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المقدمة  سيجنتشر االئتمانية من نوع فيزاسوبر سيفر بطاقة 

 من بنك دبي التجاري

 األحكام والشروط

 التعاريف والتفسيرات 1.1

 التعاريف 1.1.1

 بنك دبي التجاري": البنك" أو "بنك"

 وفقاً للتقويم الميالدي. الشهر": التقويم الشهري"

المقدمة من قبل بنك دبي  سيجنتشر االئتمانية من نوع فيزاسوبر سيفر بطاقات ": بطاقة/ بطاقة/بطاقات"

 .التجاري

سوبر ببطاقات  صدار، والفوترة، والصيانة المتصل": الحساب المفتوح من قبل بنك اإلحساب البطاقة"

 المقدمة من قبل بنك دبي التجاري.  سيجنتشر االئتمانية من نوع فيزاسيفر 

 المقدمة من بنك دبي التجاري. سيجنتشر االئتمانية من نوع فيزا سوبر سيفر بطاقة  حامل": البطاقة حامل"

هي مبلغ بالدرهم اإلماراتي تحصل عليه لقاء عمليات تؤهلك لذلك  (:العمولة الراجعة" )كاش باك"

 بمعدالت يحددها البنك من وقت آلخر وفقاً لتقديره المطلق. 

اء عمليات تؤهلك لذلك تعني العمولة الراجعة القياسية التي تحصل عليها لق :"الكاش باك األساسي"

 ه. حددها البنك من وقت آلخر وفقاً لتقديره وحدبمعدالت ي

هي فئات اإلنفاق التي تختلف عن تلك الفئات المصنفة من قبل البنك كـ فئة/فئات ": الفئة/الفئات األساسية"

 إذ يقوم البنك بتحديدها وفقاً لتقديره وحده.، البونص

": هي العمولة الراجعة التدريجية التي تحصل عليها لقاء عمليات تؤهلك لذلك بمعدالت بونص كاش باك"

 يحددها البنك من وقت آلخر وفقاً لتقديره وحده.   

يقوم البنك بتصنيفها من وقت  التي": تعني فئات اإلنفاق الخاصة بالبونص كاش باك فئة/فئات البونص"

 آلخر وفقاً لتقديره وحده.  

 ": تاريخ تفعيل البطاقة. سجيلتاريخ الت"

": الرسوم المفروضة على حساب بطاقة الحامل الرئيسي للبطاقة لدى رسوم التسجيل أو الرسوم السنوية"

 تسجيله في البرنامج وبعد كل سنة تمر على تاريخ التسجيل. 

": هي التصنيف المستخدم من قبل شركة فيزا إنترناشيونال لتصنيف التجار أكواد فئة التسهيالت التجارية"

 والمشاريع التجارية بحسب نوع السلع أو الخدمات المقدمة. 

التي تتم من خالل القنوات الرقمية التابعة للبنك،  المنافعتعني عمليات دفع فواتير ": العمليات غير المؤهلة"

لي، و/أو مكاتب الصرافة، عمليات نقل األرصدة، السيولة النقدية عند سحب النقود عبر أجهزة الصراف اآل

يقوم بها البنك و/أو غيرها من العمليات على  قيود تسويةالطلب، وأي تأمين أو رسم يجبيه البنك، وأي 

بونص كاش باك، من وقت آلخر ة لـ الكاش باك األساسي و/أو الـالبطاقة التي يعرفها البنك بأنها غير صالح

     ووفقاً لتقدير البنك وحده. 

ي المرتبطة بحساب البطاقة نفسه الذ ": هي البطاقة المختلفة عن البطاقة اإلضافية ولكنالبطاقة الرئيسية" 

 ترتبط به البطاقة اإلضافية. 

. يتم إصدار بطاقة رئيسية له حيث يتم هو شخص غير حامل البطاقة اإلضافي": حامل البطاقة الرئيسي"

 ألجله فتح حساب البطاقة من قبل البنك. 

": التاريخ المحدد في كشف الحساب الذي يتلقى فيه البنك معاملة البطاقة ويُدرجها في تاريخ اإلدراج"

 حساب البطاقة. 

 . 1.2": يحمل نفس المعنى المحدد في القسم البرنامج"

عمليات التجارة اإللكترونية بوجود البطاقة الخاصة أو في حال عدم وجودها، ": العمليات الُمؤهلة"

أو إعادة المال التي يقوم بها التاجر  اإللغاءاتعلى موقع المؤسسة التجارية،  المنافععمليات دفع فواتير 

و/أو غيرها من العمليات على البطاقة التي يحددها البنك كبطاقة صالحة لالستخدام في الـ كاش باك 

 األساسي و/أو البونص كاش باك، من وقت آلخر ووفقاً لتقدير البنك وحده. 
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ل بطاقة والذي يحتوي مبلغ الكاش حساب الكاش باك الذي يحتفظ به البنك لكل حام": سوبر سيفرحساب "

 ، انتهاء الصالحية_ المتاح استرداده. المصادراتباك التراكمي_ صافي اإللغاءات، التأخيرات، 

": البطاقة المختلفة عن البطاقة الرئيسية ولكن المرتبطة بحساب البطاقة نفسه البطاقة/البطاقات اإلضافية"

 الخاص بالبطاقة الرئيسية. 

من أجل استخدام حساب البطاقة  حدد من قبل حامل البطاقة الرئيسيالشخص الم ":اإلضافي حامل البطاقة"

 والذي أصدر البنك باسمه بطاقة إضافية. 

 "تاريخ العملية": التاريخ المحدد في كشف حساب ما تكون قد تمت فيه عملية بواسطة البطاقة. 

   

 التفسيرات 1.1.2

a)  االئتمانية بين البنك وحامل البطاقة دون أن يدخل أي تعديل يشكل البرنامج تكملة التفاقية البطاقة

ً لالتفاقية المتصلة  له تعريف ورود ي مصطلح يشار إليه هنا دونعليها، وسيتم تفسير أ وفقا

 والبنك )اتفاقية البطاقة االئتمانية(.  ئتمان بين حامل البطاقة الرئيسيببطاقات اال

b) ارض بين هذه األحكام والشروط واتفاقية البطاقة يرد هنا، في حال نشوء أي تع بمعزل عما

 االئتمانية، تسود أحكام اتفاقية البطاقة االئتمانية. 

 

 البرنامج 1.2

لحملة البطاقات  المقدمة من بنك دبي التجاريسيجنتشر االئتمانية من نوع فيزا سوبر سيفر تسمح بطاقات 

 الشهرالمخولين تجميع الكاش باك المتصل بالعمليات المؤهلة لذلك والتي يتم إدراجها على بطاقاتهم خالل 

ً للحد األعلى المحدد من قبل البنك من وقت آلخر )" "(. ال يسمح البرنامج إال بالعمليات البرنامجتبعا

لة المدرجة في كشف البطاقة خالل  قبل البنك. سيستعان بقيمة العملية المؤهلة من أجل من  الشهرالُمؤه ِّ

 حساب الكاش باك في الكشف الذي يبرز تلك العملية. 

 . األهلية2

البرنامج مفتوح أمام حملة البطاقات المحددين من قبل البنك من وقت آلخر ممن ال تكون بطاقاتهم  1.2

 وفقاً لتقدير البنك وحده.  بسمعة جيدةمحجوبة ويتمتعون 

 . الذي يجنيه حامل البطاقة اإلضافي إلى حساب حامل البطاقة الرئيسيتتم إضافة الكاش باك  2.2

 . التسجيل3

 . المشاركة في البرنامج تلقائية لجميع حملة البطاقات المؤهلين. 1.3

 . يمكن لحامل البطاقة أن يستمر في استخدام بطاقته كما يشاء. 2.3

 سوم تسجيل في البرنامج وفقاً لتقديره المطلق. . يمكن أن يقوم البنك بفرض ر3.3

 . الكاش باك4

 . الشهر. يحصل حامل البطاقة على كاش باك فيما يتعلق بالعمليات المؤهلة خالل 1.4

 . ينقسم الكاش باك إلى نوعين: بونص كاش باك وكاش باك أساسي. 2.4

. يتم الحصول على بونص كاش باك كنسبة مئوية من العمليات المؤهلة ضمن فئات البونص فقط 1.2.4

 أدناه:  1تبعاً للجدول 

  1الجدول 

تجاريةمحال  تعليم فواتير فئات البونص  وقود 

 %10 %10 %10 %10 بونص كاش باك

الحد األقصى 

 للبونص كاش باك
 200 درهم 200 درهم 200 درهم 200 درهم

 

المصنفة بمثابة فئة بونص استناداً إلى أكواد فئة التسهيالت التجارية . يتم تحديد التسهيالت التجارية 2.2.4

 أدناه.  2على النحو المحددة وفقه من قبل شركة فيزا إنترناشيونال تبعاً للجدول 

  2الجدول 
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 وقود محال تجارية تعليم فواتير فئات البونص

أكواد فئة 

التسهيالت 

 التجارية

4812, 

4813, 

4814, 
4816, 

4821, 

4899, 
4900, 

9399 

8211, 

8220, 

8241, 
8244, 

8249, 

8299, 
8351 

5411 
5541, 

5542 

درهم  3000. يُسمح لحامل البطاقة بالحصول على البونص كاش باك فقط إذا أنفق على األقل مبلغ 3.2.4

  في عمليات مؤهلة ضمن الفئات األساسية خالل تقويم شهري معين. 

. يتم تصنيف أكواد فئة التسهيالت التجارية من قبل شركة فيزا إنترناشيونال ويمكن لها أن تختلف 4.2.4

خر. ال يملك البنك سيطرة على تصنيف أكواد فئة التسهيالت التجارية، ولن يتلقى أو يُسأل عن من وقت آل

بأي تصنيف أو تفسير أية مطالب يقدمها حامل البطاقة من أجل الحصول على بونص كاش باك فيما يتصل 

 خاطئ ألكواد فئة التسهيالت التجارية. 

% من العمليات المؤهلة بالدرهم اإلماراتي، ويكون 10يتم الحصول على كاش باك البونص بمعدل . 5.2.4

 درهم عن فئة البونص في الشهر.  200حده األقصى 

. يجوز للبنك، انطالقاً من تقديره وحده، تعديل فئات البونص أو أكواد فئة التسهيالت التجارية 6.2.4

 المستخدمة في تحديد العمليات المؤهلة للحصول على البونص كاش باك. 

. يحدد البنك النسبة المئوية للبونص كاش باك والقيمة القصوى للبونص كاش باك في الشهر، ويجوز 7.2.4

 له تغييرها وفقاً لتقديره وحده. 

ً لتقديره وحده أن يحدد الحجم األدنى للعملية المؤهلة للحصول 8.2.4 . يجوز للبنك من وقت آلخر ووفقا

 على بونص كاش باك أو كاش باك أساسي. 

. وفي حال كان لدى حملة البطاقات أكثر من حساب توفير كبير، سيتاح لهم الحصول على كاش باك 9.2.4

في أحد هذه الحسابات التي يحددها البنك وفقاً لتقديره وحده. ولن يكون بمقدور حملة البطاقات الذين لديهم 

 تلك.أكثر من حساب توفير كبير الحصول على كاش باك من خالل جميع حساباتهم 

فقط.  . يتم الحصول على الكاش باك األساسي كنسبة مئوية عن العمليات المؤهلة في الفئات األساسية3.4

درهم إماراتي من العمليات المؤهلة على النحو  2% عن كل 1إلى  وتصل النسبة المئوية المعمول بها

 المذكور أدناه: 

 0.5 اإليجار، التأمين، الخدمة السريعة، درهم متعلقة بنفقات  2% كاش باك أساسي عن كل"

 السيارات".  المطاعم، وكاالت

 1 درهم متعلقة بجميع نفقات فئات التجزئة األخرى.  2% كاش باك أساسي عن كل 

. لن يتاح لحملة البطاقات الحصول على كاش باك أساسي مقابل العمليات المصنفة ضمن فئات 1.3.4

رف النظر عن إنفاق أو قيمة العمليات المؤهلة في فئات البونص، البونص. وتوخياً للوضوح، تبين أنه بص

 لن يتاح لحامل البطاقة الحصول على أي كاش باك أساسي في فئات البونص. 

يمكن لجميع العمليات المؤهلة التي تُدَرج في الحساب الرئيسي ضمن هذا البرنامج أن تحصل على . 4.4

 لتالية: كاش باك. وسيشمل ذلك كالً من العمليات ا

a)  العمليات الجارية في نقاط  من قبيلالبيع بالتجزئة؛  متاجرالعمليات التي تتم بوجود البطاقة في

 البيع. 

b)  من قبيل عمليات التجارة  البيع بالتجزئة؛ متاجرالعمليات التي تتم في غياب البطاقة في

 اإللكترونية.

c)  شركة اإلمارات في متاجر المواقع اإللكترونية )مثل مواقع اتصاالت،  المنافععمليات دفع فواتير

لالتصاالت المتكاملة "دو"، هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، هيئة كهرباء ومياه الشارقة "سيوا"، 

 شركة أبو ظبي للتوزيع، إلخ. حيث تتم عمليات الدفع في تلك المواقع اإللكترونية مباشرة(. 
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d) ستعوض هذه العمليات ادة المال التي يبدأ بها المتجر حيال العملية األساسية. عمليات اإللغاء/إع

ً لفئة اإلنفاق، نفقات التجزئة في الشهر الذي يباشر فيه المتجر بعملية إعادة المال أو اإللغاء  تبعا

 وستعدل عائدات الكاش باك الخاصة بالشهر نفسه. 

 اك، وستُصنف بناء عليه كعمليات غير مؤهلة:ال تحصل العمليات التالية على أي مكاسب كاش ب

a) ،شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة  دفع فواتير المنافع )من قبيل فواتير شركات: اتصاالت

"دو"، هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، هيئة كهرباء ومياه الشارقة "سيوا"، شركة أبو ظبي 

هيئة الطرق والمواصالت وغيرها من دفعات( بواسطة القنوات الرقمية الخاصة  للتوزيع،

 المحمولبالبنك؛ مثل قناة المعامالت المصرفية اإللكترونية لبنك دبي التجاري، تطبيق الهاتف 

 لبنك دبي التجاري. 

b) عمليات سحب النقود )بواسطة أجهزة الصراف اآللي، البنوك، مكاتب الصرافة أو من خالل أي 

 قنوات سحب أخرى(. 

c)  وتوفير السيولة النقدية عند الطلبعمليات تحويل األرصدة. 

d)  .تكاليف التأمين التي يجبيها البنك 

e)  .الرسوم والتكاليف التي يجبيها البنك 

f)  أية قيود تسوية )في حال أدخلت( يجبيها البنك على البطاقة أو أية عمليات أخرى يحددها البنك

  من وقت آلخر.

وفي حال لم يكن إجمالي الكاش باك خالل شهر يساوي عدداً صحيحاً؛ بمعنى في حال وجود  .5.4

ً لتقديره وحده برفع أو تخفيض الكاش باك إلى أقرب قيمة  كسور عشرية، قد يقوم البنك تبعا

 صحيحة بالدرهم اإلماراتي. 

 ال يمكن لحامل البطاقة أن يضيف كاش باك إزاء أية عمليات شراء بالتجزئة قبل تاريخ التسجيل.   .6.4

ال يمكن إضافة الكاش باك الذي يقوم حامل البطاقة بتجميعه على بطاقته إلى الكاش باك الموجود   .7.4

ل هذا الكاش على بطاقاته األخرى أو استخدامه بواسطة تلك البطاقات لدى االسترداد وال يمكن تحوي

 باك إلى أية بطاقة أخرى أو برنامج والء للعمالء ما لم يشر البنك إلى ذلك على وجه التحديد. 

. فالكاش باك عبارة ينال يمكن تحويل الكاش باك بحكم القانون أو نقله إلى أي شخص أو كيان آخر .8.4

ً لتقدير البنك وحده؛ وهي ليست رصيد حساب معن قيمة مستحقة ومدفوعة  ضاف كما أنها تبعا

   ليست برصيٍد يمكن تحويله إلى أي شخص أو كيان آخرين. 

 مصادرة. االسترداد وال5

 . سوبر سيفريتاح الكاش باك لالسترداد في حساب . 1.5

. يقوم البنك بإتاحة قناة أو أكثر السترداد الكاش باك من قبل حامل البطاقة الرئيسي، ومن هذه القنوات 2.5

على سبيل المثال ال الحصر مركز االتصال في البنك، منصة البنك لألعمال المصرفية على اإلنترنت، 

 استرداد الكاش باك.  وتطبيقه على الهاتف المحمول. وحده حامل البطاقة الرئيسي يمكن أن يطلب

ر يقرره البنك تبعاً مبلغ آخ درهم أو أي 40ية مناسبة هو مبلغ الحد األدنى الذي يُسَمح باسترداده في أ. 3.5

 . لتقديره وحده

. قد يستغرق البنك ثالثة أيام عمل رسمي لكي يقيد لحساب حامل البطاقة الرئيسي قيمة استرداد الكاش 4.5

استالم طلب االسترداد. ولدى االسترداد، يتم خصم الكاش باك تلقائياً من الرصيد  باك المطلوبة منذ تاريخ

 . سوبر سيفرالمتوفر بالدرهم اإلماراتي في حساب 

لدى االسترداد. وعندما يتم استردادها، تصبح القيمة  سوبر سيفرباك في حساب . ثمة قيمة نقدية للكاش 5.5

 المكافئة ائتماناً في حساب حامل البطاقة الرئيسي تماماً كما هو حال أية عملية سداد أخرى. 

يجب أن يكون لحامل البطاقة سمعة جيدة في البنك على امتداد عالقته ولدى طلب أي استرداد، . 6.5

تسهيالت على أية أرصدة، إيداعات، قروض، سحب على المكشوف، أو ب والسيما فيما يتعلقالمصرفية 

البطاقات. وال يجب لبطاقاته االئتمانية لدى البنك تحديداً، بما في ذلك بطاقته الرئيسية، أن تكون متخلفة عن 

 السداد، أو معلقة، أو محجوبة، أو منتهية، أو ملغية من قبل البنك. وفي حال عدم االلتزام بهذه الشروط
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ً لتقديره وحده عدم السماح باالسترداد وله أن يبطل الكاش باك 6.5الواردة في الفقرة  ، قد يقرر البنك تبعا

 . سوبر سيفرالمتوفر في رصيد 

يمكن تقييد الكاش باك إلى حساب بطاقة سارية المفعول، وفي حال عدم توفر حساب بطاقة سارية . 7.5

د الكاش باك إلى حساب مصرفي ساري المفعول مسجل باسم المفعول ألي سبب من األسباب، يمكن تقيي

على حساب البطاقة أو الحساب  ضمان المحافظة في حامل البطاقة. ويقر حامل البطاقة بمسؤوليته وحده

 المصرفي ساريي المفعول. 

شهراً من تاريخ  24بمدة صالحية تصل إلى  سوبر سيفر. يتمتع الكاش باك المتوفر في حساب 8.5

قاق. ويمكن للبنك أن يعدل أو يغير في مدة الصالحية تبعاً لتقديره وحده. هذا وستتم مصادرة الكاش االستح

سوبر  حسابرد في غضون مدة الصالحية حيث يُخَصم من الرصيد المتاح في ستَ باك المكتسب وغير المُ 

 . سيفر

وفي حال عدم اكتساب واسترداد العميل ألي كاش باك في األشهر االثني عشر الماضية، يمكن . 9.5

 وتصفيره.  سوبر سيفرمصادرة كامل الرصيد المتوفر في حساب 

ً بالحد االئتماني المخصص  . يمكن تقييد الكاش باك خالل شهر ما بقيمة العمليات المؤهلة10.5 التزاما

ً للوضوح ن درهم، عندها  50000شير إلى أنه في حال كان الحد االئتماني على البطاقة للبطاقة. وتوخيا

 درهم في شهر ما مستحقة الكاش باك.  50000تكون العمليات المؤهلة التي لها قيمة إجمالية تقدر بـ 

. وفي حال إلغاء عملية مؤهلة أو تجنبها في تاريخ الحق، تعوض هذه العمليات نفقات التجزئة في 11.5

ً لفئة اإلنفاق، لتعدل بذلك أرباح الكاش باك في الشه ر الذي بوشرت فيه عملية اإللغاء من قبل التاجر وفقا

 الشهر نفسه. 

 . أفكار عامة 6

.  قد يؤدي االحتيال والمخالفة المتصلة في كسب واسترداد الكاش باك ضمن البرنامج إلى مصادرة 1.6

 الكاش باك وإنهاء وإلغاء البطاقة. 

يحتفظ البنك بحق إلغاء، أو تعليق، أو تغيير، أو استبدال الكاش باك أو شروطه أو القاعدة األساسية  .2.6

  في حساب الكاش باك أو أحكام وشروط البرنامج في أي وقت من دون إخطار حامل البطاقة بذلك.

ؤال من قبل حامل أن البنك قد تصرف بحسن نية إزاء أية تعليمات شفهية أو إلكترونية أو س . نعتبر3.6

حامل البطاقة ل يحقال والبطاقة فيما يتعلق بأي شأن متصل بهذا البرنامج والوفاء بأي طلب استرداد. 

المطالبة أو االدعاء بوقوع أية خسارة أو ضرر أو مسؤولية أو مصاريف منسوبة على نحو مباشر أو غير 

امل البطاقة تعويض البنك وإبراء ذمة مباشر إلى أي إجراء من إجراءات حسن نية البنك، ويجب على ح

 البنك في هذا الصدد. 

قرار البنك المتصل بالحساب، التأخير، اإللغاء، المصادرة، االئتمان، المدين، تقسيط الكاش باك هو . 4.6 

 قرار نهائي وشامل وملزم بالنسبة لحامل البطاقة.

ً لتقديره وحده إسناد حساب 5.6 إلى كيان قانوني من أجل توفير  بر سيفرسو. يمكن للبنك أن يقرر تبعا

 . سوبر سيفراالسترداد وغيرها من الخدمات المتصلة بحساب 

لتصبح  www.cbd.ae. يتم نشر أي تغيير أو تبديل أو تعديل على األحكام والشروط في موقع البنك 6.6

 . الغية ت لحامل البطاقةمَ د ِّ قُ  سبق أن التي األحكام والشروط السابقة

****************** 

 

http://www.cbd.ae/
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