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 سيجنيتشر فيزا سوبرسيفر اإلئتمانية التجاري دبي بنك بطاقة
 الشروط واألحكام

 

 . تعاريف وتفسيرات1.1
 

 تعريفات 1.1.1

 يقصد به بنك دبي التجاري. "بنك" أو "البنك":

 يقصد به الشهر الميالدي وفق التقويم الهجري. "شهر ميالدي":

 يقصد بها بطاقة بنك دبي التجارياإلئتمانية سوبر سيفر فيزا سيجنيتشر. :"بطاقة )بطاقات("

يثصد به الحساب المفتوح من قبل البنك إلصداروفوترة وحفظ البطاقة )البطاقات( الرئيسية والبطاقة  :""حساب البطاقة

 )البطاقات( اإلضافية.

 يقصد به حامل بطاقة )بطاقات( بنك دبي التجارياإلئتمانية سوبر سيفر فيزا سيجنيتشر. "حامل البطاقة )البطاقات(":

يقصد به مبلغ بالدرهم اإلماراتي مسترد على المعامالت المؤهلة وفق النسب التي يقررها البنك من  العائد النقدي المسترد":"

 وقت آلخر بحسب تقديره المنفرد.

يقصد به العائد النقدي القياسي المسترد على المعامالت المؤهلة بالنسب التي يقررها  ئد النقدي المسترد األساسي":"العا

 البنك من وقت آلخر بحسب تقديره المطلق.

وفق يقصد بها فئات اإلنفاق غير تلك التي يصنفها البنك بإعتبارها فئة/فئات مكافأة من وقت آلخر  "الفئة/الفئات األساسية":

 تقديره بمفرده.

يقصد بها العائد النقدي التزايدي المسترد على المعامالت المؤهلة بالنسب التي يقررها البنك  مكافأة العائد النقدي المسترد":"

 من وقت آلخر وفق تقديره منفرداً.

مسترد من وقت آلخر وفق تقديره يقصد بها فئات اإلنفاق التي يصنفها البنك  لمكافأة العائد النقدي ال :""فئة/فئات المكافأة

 بمفرده.

 يقصد به تاريخ تنشيط البطاقة. :"تاريخ التسجيل"

 يقصد به التاريخ المحدد في كشف الحساب والذي تمت فيه المعاملة بواسطة البطاقة.": "تاريخ المعاملة

يقصد بها الرسوم المقيدة على حساب حامل البطاقة الرئيسية عند تسجيلها في  "رسوم التسجيل أو الرسوم السنوية":

 البرنامج  وفي كل تاريخ سنوي لتسجيلها.

في تصنيف التجار واألعمال بحسب نوع السلع  فيزا إنترناشوناليقصد بها التصنيف المستخدم من قبل  :"رموز فئة التجار"

 أو الخدمات المقدمة.

يقصد به الحساب الذي يحتفظ به البنك لكل حامل بطاقة يحتوي على مبلغ العائد النقدي المسترد  :"الحساب الجماعي"

 المتراكم وصافي اإللغاءات والمخالفات والغرامات وإنتهاء الصالحية والمتاح لإلسترداد.

 بإعتبارها بطاقة إضافية. يقصد بها بطاقة غير البطاقة اإلضافية ولكنها مرتبطة بنفس حساب البطاقة "البطاقة الرئيسية":

يقصد به شخص غير حامل البطاقة اإلضافية الذي صدرت له بطاقة رئيسية وقام البنك بفتح حساب له في  "حامل البطاقة":

 بادئ األمر. 

يقصد به التاريخ المحدد في كشف الحساب في الوقت الذي تم فيه استالم المعاملة التي تمت عن طريق  :"تاريح النشر"

 البطاقة بواسطة البنك وتم تحديثها في حساب البطاقة. 

 (.2.1يقصد به المعني المنسوب اليه بالمادة ) "البرنامج":

ت و/أو معامالت أخرى على البطاقة يحددها البنك يقصد بها معامالت التجزئة وعبر اإلنترن "المعامالت المؤهلة":

 بإعتبارها مؤهلة للعائد النقدي المسترد األساسي و/أو مكافأة العائد النقدي المسترد، من وقت آلخر وفق تقديره بمفرده.

بإعتبارها بطاقة يقصد بها بطاقة غير البطاقة الرئيسيى ولكنها مرتبطة بنفس حساب البطاقة  "البطاقة )البطاقات اإلضافية(":

 رئيسية.

وقام البنك  الرئيسية إلستخدام حساب البطاقة يقصد به الشخص الذي يرشحه حامل البطاقة "حامل البطاقة اإلضافية":

 بإصدار بطاقة إضافية له بإسمه.
 

 . تفسير2.1.1
اإلئتمان المبرمة بين البنك وحامل البطاقة، )أ( هذا البرنامج يكون متمماً، ولكن ال يعدل بأي شكل من األشكال إتفاقية بطاقة 

وأي مصطلح مشار اليه ولكن لم يتم تعريفه، فإنه يتم تفسيره طبقاً ألحكام اإلتفاقية المتعلقة ببطاقات اإلئتمان المبرمة بين حامل 

 (."بطاقة اإلئتمان إتفاقية") البطاقة الرئيسية والبنك



 

 

 

5من   2019 يناير - سيفر سوبر االئتمانية بالبطاقة الخاصة واألحكام الشروط  2   

 

في هذه الوثيقة، فإنه في حالة وجود أي تعارض بين هذه الشروط واألحكام  )ب( مع عدم اإلخالل بأي مما هو منصوص عليه

 .وإتفاقية بطاقة اإلئتمان تعتبر اإلتفاقية هي السائدة
 

 البرنامج. 2.1
تسمح بطاقة بنك دبي التجاري اإلئتمانية سوبر سيفر فيزا سيجنيتشر لحاملي البطاقة المؤهلين بتجميع العائد النقدي المسترد 

 لمعامالت المتكبدة على بطاقاتهم خالل الشهر الميالدي حسب المبلغ األقصى الذي يحدده البنك من وقت آلخرعلى ا

وال يجوز إسترداد العائد النقدي المتراكم إال بقيده لصالح حساب حامل البطاقة الرئيسية. وتعتبر المعامالت  (."البرنامج")

البنك لصالح البطاقة الرئيسية هي المعامالت الوحيدة المؤهلة للبرنامج. ويوضع يتم تحديثها بواسطة  /المؤهلة التي يقيدها

 .المبلغ المفوتر للمعاملة المؤهلة في اإلعتبار إلحتساب العائد النقدي المسترد ضمن الكشف الذي تظهر فيه المعاملة المؤهلة
 

 األهلية .2

ً لحاملي البطاقات وفق ما 1.2 يحدده البنك من وقت آلخر والذين تكون بطاقاتهم غير موقوفة وفي . يعتبر البرنامج مفتوحا

 .وضع جيد بحسب ما يحدده البنك وفق تقديره منفرداً 

 .ضافية مستحقاً لحساب حامل البطاقة الرئيسيةاإلبطاقة ال. يكون العائد النقدي المكتسب من قبل حامل 2.2
 

 التسجيل. 3

 .مشاركة تلقائية لكافة حاملي البطاقات المؤهلين. تعتبر المشاركة في البرنامج 1.3

 تفعل في العادة. /بطاقتها كما يفعل/. يجوز لحامل البطاقة اإلستمرار في إستخدام بطاقته2.3

 .. يجوز للبنك فرض رسوم تسجيل على البرنامج وفق تقديره دون سواه3.3
 

 العائد النقدي المسترد. 4

 النقدي على المعامالت المؤهلة خالل الشهر الميالدي.. يسترد حامل البطاقة العائد 1.4

  .العائد النقدي المسترد األساسي و مكافأة العائد النقدي المسترد -. سوف يكون استرداد النقود من نوعين 2.4

 :( أدناه1ول )يتم إسترداد مكافأة العائد النقدي كنسبة مئوية من المعامالت المؤهلة ضمن فئات المكافأة فقط حسب الجد. 1.2.4
 

 (1الجدول رقم )

 

 الوقود المتاجر المتنوعة التعليم الفواتير فئات المكافآت

مكافأت العائدات 

 النقدية المستردة
10% 10% 10% 10% 

الحد األعلى لمكافأت 

العائدات النقدية 

 المستردة

 درهم 200 درهم 200 درهم 200 درهم 200

 

 :أدناه( 2) وفقاُ للجدول رقم( ام سي سي) بناء على رموز فئة التجاريتم تعريف فئات المكافأت . 2.2.4
 

 (2الجدول رقم )

 

 فئاتالمكافآت

 (امسيسي)
 الوقود المتاجر المتنوعة التعليم الفواتير

 التجار فئة رموز

4812 ،4813، 

4814، 4816، 

4821، 4899، 

4900، 9399 

8211، 8220 ،

8241 ،8244، 

8249، 8299 ،

8351 

5411 5541، 5542 

 

درهم كحد  1,500 اذا أنفق حامل البطاقة مبلغفقط  يحق لحامل البطاقة التمتع بمكافأت العائد النقدي المسترد. 5.2.1

 .أدنى على المعامالت المؤهلة في الفئات األساسية خالل الشهر الميالدي

 

ال يملك البنك . من وقت آلخرقد تتغير انترناشيونال وبواسطة فيزا ( ام سي سي) يتم تصنيف رموز فئة التجار. 5.2.2
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حامل  ولن يتحمل أو يكون مسئوالً عن أي مطالبات أو دعاوى من( ام سي سي) اية رقابة على تصنيف رموز فئة التجار

 (.ام سي سي) البطاقة تتعلق بعدم صحة التصنيف أو تفسير رموز فئة التجار

 

من المعامالت المؤهلة بالدرهم االماراتي ويكون سقفها % 10 لنقدي المسترد بمعدليتم اكتساب مكافأت العائد ا. 5.2.3

 .درهم عن كل فئة مكافآة في كل شهر ميالدي  200األعلى

 

ً لتقديره دون سواه، تعديل فئات المكافآت أو رموز فئة التجار. 5.2.4 المستخدمة في ( ام سي سي) يجوز للبنك، وفقا

 .لمكافآت العائد النقدي المسترد تعريف المعامالت المؤهلة

 

المسترد  يتم تحديد النسبة المئوية لمكافآت العائد النقدي المسترد والحد األعلى لقيمة مكافآت العائد النقدي. 5.2.5

 .المكتسبة خالل الشهر الميالدي ويجوز للبنك تغييرها وفقاً لتقديره دون سواه

 

ديره دون سواه، تحديد حد أدنى لحجم المعامالت المؤهلة لغرض منح مكافآت يجوز للبنك من وقت آلخر، وفقاً لتق 5.2.6

 .العائد النقدي المسترد أو لغرض العائد النقدي المسترد األساسي
 

 

تكون النسبة . يتم اكتساب العائد النقدي المسترد األساسي كنسبة من المعامالت المؤهلة في الفئات األساسية فقط. 3.4

 .درهم من المعامالت المؤهلة( 2) عن كل درهمين% 1 السائدة هي

 

ولمزيد من . ال يكون حامل البطاقة مستحقاً للعائد النقدي المسترد األساسي للمعامالت المنفذة في فئات المكافآت. 1.3.4

عائد نقدي التوضيح، بغض النظر عن االنفاق أو مبلغ المعامالت المؤهلة في فئات المكافآت، ال يستحق حامل البطاقة أي 

 .مسترد أساسي في فئات المكافآت
 

الحساب األساسي بموجب هذا البرنامج بأحقية كسب العائد  في هاتتمتع كافة المعامالت المؤهلة التي يتم وضع. 4.4

 :وال يشمل ذاك المعامالت التالية. النقدي المسترد

 

 .تحويالت األرصدة )أ(

ً المبالغ النقدية المحلية المدفوعة )ب(   .مسبقا

 .االئتمان بطاقة شيكات)ت( 

 .رسوم التمويل)ث( 

 .كافة الرسوم التي يفرضها البنك على البطاقة )ج(

 .المعامالت التي يرفضها التجار )ح(

فواتير الخدمات، مثال فواتير الهاتف وفواتير المياه والكهرباء التي تتم عبر قنوات الدفع التابعة للبنك مثل  مدفوعات)خ( 

دبي  بنكوأجهزة الصراف اآللي وتطبيق للخدمات المصرفية عبر االنترنت  االتصال و حساب بنك دبي التجاريمراكز 

 .للبنك تابعة التجاري على الهاتف المتحرك و الفروع أو أي قناة دفع أخرى

 .أية معامالت أخرى يحددها البنك من وقت آلخر)د( 
 

جبراجمالي العائد النقدي المسترد الذي تم اكتسابه خالل الشهر الميالدي /تحديديقوم البنك ووفقاً لتقديره دون سواه، ب. 5.4

 .يألقرب رقم صحيح بالدرهم اإلمارات

 

ادراجها في /حامل البطاقة اية عوائد نقدية مستردة عن أي مشتريات بالتجزئة تمت قبل تاريخ ادراجه ال يستحق. 6.4

 .البرنامج

 

ال يجوز جمع العائد النقدي المسترد المتراكم بواسطة حامل البطاقة أو استخدامه متحداً مع العائد النقدي المسترد  .7.4

لبطاقاته األخرى عند وقت االسترداد أو تحويله الي بطاقات أخرى أو برامج والء أخرى للعميل ما لم يتم االخطار 

 .بخالف ذلك تحديداً بواسطة البنك

 

يكون . ن العائد النقدي المسترد قابالً للتحويل بمقتضى القانون أو بخالف ذلك إلى أي شخص أو كيان آخرال يكو. 8.4

ً لتقدير البنك دون سواه، وهو ليس رصيد ملحق بالحساب كما أنه ليس  العائد النقدي المسترد مبلغ مستحق السداد وفقا

 .رصيداً يجوز تحويله إلى أي شخص أو كيان آخر
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 داد والمصادرةاالستر. 5
 

 .يكون العائد النقدي المسترد متاحا لالسترداد في حساب جماعي. 1.5

 

سيوفر البنك لحامل البطاقة األساسية أكثر من قناة السترداد العائد النقدي المسترد المتراكم، ويشمل ذلك علي سبيل . 2.5

للبنك عبر اإلنترنت والتطبيق على الهاتف  المثال وليس الحصر مركز االتصال التابع للبنك والمنصة المصرفية

 .يجوز فقط لحامل البطاقة الرئيسية طلب استرداد العائد النقدي المسترد. المتحرك

 

ً لتقدير البنك دون  100 يكون الحد االدنى المسموح باسترداده هو مبلغ. 3.5 درهم أو أي مبلغ أخر يقرره البنك وفقا

 .سواه

 

أيام عمل من  3 لصالح حساب حامل البطاقة األساسية خالل المطلوب للعائد النقدي االسترداد مبلغ بقيد يقوم البنك. 4.5

استالم طلب االسترداد من حامل البطاقة األساسي، ويتم خصم العائد النقدي المسترد تلقائيا من الرصيد المتاح في 

 .الحساب الجماعي عند االسترداد

 

حساب حامل  لحساب الجماعي قيمة نقدية، يمكن استرداده فقط كرصيد لصالحيكون للعائد النقدي المسترد في ا. 5.5

حساب حامل البطاقة األساسية بنفس الطريقة  عند االسترداد، سينعكس المبلغ المكافئ كرصيد لصالح. البطاقة الرئيسية

 .التي يتم بها أيسداد آخر

 

ويشمل  ذلك اي  ته المصرفية عند تقديم طلب االستردادحامل البطاقة بوضع جيد مع البنك عبر عالق يجب ان يتمتع. 6.5

وعلي وجه التحديد، يجب اال تكون . أو سحب على المكشوف أو تسهيالت على البطاقة حسابات أو ودائع أو قروض

 مأو ملغية أو ت بطاقات االئتمان الخاصة به مع البنك، بما في ذلك البطاقة، متاخرة السداد أو موقوفة أو قد تم حجبها

يجوز للبنك، وفقا لتقديره وحدهدون سواه، ان  5.5 في حاله عدم الوفاء بالشروط المذكورة في البند. انهاءها من قبل البنك

 .يقرر رفض االسترداد وإنهاء العائد النقدي المسترد في الحساب الجماعي

 

ويقر حاملها بأنهيتحمل منفردا مسئولية ال يمكن الحصول علي العائد النقدي المسترد اال في حساب بطاقة صالحة . 7.5

 .ضمان االحتفاظ بحساب بطاقة نافذ الصالحية

 

. شهراً من تاريخ االستحقاق( 18) عشر ثمانيةيكون العائد النقدي المسترد المتوفر في الحساب الجماعي نافذاً لمدة . 8.5

تتم مصادرة العائد النقدي المسترد الذي تم . االنقضاء/يجوز للبنك وفق تقديره منفرداً تعديل أو تغيير مدة الصالحية

 .اكتسابه ولم يتم استرداده خالل فترة الصالحية المحددة ويتم خصمه من الرصيد المتوفر الظاهر في الحساب الجماعي

 

تم مصادرة شهراً السابقة، ت( 12) يكسب العميل أو يسترد أية عوائد نقدية مستردة خالل فترة االثني عشر اذا لم. 9.5

 .كافة الرصيد المتوفر في الحساب الجماعي وتخفيضه إلى صفر درهم

 

 الحد قيمة ارباح العائدالنقدي المسترد المكتسبفي الشهر التقويمي بقيمة المعامالت المؤهلة إلى يجوز تقييد. 10.5

درهم، تكون  50,000 بلغوألغراض التوضيح، إذا كان الحد اإلئتماني للبطاقة هو م. االئتماني المخصص للبطاقة

 .درهم في الشهر 50,000 المعامالت المؤهلة ألحقية العائد النقدي المستردهي المعامالت التي تبلغ قيمتها اإلجمالية

 

في وقت الحق، سيتم خصم مبلغ يعادل قيمة العائد النقدي المسترد على  في حالة وقف أو إلغاء المعاملة المؤهلة. 11.5

في حال لم يكن الرصيد المتوفر في الحساب الجماعي كافيا . من الرصيد المتوفر في الحساب الجماعي المعاملة المذكورة

 .البطاقة األساسي حامل لتنفيذ الخصم المذكور، سيقوم البنك بخصم قيمة العائد النقدي المسترد من حساب
 

 نصوص عامة. 6
 

يتعلق بكسب واسترداد العائد النقدي المسترد في البرنامج إلى مصادرة أو اساءة االستخدام فيما /قد يؤدي االحتيال و. 1.6

 .العائد النقدي المسترد وانهاءالبطاقة والغاءها على حد السواء

 

النقدي المسترد أو  العائد النقدي المسترد أوشروط يحتفظ البنك بالحق في إلغاء أو تعليق أو تغيير أو استبدال العائد. 2.6

 .العائد النقدي المسترد أو شروط واحكام البرنامج في اي وقت، دون إعطاء اي تلميح لحامل البطاقةأساس حساب 
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يعتبر البنك قد تصرف بحسن نية ردا علي اي تعليمات أو استفسارات شفوية أو الكترونية من قبل حامل البطاقة . 3.6

ال يحق لحامل البطاقة المطالبة أواالدعاء بأي . تردادفيما يتعلق بأي مسالة تتعلق بهذا البرنامج والوفاء بأي طلب اس

خسارة أو ضرر أو مسئولية أو نفقات منسوبة، بشكل مباشر أو غير مباشر، ألي اجراء من هذا القبيل تم بحسن نية من 

 .جانب البنك ويجب علي حامل البطاقة ان يعوض البنك ويجنبه أي أضرار في ذلك الشأن

 

وأعادة التقسيط  شان حساب وانقضاء وإلغاء ومصادرة العائد النقدي المسترد، واالضافة والخصميكون قرار البنك ب. 4.6

 .المتعلقة به نهائياً وقاطعاً وملزماً لحامل البطاقة

 

مع كيان قانوني آخرتابع  ان يقرراالستعانة بمصادر خارجية للحساب الجماعي يجوز للبنك وفقاً لتقديره المطلق. 5.6

 .لتقديم خدمات االسترداد وغيرها من الخدمات المرتبطة بالحساب الجماعيلطرف ثالث 

 

وذلك يحل  www.cbd.aeيجب نشراي تغيير أوتعديل أو تنقيح للشروط واالحكام علي الموقع الكتروني للبنك . 6.6

 .البطاقة ويلغيهامحل االحكام والشروط السابقة التي تم إبالغها لحامل 
 
 

 

 

http://www.cbd.ae/

