذي ي�ؤهلك للح�صول على املزايا املحددة (كما هي مذكورة
يف اجلدول �أعاله) ح�سب تقدير بنك �أبوظبي التجاري واملعايري والأحكام
وال�شروط املقررة من وقت �إلى �آخر.

حامل البطاقة
امل�ؤهل

حامل بطاقة م�ؤهلة للح�صول على املزايا املحددة.
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ق�سيمة الإقامة املجانية
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ما هي “ق�سيمة الإقامة املجانية“؟

“الق�سيمة املجانية“ هي عبارة عن ق�سيمة ت�ؤهل حامل البطاقة للح�صول على �إقامة جمانية
ملدة ليلة واحدة يف فندق من اختيار حامل البطاقة من بني الفنادق املتاحة يتم حجزها من
خالل املوقع الإلكرتوين  www.hotels.comبا�ستخدام البطاقة.
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ما هي الأحكام وال�شروط املنطبقة على ق�سيمة الإقامة املجانية؟

يتم منح ق�سيمة الإقامة املجانية فقط �إلى حملة البطاقات الأ�سا�سية اجلديدة الذين مت
�إ�صدار وتقدمي البطاقة �إليهم و�شريطة �أن يكون حامل البطاقة قد دفع الر�سوم ال�سنوية
للبطاقة �أو �إجمايل املبلغ امل�ستحق الظاهر يف ك�شف احل�ساب الأول �أو ك�شف احل�ساب الثاين
املر�سل �إلى حامل البطاقة.
يتم �إ�صدار ق�سيمة الإقامة املجانية مرة واحدة فقط للعميل.
ميكن �إ�سرتداد ق�سيمة الإقامة املجانية مقابل الإقامة ملدة ليلة واحدة يف الفندق املتاح على
املوقع الإلكرتوين .www.hotels.com
ت�ستخدم ق�سيمة الإقامة املجانية مرة واحدة فقط ولأغرا�ض حجز الفنادق فقط.
يجب على حامل البطاقة ا�سرتداد ق�سيمة الإقامة املجانية قبل �إنتهاء مدة �صالحيتها .وال
ميكن متديد تلك الفرتة الزمنية.
ال ي�سمح حلملة البطاقات ب�إ�ستبدال ق�سيمة الإقامة املجانية ب�أي منتج �آخر و�/أو خدمة �أخرى
معرو�ضة من قبل البنك �أو طلب مبلغ نقدي عو�ض ًا عن الق�سيمة.
ق�سيمة الإقامة املجانية غري قابلة للتحويل �أو اال�ستبدال �أو �صرف قيمتها نقد ًا وال يجوز متديد
فرتة �صالحيتها.
تخ�ضع ق�سيمة الإقامة املجانية �إلى �أحكام و�شروط البائع من الأطراف الثالثة.
ال ي�ضطلع البنك ب�أي دور وال يتحمل �أي م�س�ؤولية بخ�صو�ص اخلدمات املقدمة بوا�سطة
الأطراف الثالثة مبوجب ق�سيمة الإقامة املجانية.
يجب على العميل حماية بنك �أبوظبي التجاري وعدم تقدمي �أي مطالبات مهما كانت يف حالة
�إخفاق �أي طرف ثالث يف قبول ق�سيمة الإقامة املجانية.
ال يتحمل البنك �أي م�س�ؤولية عن �أي خ�سائر �أو �أ�ضرار يتكبدها �أي حامل بطاقة نتيجة لأي
رف�ض �أو �إلغاء من قبل �أي طرف ثالث لق�سيمة الإقامة املجانية �أو رف�ض تقدمي اخلدمات
املقدمة مبوجب ق�سيمة الإقامة املجانية.

	-2الق�سيمة ال�سنوية
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ما هي “الق�سيمة ال�سنوية“؟

الق�سيمة ال�سنوية هي عبارة عن ق�سيمة ت�ؤهل حامل البطاقة امل�ؤهلة ،طبق ًا ملعايري بنك �أبوظبي
التجاري ،احل�صول على �إقامة جمانية ملدة ليلة واحدة يف فندق من اختيار حامل البطاقة من
بني الفنادق املتاحة يتم احلجز فيه من خالل املوقع الإلكرتوين www.hotels.com
با�ستخدام البطاقة امل�ؤهلة .
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ما هي الأحكام وال�شروط املنطبقة على الق�سيمة ال�سنوية؟

تكون الق�سيمة ال�سنوية متاحة فقط حلملة البطاقات امل�ؤهلني.
يتم منح الق�سيمة ال�سنوية عند دفع الر�سوم ال�سنوية للبطاقة �إعتبار ًا من العام الثاين وعند
تلبية حامل البطاقة ملتطلبات �إنفاق معينة.
ميكن ا�ستخدام الق�سيمة ال�سنوية مرة واحدة ولأغرا�ض حجز الفنادق فقط.
يجب على حامل البطاقة �إ�سرتداد الق�سيمة ال�سنوية قبل �إنتهاء مدة �صالحيتها .وال ميكن
متديد تلك الفرتة الزمنية.
الق�سيمة املجانية غري قابلة للتحويل �أو الإ�ستبدال �أو �صرف قيمتها نقد ًا وال يجوز متديد فرتة
�صالحيتها.
تخ�ضع الق�سيمة ال�سنوية �إلى �أحكام و�شروط البائع من الأطراف الثالثة.
ال ي�ضطلع البنك ب�أي دور وال يتحمل �أي م�س�ؤولية بخ�صو�ص اخلدمات املقدمة بوا�سطة
الأطراف الثالثة مبوجب الق�سيمة ال�سنوية.
يجب على العميل حماية بنك �أبوظبي التجاري وعدم تقدمي �أي مطالبات مهما كانت يف حالة
�إخفاق �أي طرف ثالث يف قبول الق�سيمة ال�سنوية.
ال يتحمل البنك �أي م�س�ؤولية عن �أي خ�سائر �أو �أ�ضرار يتكبدها �أي حامل بطاقة نتيجة لأي
رف�ض �أو �إلغاء من قبل �أي طرف ثالث للق�سيمة ال�سنوية �أو رف�ض تقدمي اخلدمات املقدمة
مبوجب الق�سيمة ال�سنوية.
يحتفظ بنك �أبوظبي التجاري بحق تعديل �أو تغيري الأحكام وال�شروط املذكورة يف هذه
الأحكام وال�شروط �أو �سحب الق�سيمة ال�سنوية يف �أي وقت دون توجيه �أي �إ�شعار �إلى العميل.

	-3الدخول املجاين �إلى مالعب اجلولف
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ما هو “الدخول املجاين �إلى مالعب اجلولف“؟

ي�سمح الدخول املجاين �إلى مالعب اجلولف حلملة البطاقات امل�ؤهلني بالدخول �إلى مالعب
جولف معينة يف دولة الإمارات العربية املتحدة جمان ًا على �أ�سا�س �أ�سبقية احلجز و�شريطة
توافر الأماكن يف مالعب اجلولف امل�شاركة.
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ما هي الأحكام وال�شروط املنطبقة على الدخول املجاين �إلى مالعب اجلولف؟

برنامج اجلولف متاح فقط حلملة البطاقات امل�ؤهلني الذين يوفون مبعايري الأهلية كما هي
مقررة من قبل البنك ح�سب تقديره املطلق من وقت �إلى �آخر.
للدخول �إلى �أي من مالعب اجلولف ،يكون حملة البطاقات امل�ؤهلني مطالبني ب�إجراء حجز
م�سبق لدى بنك �أبوظبي التجاري.
يحق لبنك �أبوظبي التجاري ،ح�سب تقديره املطلق� ،إختيار ملعب اجلولف ويوم وتاريخ وموعد
الدخول �إلى ملعب اجلولف.
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يخ�ضع ا�ستخدام مرافق مالعب اجلولف �أي�ض ًا �إلى الأحكام وال�شروط ال�سائدة املطبقة من
قبل �إدارة مالعب اجلولف امل�شاركة من وقت �إلى �آخر �أو ح�سبما تكون م�ؤكدة من قبل البنك
ح�سب تقديره املطلق من وقت �إلى �آخر.
ال يتحمل البنك �أي م�س�ؤولية عن �أي خ�سائر �أو �أ�ضرار يتكبدها �أي حامل بطاقة نتيجة لأي
رف�ض �أو �إلغاء بوا�سطة ملعب اجلولف املعني �أو عن �أي خ�سائر �أو �أ�ضرار يتحملها حامل
البطاقة يف ملعب اجلولف املعني �أثناء الإ�ستفادة من اخلدمات مبوجب برنامج اجلولف.

	-4الدخول �إلى القاعات باملطارات
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ما هو “الدخول �إلى القاعات باملطارات“؟

الدخول �إلى القاعات باملطارات هو عبارة عن برنامج مقدم من قبل مزودي خدمات من
الأطراف الثالثة ي�سمح حلملة البطاقات امل�ؤهلني بالدخول �إلى القاعات امل�شاركة باملطارات
(“القاعات“).
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ما هي الأحكام وال�شروط املنطبقة على الدخول �إلى القاعات باملطارات؟

الدخول �إلى قاعات املطارات متاح فقط �إلى حملة البطاقات امل�ؤهلني على �أ�سا�س بذل �أف�ضل
املجهودات.
يجوز �أن يتفاوت الدخول �إلى قاعات املطارات وميكن �أن يكون مقيد ًا طبق ًا لنوع البطاقات
امل�ؤهلة.
الدخول �إلى القاعات باملطارات مقدم من قبل مزودي خدمات من الأطراف الثالثة .وال
يتحمل البنك �أي م�س�ؤولية عن �أي تغيري قد يتم �إدخاله بوا�سطة �أي مزود خدمة من الأطراف
الثالثة ويجب عليك حماية البنك من �أي �أ�ضرار يف �أي من تلك احلاالت.
للإ�ستفادة من الدخول �إلى القاعات باملطارات ،قد يكون حملة البطاقات امل�ؤهلون
مطالبني بتفعيل اخلدمة و�/أو الت�سجيل قبل الدخول �إلى القاعات .وميكنك الإطالع على
�أحدث البيانات والتفا�صيل املتعلقة بالدخول �إلى القاعات باملطارات على املوقع الإلكرتوين
.www.adcb.com/lounge
يحتفظ البنك بحق تقييد �أوتغيري �أوتعديل املزايا واخلدمات و�ساعات الدخول �إلى القاعات
و�أماكنها والرتتيبات املتبادلة بخ�صو�ص القاعات يف �أي وقت مع �أو دون توجيه �إ�شعار خطي.
يتحمل حامل البطاقة وحده امل�س�ؤولية عن مراجعة الأحكام وال�شروط اخلا�صة بالأطراف
الثالثة املنطبقة على الدخول �إلى القاعات.
يحتفظ بنك �أبوظبي التجاري ،ح�سب تقديره املطلق ،بحق �إيقاف الدخول �إلى �أي قاعات
باملطارات يف �أي وقت �أو رف�ض ال�سماح لأي حامل بطاقة با�ستخدام �أي قاعة .وال يتحمل
البنك �أي م�س�ؤولية عن �أي خ�سائر �أو �أ�ضرار يعاين منها �أي حامل بطاقة نتيجة لذلك الرف�ض
�أو الإلغاء.
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مزايا عامل فرياري �أبوظبي ويا�س ووتروورلد �أبوظبي
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ما هي املزايا املتاحة لدى عامل فرياري �أبوظبي ويا�س ووتروورلد �أبوظبي؟

يتمتع حملة بطاقات ائتمان تراﭬيلر من بنك �أبوظبي التجاري باملزايا التالية من عامل فرياري
�أبوظبي ويا�س ووتروورلد �أبوظبي مبجرد تقدمي بطاقة االئتمان الأ�صلية:
• خ�صم بن�سبة  %15على قيمة تذاكر الدخول الربونزية والف�ضية والذهبية؛
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•
•
•
•
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خ�صم بن�سبة  %15على قيمة ت�صاريح الدخول ال�سنوية الربونزية والف�ضية والذهبية؛
خ�صم بن�سبة  %10على امل�أكوالت وامل�شروبات؛
خ�صم بن�سبة  %15على امل�شرتيات؛
خطة دفع �شخ�صي دون فوائد ملدة � 6أ�شهر عن كافة امل�شرتيات مببلغ يزيد على
 500درهم.

ما هي الأحكام وال�شروط املنطبقة على مزايا عامل فرياري �أبوظبي ويا�س ووتروورلد
�أبوظبي ؟

يجوز ا�ستخدام هذه املزايا خالل العطالت الر�سمية ويف �أي فاعليات خا�صة.
يجوز لكل زائر م�ؤهل �شراء ما ي�صل �إلى �أربع تذاكر (حامل البطاقة وثالثة زائرين
م�صاحبني) للدخول �إلى يا�س ووتروورلد �أبوظبي �أوعامل فرياري �أبوظبي بخ�صم بن�سبة %15
على �أ�سعار الدخول العادية املعرو�ضة عند بوابة الدخول.
�شريطة التوافرية ،يح�صل الزائرون الذين يظهرون بطاقة ائتمان بالتينية �أو بطاقة
ائتمان �إنفينيت �أو بطاقة االئتمان ورلد �أو بطاقة االئتمان ورلد �إيليت ال�صادرة من بنك
�أبوظبي التجاري على ترقية جمانية ملا ي�صل �إلى �أربع تذاكر (حامل البطاقة وثالثة زائرين
م�صاحبني) �إلى الفئة الأعلى من التذاكر امل�شرتاة.
يجوز �أي�ض ًا للزائرين امل�ؤهلني �شراء ما ي�صل �إلى �أربعة ت�صاريح دخول �سنوية �إلى يا�س
ووتروورلد �أبوظبي (حامل البطاقة وثالثة زائرين م�صاحبني) بخ�صم بن�سبة  %15من �أ�سعار
الدخول العادية املعلنة عند بوابة الدخول.
ينطبق العر�ض فقط على تذاكر الدخول امل�شرتاه من مكتب بيع التذاكر يف يا�س ووتروورلد
�أبوظبي وال ي�شمل ت�صاريح دخول �أ�ساطري �أوت�صاريح دخول يا�س بارك �أو ت�صاريح الدخول
املميزة.
ال ي�سري العر�ض على التذاكر امل�شرتاه �سلف ًا �أو التذاكر امل�شرتاه عرب الإنرتنت.
ال ي�سري العر�ض مع �أي عرو�ض خ�صومات �أو حمالت ترويجية �أخرى.
يجوز للزائر امل�ؤهل احل�صول على خ�صم بن�سبة  %15يف منافذ بيع ال�سلع يف عامل فرياري
�أبوظبي ويا�س ووتروورلد �أبوظبي ،بيد �أن ال�سلع التالية تكون م�ستثناة من هذا العر�ض:
• رحلة غط�س ل�ؤل�ؤة يا�س
• رحلة الغط�س
• منتجات الت�صوير (�أي �سلع تتعلق بال�صور التذكارية)
• التذكارات (القطع الأ�صلية من �سيارات فورميال �1أو �سيارات جي تي)
• املقتنيات التذكارية (مناذج ال�سيارات الفارهة)
• �سيارات فرياري
• الب�ضائع اخلا�ضعة للتنزيالت
تكون خطة الدفع على �أق�ساط دون فوائد متاحة ملدة �ستة �أ�شهر على كافة امل�شرتيات التي
تزيد قيمتها على  500درهم من عامل فرياري �أبوظبي ويا�س ووتروورلد �أبوظبي.
مزايا عامل فرياري �أبوظبي ويا�س ووتروورلد �أبوظبي مقدمة من قبل مزودي خدمات من
الأطراف الثالثة.وال يتحمل بنك �أبوظبي التجاري امل�س�ؤولية عن �أي تغيريات قد يتم �إدخالها
بوا�سطة �أي مزود خدمات طرف ثالث ويجب عليك حماية البنك يف �أي من تلك احلاالت.
يحتفظ بنك �أبوظبي التجاري بحق تقييد �أو تغيري �أو تعديل املزايا يف �أي وقت مع �أو دون
توجيه �أي �إ�شعار.
5
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ماهي �أحكام و�شروط احلملة الرتويجية Cleartrip؟

يح�صل حملة البطاقات الذين يقومون بحجز تذاكر �سفر دولية بالطائرة ذهاب ًا و�إياب ًا من
خالل موقع “( cleartrip.aeاملوقع“) قبل  31مار�س “( 2018مدة العر�ض“) با�ستخدام
البطاقة على خ�صم بن�سبة “( %20اخل�صم“) على هذه الرحالت.
لال�ستفادة من اخل�صم ،يجب على حامل البطاقة �إدخال رمز الق�سيمة “”ADCBWORLD

قبل الدفع �أثناء عملية احلجز .و�إذا مل يتم �إدخال رمز الق�سيمة ال�صحيح ،ال يحق للعميل
احل�صول على اخل�صم.
يتم تخفي�ض ال�سعر الأ�سا�سي مببلغ اخل�صم يف وقت الدفع من خالل املوقع .يف حالة تعديل
�أو �إلغاء �صاحب البطاقة للحجز (كلي ًا �أو جزئي ًا) يتم خ�صم مبلغ اخل�صم الذي ا�ستفاد منه
حامل البطاقة بالكامل مقابل احلجز من خالل املوقع من املبلغ امل�سرتد.

حجز على حدة ويح�صل حامل البطاقة على اخل�صم على
ي�سري اخل�صم على �أ�سا�س كل ٍ
�أ�سا�س عدد امل�سافرين الذين مت احلجز لهم يف نف�س املعاملة.
ي�سري اخل�صم املمنوح �إلى حامل البطاقة على ال�سعر الأ�سا�سي (بعد ا�ستبعاد �أي ر�سوم
مفرو�ضة من قبل الناقل �أو �أي �ضرائب حكومية) للتذاكر امل�شرتاه بوا�سطة حامل البطاقة
عند ا�ستخدام البطاقة للدفع.
ي�سري اخل�صم مبوجب هذا العر�ض فقط على تذاكر ال�سفر الدولية بالطائرة ذهاب ًا و�أياب ًا.
�أي �أن مكان املغادرة يجب �أن يكون يف دولة خمتلفة عن املكان الوجهة.
ي�سري العر�ض على تذاكر البالغني والأطفال فقط.
احلد الأق�صى للإ�ستفادة من اخل�صم املمنوح �إلى حامل البطاقة مبوجب هذا العر�ض هو 6
مرات �أثناء مدة العر�ض.
أطراف ثالثة.
يخ�ضع اخل�صم �أي�ض ًا �إلى �أحكام و�شروط � ٍ
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ماهي �أحكام و�شروط احلملة الرتويجية ملوقع hotels.com؟
يح�صل حملة البطاقات الذين يقومون بحجز غرف بالفنادق من خالل موقع hotel.com
(“املوقع“) من � 1أبريل � 2017إلى  14مار�س “( 2018مدة العر�ض“) با�ستخدام البطاقة على
خ�صم بن�سبة “( %20اخل�صم“) على هذه احلجوزات.
لال�ستفادة من اخل�صم ،يجب على حامل البطاقة �إدخال رمز الق�سيمة “”ADCBWORLD

قبل الدفع اثناء عملية احلجز .و�إذا مل يتم �إدخال رمز الق�سيمة ال�صحيح ،ال يحق للعميل
احل�صول على اخل�صم.
يجب على حامل البطاقة دفع قيمة الإقامة عند �إنهاء اجراءات احلجز .ي�سري اخل�صم
فقط على �أول غرفة يتم حجزها .ويجب على حامل البطاقة دفع القيمة كاملة على �أي غرف
�أخرى.
الي�سري اخل�صم على �أي �ضرائب �أو ر�سوم �أو تكاليف �إ�ضافية.
6

يطبق اخل�صم ملدة  28يوم ًا كحدٍ �أق�صى لكل غرفة بكل حجز.
احلد الأق�صى للإ�ستفادة من اخل�صم املمنوح �إلى حامل البطاقة مبوجب هذا العر�ض هو 12
مرة �أثناء مدة العر�ض.
يخ�ضع اخل�صم �أي�ض ًا �إلى �أحكام و�شروط �أطراف ثالثة.
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�أحكام و�شروط عامة �إ�ضافية

تكون الأحكام وال�شروط التالية منطبقة على كافة املزايا املذكورة �أعاله:
يتم منح املزايا ،ح�سب التقدير املطلق للبنك� ،إلى حملة البطاقات امل�ؤهلني� ،شريطة وفائهم
مبعايري الأهلية كما هي مقررة من قبل البنك من وقت �إلى �آخر .ويحتفظ البنك بحق رف�ض
منح �أي مزايا دون �إبداء �أي �أ�سباب لذلك الرف�ض.
ت�شكل دفاتر و�سجالت البنك دلي ًال حا�سم ًا بخ�صو�ص ما �إذا كان �أو مل يكن �أي حامل بطاقة
م�ؤهل م�ؤه ًال للح�صول على �أي من املزايا.
بالإ�ضافة �إلى �أي �شروط �أخرى مذكورة يف �أحكام بطاقات ائتمان تراﭬيلر من بنك �أبوظبي
التجاري هذه ،ال يتم تقدمي املزايا �إذا (�أ) مل يكن ح�ساب البطاقة جاري ًا (�أي مبعنى �آخر
وجود �أر�صدة م�ستحقة فات موعد دفعها على ح�ساب البطاقة) �أو (ب) مل يكن ح�ساب
البطاقة يف و�ضعية جيدة ح�سب التقدير املطلق للبنك �أو (جـ) كانت هناك خمالفة من
جانب حامل البطاقة امل�ؤهل مبوجب �أي من �أحكام و�شروط ا�ستخدام البطاقة �أو (د) �إذا
كانت هناك �أي واقعة �أخرى ،ميكن �أن ت�ؤدي ،ح�سب التقدير املطلق للبنك� ،إلى �إلغاء املزايا
املمنوحة �إلى حامل البطاقة امل�ؤهل.
يحق للبنك ،يف �أي وقت ودون �أي �إ�شعار م�سبق ودون حتمل �أي م�س�ؤولية جتاه حامل البطاقة
امل�ؤهل و�/أو ال�شركة ب�أي طريقة مهما كانت� ،إنهاء املزايا و�/أو �إلغاء و�/أو تغيري املزايا �أو
اخل�صائ�ص و�/أو تغيري �أو الإ�ضافة �إلى �أو احلذف من الأحكام وال�شروط الواردة يف هذه
الوثيقة و�/أو �سحب مزود اخلدمات من الأطراف الثالثة املحددين لتقدمي املزايا.
ال يتحمل بنك �أبوظبي التجاري امل�س�ؤولية عن �أو ينظر يف �أي مطالبات متعلقة ب�أي مزايا �أو
بخ�صو�ص �أي خدمات مقدمة من قبل مزودي خدمات من الأطراف الثالثة مبا يف ذلك �أي
حوادث �أو �إ�صابات �أو حاالت وفاة يتعر�ض لها حملة البطاقات امل�ؤهلني و�/أو �أي �أ�شخا�ص
�آخرين ي�ستفيدون من املزيا.
ال يعترب بنك �أبوظبي التجاري يف �أي وقت من الأوقات وكيل �أو ممثل لأي مزود خدمة طرف
ثالث يقدم املزايا.
املزايا خم�ص�صة لال�ستخدام ال�شخ�صي حلملة البطاقات امل�ؤهلني فقط .ويعترب �أي ا�ستخدام
للمزايا مبا يف ذلك ا�ستخدام املزايا لأي �أغرا�ض جتارية ا�ستخدام ًا غري م�شروع للمزايا
بوا�سطة حامل البطاقة امل�ؤهل ويكون حامل البطاقة امل�ؤهل ملزم ًا برد املزايا �أو تكلفة املزايا
�إلى البنك .ويجب على حامل البطاقة امل�ؤهل تعوي�ض وحماية البنك عن ومن �أي ا�ستخدام
غري م�شروع للمزايا.
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