بطاقة ائتمان سكاي واردز طيران اإلمارات
.البالتينية من بنك دبي اإلسالمي
The Emirates Skywards DIB Platinum Credit Card.

Important information:
Earn bonus Skywards Miles

:معلومات مهمة
اكسب أميال مكافآت سكاي واردز

• The bonus Skywards Miles will be credited to your
Emirates Skywards account within 48 hours of
qualifying
• The bonus Skywards Miles on card activation is a onetime bonus for new cardholders only. If you cancel and
subsequently re-apply for the card, you will not be
eligible for the bonus Skywards Miles on activation of
the latter

• يتم إيداع مكافأة أميال سكاي واردز في حساب
سكاي واردز طيران اإلمارات الخاص بك في غضون
 ساعة من تاريخ التأهل48
• تُمنح مكافأة أميال سكاي واردز عند تفعيل البطاقة
 في حال قمت.لمرة واحدة لحاملي البطاقات الجدد
بإلغاء طلب التقدم للبطاقة وبعد ذلك تقدمت مرة
أخرى بطلب جديد للحصول على البطاقة عند ذلك لن
تحصل على مكافأة أميال سكاي واردز عند تفعيل
البطاقة الثانية

Earn Skywards Miles on all spends

اكسب أميال سكاي واردز على كافة النفقات

• You will not earn Skywards Miles on cash advances, any
fees and charges paid on the card account; transactions
that DIB decides are disputed, unauthorised, illegal
and/or fraudulent or Utility Payments made through
DIB Online Baking/Mobile Banking
• With effect from 13th Dec 2019 mile earning will be
capped to spends up to AED 25,000 per statement for
government spends.
• Emirates spends are categorised as transactions made
on emirates.com or at the Emirates Sales office
• Foreign currency spends are categorised as transactions
in non-AED currency
• Local currency spends means any eligible transaction
in AED currency. Transactions made outside the UAE in
AED currency will be classified as local spends
• You will earn Skywards Miles on all local spends in UAE
at the same rate across all merchants, including spends
on groceries, utility payments, education and insurance
• Skywards Miles will be credited to your Emirates
Skywards account within 48 hours of the billed
transaction
• Skywards Miles earning is up to the credit limit assigned
to the credit card for each statement cycle
• The number of Skywards Miles earned from your credit
card spend will be displayed on your monthly credit
card statement
• Where a refund is made on the card, the Skywards
Miles total will be adjusted accordingly by DIB from
subsequent Skywards Miles earnings
• If there are any supplementary cardholders linked to
your card account, any Skywards Miles they earn by
spending on their cards will also be credited to your
Emirates Skywards account
• Emirates Skywards programme rules apply. For more
information visit emirates.com

لن يحق لك كسب أميال سكاي واردز على الدفعات
 أية أجور، والتحويل لخطط السداد،النقدية المقدمة
 التعامالت التي،ورسوم تدفع على حساب البطاقة
يقرها بنك دبي اإلسالمي على أنها تعامالت متنازع
أو تعتبر/أو غير قانونية و/أو غير مفوض بها و/عليها و
نوعا من االحتيال أو دفعات الخدمات االستهالكية من
 تطبيق الهاتف/ خالل الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت
المتحرك من بنك دبي اإلسالمي
 سيتم تحديد األميال،2019  ديسمبر13 اعتبارا من
ً
 درهم25,000 المكتسبة على اإلنفاق الحكومي إلى
كحد أقصى
يصنف اإلنفاق مع طيران اإلمارات من خالل التعامالت
التي تجري عبر أو في مكاتب مبيعات طيران اإلمارات
emirates.com
تصنف النفقات بالعمالت األجنبية كتعامالت بغير
الدرهم اإلماراتي
النفقات بالعملة المحلية تعني أي تعامل مؤهل
 تصنف التعامالت التي تتم.يتم بالدرهم اإلماراتي
بالدرهم اإلماراتي خارج دولة اإلمارات على أنها نفقات
محلية
ستكسب أميال سكاي واردز على كافة النفقات
المحلية في دولة اإلمارات العربية المتحدة بنفس
المعدل على كافة المشتريات والرسوم بما في
ذلك محالت البقالة وفواتير المرافق الخدمية ورسوم
التعليم والتأمين
سيتم إيداع أميال سكاي واردز في حساب سكاي
 ساعة من48 واردز طيران اإلمارات الخاص بك خالل
تسديد قيمة التعامل
اكتساب أميال سكاي واردز يخضع للحد االئتماني
للبطاقة لكل دورة كشف حساب
يتم عرض عدد أميال سكاي واردز المكتسبة من
إنفاق بطاقة االئتمان في الكشف الشهري لحساب
بطاقتك االئتمانية
 يقوم بنك دبي،عندما يتم االسترجاع على البطاقة
اإلسالمي بتسوية كامل أميال سكاي واردز من
أميال سكاي واردز المكتسبة الحقا
في حال تواجد حاملي بطاقات فرعية مرتبطة
 وكسبوا أي أميال سكاي،بحساب بطاقتك الرئيسية
 سيتم إيداع،واردز نتيجة اإلنفاق باستخدام بطاقاتهم
هذه األميال المكتسبة أيضا في حساب سكاي واردز
طيران اإلمارات الخاص بك
.تطبق أحكام برنامج سكاي واردز طيران اإلمارات
emirates.com للمزيد من المعلومات يرجى زيارة

Easy Payment Plan with Emirates
• You can benefit from 0% profit rate for 3 months with
the Easy Payment Plan
• All transactions above AED 500 can be converted into
3 months Easy Payment Plan

Enjoy dining offers
• A maximum discount of AED 50 will be applied per order
• The discount is available on a maximum of 3 orders
per month
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خطة سداد مريحة مع طيران اإلمارات
 أشهر مع3  أرباح ولمدة%0 • يمكنك االستفادة من
خطة سداد مريحة
500 • يمكن تحويل كافة التعامالت التي تزيد على
درهم إلى خطة سداد مريحة ولمدة ثالثة أشهر

استمتع بعروض المطاعم
 درهم على كل طلب50 • الحد األقصى للخصم
 طلبات شهريا3 • يتوفر هذا الخصم كحد أقصى على

