برنامج نقاط المكافآت من saib
ر
الشوط واألحكام
 -1قواعد عامة:
ر
 -1-1برنامج نقاط المكافآت من بنك الشكة المرصفية العربية الدولية  saibويشار إلية فيما بعد بالبنك
هو نظام مكافآت يمنحك نقاط عند استخدامك ألي بطاقة من بطاقات البنك :
 البطاقات االئتمانية.
ر
المباش ماعدا بطاقة .saib star
 بطاقات الخصم
ز
 البطاقات مسبقة الدفع ماعدا بطاقة مية.
ً
ر
والت يجب قراءتها باإلضافة إىل قراءة ر
ر
ر
الشوط واألحكام
 -2-1يتم االشياك ر
بالينامج طبقا لهذه الشوط ي
ر
المباش ،
البنك ،إصدار بطاقة االئتمان ،إصدار بطاقة الخصم
المدرجة بطلبات فتح الحساب
ي
ً
ر
بالينامج).
إصدار البطاقة مسبقة الدفع الخاصة بالبنك (طبقا لنوع البطاقة المشيكة ر
ً
ً
الشخص من
 -3-1سوف تتمتع تلقائيا ربينامج نقاط المكافآت من  saibمجانا بمجرد تسجيل حسابكم
ي
خالل الموقع الخاص ربينامج المكافآت.
ً
ز
ر
للتاىل :
الينامج ،وذلك وفقا
 -4-1يحق للبنك إلغاء اشياكك يف ر
ي
 إيقاف،أو إلغاء حسابك ،بطاقتك أو أي من منتجاتك البنكية.
 خضوع العميل إلجراءات قضائية.
أي من حساباتك لدينا ألي سبب من األسباب.
 تأخر سداد مستحقات ٍ
 إخاللك ألي من رشوط التعاقد مع البنك.
ز
ز
ز
الينامج وإلغاء أي نقاط حصل عليها العميل بالفعل يف
 للبنك الحق يف استبعاد العميل من المشاركة يف ر
حالة مخالفة العميل ألي من رشوط وأحكام البنك ،أو ألية أسباب أخرى قد يراها البنك.
ً
ز
ر
الينامج طبقا للنقاط المذكورة بالبند  ، 4-1يتم إلغاء جميع النقاط غي
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يف حالة إلغاء اشياكك من ر
الينامج.
المستخدمة ولن يسمح باستخدامها ضمن ر
ز
ر
 -6-1يحق ل  saibيف أي وقت ودون أي إخطار مسبق أو مسئولية تجاه المشيك بإلغاء برنامج المكافآت
أو إلغاء أو تعديل ز
ممياته أو خصائصه ،أو تغيي ،أو تعديل أو خفض قيمة نقاط المكافآت أو طريقة
ّ
استبدال النقاط ر
حت وإن كانت هذه اإلجراءات سوف تقلص من قيمة نقاط المكافآت المستحقة
ز
وف تلك الحالة سوف يقوم بإخطار
بالفعل ،ويتم ذلك بمعرفة البنك وبدون أي إخطار مسبق ي
العميل بإحدى الطرق التالية :موقع البنك  /رسائل نصية  /اإلعالن بفروع البنك  /كشوف
االجتماع (الحسابات الرسمية للبنك) /االتصال
الحساب  /خطابات  /مواقع التواصل
ي
ز
ز
الهاتف.العميل فقط هو المرصح له بإستخدام النقاط  ،و يف حالة الوفاه –ال قدر هللا -يتم الغاء
ي
النقاط وال يسمح باستخدامها.
ر
اإلشتاك :
 -2كيفية
ز
ر
الت ينطبق عليها
 -1-2للمشاركة يف ر
الينامج  ،يجب أن يكون العميل حامل لبطاقة من بطاقات  saibي
ز
ز
ر
الينامج.
الينامج وصالحة لالستخدام طوال مشاركته يف ر
رشوط االشياك يف هذا ر
 -2-2بعد إتمام أول معاملة ر
مشييات يجب عىل العميل التسجيل بنفسه ربينامج  saibلنقاط المكافآت
ز
الينامج والوصول إىل النقاط المكتسبة.
من خالل الموقع
الرسم للبنك من أجل المشاركة يف ر
ي
ز
ز يف حالة تأخر العميل يف التسجيل يحق للبنك الغاء جميع النقاط المستحقة قبل التسجيل.
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 -3كيفية عمل برنامج نقاط المكافآت :
ً
ر
 -1-3نمنحك نقاط لكل "جنيه مرصي" من المشييات ،وذلك طبقا لقيمة المعاملة ر
الشائية الجارية
ر
المباش ماعدا  saib starو  /أو البطاقة مسبقة
بواسطة البطاقة االئتمانية و  /أو بطاقة الخصم
الدفع ماعدا بطاقة ز
مية بصورة "يومية" ويتم تقريبها ألقرب نقطة كما هو موضح أدناه بالبند 5-3
المعامالت التالية ال تدخل ضمن عملية احتساب النقاط :
 اإليداع النقدي.
 المسحوبات النقدية.
ر
اآلىل.
الت تتم عىل أجهزة الرصاف ي
 أي من الخدمات  /المعامالت ي
 المعامالت الحكومية.
 الفائدة أو الرسوم أو المصاريف.
 معامالت المحفظة الذكية.
ز
 -2-3لتحصل عىل النقاط الخاصة ببطاقتك االئتمانية ،يجب أن تكون "منتظم يف سداد المبالغ
المستحقة".
ز
ر
 -3-3إذا كنت حامل البطاقة األساسية ،يمكنك استبدال نقاطك يف شاء المنتجات والخدمات .لن
يسمح لحامل البطاقة اإلضافية باستبدال النقاط.
 -4-3يتم الحصول عىل النقاط بالكيفية التالية :
 -1-5-3البطاقات االئتمانية :
ز
ر
والدوىل.
المحىل
المشييات :يتم احتساب النقاط بنفس المعدالت يف اإلستخدام
 -1نقاط المكافآت عىل
ي
ي
 بطاقات االئتمان الكالسيكية  0.5 :نقطة لكل  1جم.
 بطاقات االئتمان الذهبية  0.6 :نقطة لكل  1جم.
 بطاقات االئتمان البالتينية  0.9 :نقطة لكل  1جم.
 -2نقاط المكافآت اإلضافية  :يتم منح النقاط مرة واحدة فقط لجميع حامىل البطاقات االئتمانية الحالييز
ي
ر
المشييات المنفذة بالبطاقة االئتمانية
إجماىل
والجدد كمكافأة عىل استخدام البطاقات وذلك عندما تصل
ي
ً
إىل الحدود المذكورة أدناه (وفقا لكل نوع بطاقة) خالل  3أشهر بحد أقص (بدءا من تاري خ أول معاملة
ر
مشييات بعد إطالق برنامج نقاط المكافأت).
 بطاقات االئتمان الكالسيكية  15,000 :نقطة عند الوصول إلجماىل ر
مشييات  15.000جم
ي
ر
إلجماىل مشييات  25.000جم
 بطاقات االئتمان الذهبية  25,000 :نقطة عند الوصول
ي
 بطاقات االئتمان البالتينية  50,000 :نقطة عند الوصول إلجماىل ر
مشييات  30.000جم
ي
ر
المباش:
- 2-5-3بطاقات الخصم
المعدالت ز
ر
والدوىل.
المحىل
يف اإلستخدام
 -1نقاط المكافآت عىل المشييات :يتم احتساب النقاط بنفس
ي
ي
ر
المباش الكالسيكية  0.25 :نقطة لكل  1جم.
• بطاقات الخصم
ر
• بطاقات الخصم المباش التيتانيوم  0.375 :نقطة لكل  1جم.
ر
المباش البالتينية  0.5 :نقطة لكل  1جم.
• بطاقات الخصم
ر
• بطاقات الخصم المباش ورلد ايليت  0.75 :نقطة لكل  1جم.

- 3-5-3البطاقات مسبقة الدفع:
المعدالت ز
ر
والدوىل.
المحىل
يف اإلستخدام
المشييات :يتم احتساب النقاط بنفس
 -2نقاط المكافآت عىل
ي
ي
• البطاقات مسبقة الدفع  0.25 :نقطة لكل  1جم.
ملحوظة  :يحق للبنك تغيي سياسة احتساب النقاط زف أي وقت ً
بناء عىل تقدير البنك وحده.
ي
 -6-3استبدال النقاط:
ً
ر ً
ُ
ه
- 1-6-3كافة طلبات استبدال النقاط المقدمة إلكيونيا من خالل الموقع أو التطبيق الخاص ربينامج المكافات ي
مسئولية العميل.
 - 2-6-3يتم استبدال النقاط لصالح حامل البطاقة األساسية ويرصح له فقط بصفته وشخصه باستخدامها.
- 3-6-3يتم تنفيذ طلب استبدال النقاط خالل ر
فية زمنية أقصاها  10أيام عمل من تاري خ طلب استبدال النقاط.
- 4-6-3عند تأكيدك طلب االستبدال ،يصبح الطلب غي قابل لإللغاء وال يمكنك طلب ر
اسيداد النقاط المستخدمة،
أو إلغاء الطلب.
أكي من قيمة النقاط
- 5-6-3إذا ما كانت قيمة المنتجات أو الخدمات المطلوب استبدالها بواسطة نقاط المكافآت ر
ً
ز
سيتعي عليك دفع الفارق خصما من رصيد بطاقتك.
،
- 6-6-3يمكنك استبدال النقاط الخاصة بك فقط من خالل تطبيقMasterCard® Pay With Rewards ™.
ر
المباش  /مسبقة الدفع  ،يتاح الكاش باك
- 7-6-3يمكنك استبدال نقاطك بكاش باك لبطاقتك االئتمانية  /الخصم
حامىل البطاقات األساسية فقط.
عىل البطاقات السارية ويستفيد منها
ي
ز
األدن الستبدال نقاطك هو  10.000نقطة.
- 8-6-3الحد
 -7-3ر
فتة صالحية النقاط
تنته صالحية جميع النقاط المكتسبة بعد  24شهر من تاري خ الحصول عىل النقاط.
- 1-7-3
ي
زف حالة وجود خالف حول تفسي بند من بنود ر
يعتي النص المدون باللغة العربية هو المعول عليه
الشوط واألحكام ر
ي
والواجب التطبيق.

