
Citi ThankYou® Rewards and Citi Rewards Programs
Terms and Conditions 

Kindly note that the following provisions are part of the General Terms and Conditions that govern Credit Cards. Please 
carefully review these to ensure that you have understood the same. In case of any discrepancies between the General 
Terms and Conditions and the provision hereunder, related to the Citi Rewards and Citi ThankYou Rewards Program, the 
General Terms and Conditions shall prevail, to view the General Terms and Conditions please visit www.citibank.ae  

I. Definitions

1. “Citi ThankYou® Rewards and Citi Rewards Programs” means the program detailed in this document, through
which customers can redeem their ThankYou® Points, Points and/or Miles to enjoy a host of services, products and
cashback features; this includes the Citi ThankYou® Rewards Program and Citi Rewards Program.

2. “Citi Rewards Program” means the rewards program governed under the Citi Miles Rewards Program, Citi
Dollars Rewards Program and Skywards Miles Program

3. “Citi Rewards” means the entire array of reward items available under the Citi ThankYou® Rewards and Citi
Rewards Programs.

4. “ThankYou® Points” means the ThankYou® Points earned through usage of the Citi Prestige Credit Card, Citi
Premier Credit Card and Citi Rewards Credit Card issued by Citibank N.A., UAE Branch as set out under the
Account Terms and Conditions and which may be used to redeem Rewards as determined.

5. “Points” means the CitiDollars earned through usage of the Citi Life Credit Card issued by Citibank N.A., UAE
Branch as set out under the Account Terms and Conditions and which may be used to redeem Rewards as
determined.

6. “Miles” means the Citi Miles earned through usage of the Citi PremierMiles Card issued by Citibank N.A., UAE
Branch as set out under the Account Terms and Conditions and which may be used to redeem Rewards as
determined.

7. “Skywards Miles” means the Skyward Miles earned through usage of any of the Emirates - Citibank issued by
Citibank N.A., UAE Branch as set out under the Account Terms and Conditions and which may be used to redeem
Rewards as determined.

8. “Merchandise / Cash Rewards” means one of the options under the Citi ThankYou® Rewards and Citi Rewards
Programs where Cardmembers can use their ThankYou® Points, Points and/or Miles to obtain Printed Vouchers,
Gifts Cards, E-Vouchers or Cash Rebates, as detailed in Section III(1)(iii)(a) Merchandise / Cash Rewards

9. “Points Transfer” means one of the options under the Citi ThankYou® Rewards and Citi Rewards Programs where
Cardmembers can transfer their ThankYou® Points, Points and/or Miles to travel or lifestyle loyalty programs based
on the type of Citibank Credit card the Cardmember holds, as detailed in Section III(2) Points Transfer

10. “Redemption for Rebate / Cash for Miles / Cash for Points” means one of the options under the Citi ThankYou®
Rewards and Citi Rewards Programs where Cardmembers can get cashback for travel related spend they have
conducted using their Citi Prestige, Citi Premier and/ or Citi PremierMiles Credit Card, as detailed in Section III(3)
Redemption for Rebate / Cash for Miles/ Cash for Points

11. “Travel” means one of the options under the Citi ThankYou® Rewards and Citi Rewards Programs where
Cardmembers can use their ThankYou® Points, Points and/or Miles to book airline tickets, hotel stays, car rentals,
cruise packages, as detailed in Section III(4)Travel

II. Citi ThankYou® Rewards and Citi Rewards Programs General Terms

1. Citibank N.A. customers holding a Citibank VISA and/or MasterCard credit cards (“Cardholders”) may be eligible to
participate in the Citi ThankYou® Rewards and Citi Rewards Programs, provided that the Citibank Visa and/or
Master credit card belongs to a category of cards which offers rewards to the Cardholders for using their Citibank
Visa and MasterCard credit cards.  For the avoidance of doubt, the Citi ThankYou® Rewards and Citi Rewards
Programs do not apply to all Citibank Visa and/or MasterCard. Benefiting from Citi ThankYou® Rewards and Citi
Rewards Programs shall be at all times subject to the terms and conditions outlined hereinafter.

2. In order for a Cardholder to benefit from Citi ThankYou® Rewards and Citi Rewards Programs his Citibank Visa
and/or MasterCard credit cards, as applicable, must be valid and in good standing as per the criteria and standards
applied by Citibank from time to time. The Cardholder’s shall be deemed to have accepted the terms and conditions
outlined hereinafter upon redemption of ThankYou® Points, Points, Miles and/or Skywards Miles.

3. Citibank reserves the right to change the ratio between (a) a ThankYou® Points, Points, Miles and/or Skywards
Miles to be awarded; and (b) the specified amount charged to the Cardholder’s Citibank VISA or MasterCard credit
card.

4. Unless otherwise stated, all transactions charged to a Cardmember’s Citibank VISA or MasterCard Credit Cards are
eligible for ThankYou® Points, Points, Miles and/or Skywards Miles except for the following: (i) annual fee
payment(s) related to the Cardmember’s Citibank VISA or Mastercard Credit Cards and fast track redemptions; (ii)
cash advances; (iii) Finance Charges; (iv) late payment charges; (v) traveler’s cheques, balance transfer, repayment
of bank loans/fees/charges and/or other unauthorized charges; (vi) purchase of foreign currency; (vii) contributions,
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premiums or other payments in relation to Invest Plus, Credit Shield/Credit Shield Plus products/programs/any other 

insurance programs or products that Citibank may choose to offer/distribute; (viii) utility bill payments made through 

Citibank Online and/or by utilizing any other payment channel provided by Citibank (ix) transactions conducted at 

exchange house(s); (x) purchase of saving certificates, bonds and other debt instruments; or (ix) transactions 

conducted at exchange house(s); (x) purchase of savings certificates, bonds and/or other debt instruments; (xi) 

transactions that Citibank decides are disputed, erroneous, unauthorized, illegal and/or fraudulent; (xii) any 

transaction undertaken through or using the UAE Direct Debit System; and (xiii) transactions converted into EIP with 

a zero percent reducing balance rate per annum. Furthermore, misuse of the Card to effect fictitious transactions 

through POS terminals at merchant outlets or through other means shall not be eligible for ThankYou® Points, 

Points, Miles and/or Skywards Miles. 

5. Citibank may, at its sole discretion and without prior notice to the Cardholder, add to, or remove from, the above list

of eligible charges and transactions. Citibank’s decision as to what constitutes an eligible charge shall be final,

conclusive and binding.

6. ThankYou® Points, Points and/or Miles awarded to the Cardmember will be shown in the Cardmember’s monthly

Statement, and will be redeemable in such manner as set out in the Citi ThankYou® Rewards and Citi Rewards

Programs, which will be made available to the Cardmember upon his request.

7. The Cardholder may only redeem those ThankYou® Points, Points, Miles and/or Skywards Miles registered and

credited to the Citibank Visa and/or MasterCard Card Account of the Cardholder at the time of making the

redemption. The books and records of Citibank shall be conclusive evidence in respect of the number of ThankYou®

Points, Points, Miles and/or Skywards Miles registered and credited to the Cardholder’s Citibank Visa and/or

MasterCard Card Account.

8. In addition to any other conditions outlined in these Terms and Conditions, ThankYou® Points, Points, Miles and/or

Skywards Miles accumulated under the Cardholder’s Citibank VISA or MasterCard credit cards Account are only

redeemable by the Cardholder if the Cardholder’s Citibank VISA or MasterCard Card Account is current (not

cancelled or terminated by the Cardholder or Citibank)

9. Any ThankYou® Points, Points, Miles, Skywards Miles and/or any similar benefits (as applicable) accumulated will

be cancelled if the Cardholder’s Citibank VISA or MasterCard Card Account is a) closed; b) not in good standing in

the opinion of Citibank; c) the Cardholder’s Citibank VISA or MasterCard credit card has expired; d) there has been a

breach of the Citibank VISA or MasterCard Agreement; or e) any other event, which, in the sole discretion of Citibank

should result in the cancellation of the ThankYou® Points, Points, Miles, Skywards Miles, and/or any similar benefits

(as applicable). For the avoidance of doubt, the Cardholder’s ThankYou® Points, Points, Miles, Skywards Miles

and/or similar benefits shall stand cancelled notwithstanding any full or partial payment of any Charges due and

payable to Citibank which the Cardholder failed to pay on the Payment Due Date or on any other date when a

payment of whatsoever description or nature was due to Citibank, whether under these Terms and Conditions or

under the Card Account

10. Without prejudice to the foregoing, Citibank reserves its right, to be exercised at any time without prior notice to the

Cardholder, to apply time limitations on the validity of the ThankYou® Points, Points and/or Miles earned by the

Cardholder and credited to the Cardholder’s Citibank Visa and/ or MasterCard Card Account. Any unprocessed

redemption order for ThankYou® Points, Points, and/ or Miles that have been cancelled, shall not be processed by

Citibank despite the fact that such redemption order was received before the Cardholder’s relevant ThankYou®

Points, Points, and/ or Miles cancellation.

11. Any order placed for the redemption of ThankYou® Points, Points and/or Miles for any of the items under Citi

Rewards is subject to Citibank’s approval, the availability of the Citi Rewards at the time the redemption order is

placed by the Cardholder, as well as, any restrictions applied by the suppliers of the redeemed Citi Rewards.

Citibank may without prior notice to the Cardholder withdraw or substitute any of Citi Rewards for another reward of

comparable value or nature. Redemption orders may be placed through CitiPhone Banking or through Citibank

Online by logging on to www.citibank.ae.

12. Citibank shall only be responsible for forwarding the Cardholder’s order for Citi Rewards to the supplier of the Citi
Rewards requested by the Cardholder. Citibank is not and shall not be considered at any time as the supplier of the
Citi Rewards available under the Citi ThankYou® Rewards and Citi Rewards Programs.

13. Citibank shall not be liable for any loss of profit, savings, contract, revenue, interest or goodwill or any
consequential, indirect, incidental, special or punitive loss, damage or expenses or loss of data sustained by the
Cardholder as a result of redeeming the ThankYou® Points, Points, Miles and/or Skywards Miles and/or
possessing and/or using the redeemed ThankYou® Points, Points, Miles and/or Skywards Miles nor shall Citibank
be responsible or held liable for any amount payable by the Cardholder to any third party arising out of the
purchase, supply, quality, installation, use or otherwise of Citi Rewards, or of any negligence, breach of statutory or
other duty on the part of Citibank and/or the supplier.

14. Citibank gives no warranty whatsoever (whether expressed or implied) and undertakes no liability in respect of the
quality of Citi Rewards or their suitability or fitness for any purpose.

15. Should a Citi Rewards Merchandise arrive damaged or faulty, the Customer may notify CitiPhone Banking no later
than (2) days from the date of receipt of the Citi Reward Merchandise giving full details. Citibank shall use its best
endeavors to convey the Cardholder’s complaint to the supplier of the Citi Rewards Merchandise and arrange for a
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replacement thereof, if possible. Notwithstanding the foregoing, Citibank shall not be held responsible in any way 
whatsoever for any damaged or defective Citi Rewards Merchandise 

16. Citi Rewards Merchandise, which are stocked by Citibank, will be delivered within seven (7) working days from the
date Citibank approves the redemption request. The redemption confirmation letter for Citi Rewards Merchandise,
which have to be picked up from Merchants, will be sent to the Cardholder within ten (10) working days from the
date Citibank approves the redemption request. Such letter shall authorize the Customer to pick up the Citi
Rewards Merchandise from the relevant Merchant

17. Any Citi Rewards redemption orders once submitted to Citibank cannot be cancelled, revoked or changed by the

Customer.

18. Citibank reserves the right to disqualify any Cardholder from further participation in the Citi ThankYou® Rewards and

Citi Rewards Programs, if in Citibank’s sole judgment, that Cardholder has in any way violated these Terms and

Conditions and/or the terms and conditions of Citibank Visa and/or MasterCard credit card Agreement. Suspension

and disqualification may result, at Citibank’s sole discretion, to the cancellation and nullification of all ThankYou®

Points, Points, Miles and/or Skywards Miles earned by the Cardholder

19. Citibank is entitled, at any time and without any prior notice or liability to the Cardholder in any manner whatsoever,

to terminate Citi ThankYou® Rewards and Citi Rewards Programs and/or cancel and/ or vary its benefits or features,

and/or vary, add to or delete any of the terms and conditions outlined herein, and/or withdraw or change the

participants of Citi ThankYou® Rewards and Citi Rewards Programs, and/or modify or limit the value of ThankYou®

Points, Points, Miles, Skywards Miles and/or the manner of their redemption even though any of such acts may

diminish the value of the ThankYou® Points, Points, Miles, Skywards Miles already accumulated. The latest

provisions in this regard shall be available on Citibank’s website. It is the Cardmember’s responsibility to ensure that

he is apprised of the provisions and any changes thereto relating to the Card at all times. Citibank’s decision on all

matters relating to the ThankYou® Points, Points, Miles and/or Skywards Miles shall be final and binding on the

Customer.

20. Cash coupons, offered under Citi ThankYou® Rewards and Citi Rewards Programs, are not exchangeable,

refundable, or redeemable for cash or credit under any circumstances. Such cash coupons are not replaceable in the

event of loss or destruction after being issued and are subject to such terms and conditions as may be prescribed by

the issuer of the same.

21. Details of specific rewards part of Citi Rewards are subject to change from time to time as may be determined by

Citibank without prior notice to the Cardholder. All Citi Rewards selections are non-returnable. When deemed

necessary by Citibank and/or merchant partners of the Citi Rewards, they may make similar substitution without

advance notice to the Cardholder. Citi Rewards offers are void where prohibited by law.

22. For the avoidance of doubt, the Cardholder acknowledges and agrees that in the (i) event of the death or incapacity

of the Cardholder and/or (ii) termination of the Cardholder’s Card Account; all ThankYou® Points, Points, Miles,

Skywards Miles and/or any similar benefits/rewards (as applicable) accumulated in the Cardholder’s Card Account

shall be automatically forfeited, no additional ThankYou® Points, Points, Miles, Skywards Miles and/or any similar

benefits/rewards shall accrue in the Cardholder’s Card Account and any unprocessed Citi Rewards redemption

requests shall be cancelled immediately.

23. For the avoidance of doubt, the Cardholder acknowledges and agrees that the Citi Rewards are non-transferrable
24. Citibank is not obligated to update the Citi ThankYou® Rewards and Citi Rewards Programs on a specific schedule.

25. Certain Citi Rewards are applicable to selective card types only.

26. Citibank will not respond to obligations of manufacturers or providers of goods and services, nor will it provide
warranties for such. Products and services will carry their manufacturer´s warranty and Citibank will not be
responsible for the fulfillment of such warranty. Merchandise from global suppliers that require the import of
products into the country may lose their warranty upon importation and such products may not have local technical
support. Upon agreeing to redeem an item identified as global, you forfeit your rights to relevant warranties

27. Every effort has been made to ensure that the information contained for Citi Rewards, which may be dispatched to

the Cardholder, from time to time is accurate. Citibank is not responsible for any errors or omissions, which may

appear on the Citibank Rewards Catalogue.

III. Citi Rewards Specific Terms by Redemption Type
Depending upon the type of reward, certain limitations and restrictions regarding delivery may apply

1. Merchandise/Cash Rewards

i. Cardmembers will be entitled to redeeming ThankYou® Points, Points and/or Miles earned against rewards/

benefits available as listed under Merchandise/Cash Rewards. Any order placed for the redemption of

ThankYou® Points, Points and/or Miles for any of rewards/ benefits available in terms of the Citi ThankYou®

Rewards and Citi Rewards Programs is subject to Citibank’s approval, the availability of the reward/ benefit at

the time of placing the redemption order by the Cardmember, as well as, any restrictions applied by the

suppliers of the redeemed ThankYou® Points, Points and/or Miles reward/ benefit. The redemption rate shall be

determined by Citibank from time to time. Citibank may without prior notice to the Cardmember withdraw or
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substitute any of rewards/ benefits listed in Merchandise/Cash Rewards for another reward/ benefit of 

comparable value or nature. Redemption orders may be placed at www.citibank.ae or any other channel as 

Citibank may from time to time inform the Cardmember. 

ii. Citibank shall only be responsible for forwarding the Cardmember’s order for rewards/ benefits to the supplier of

reward/ benefit requested by the Cardmember. Citibank is not and shall not be considered at any time as the

supplier of the reward/ benefit available under Merchandise/Cash Rewards. All reward items/ benefits are made

available on a best-effort basis and at the sole discretion of Citibank. Citibank makes no warranties and

assumes no liability or responsibility with respect to the products and services provided the suppliers/

merchants/ partners (“Merchants”). The Merchant’s terms and conditions apply. Citibank shall not be held

responsible in any way whatsoever for the quality/ suitability/ fitness of the reward/ benefit or for any damaged,

defective or unsatisfactory reward/ benefit received by the Cardmember at any time.

iii. Details of specific rewards are set out in the Catalog which is subject to change from time to time as may be

determined by Citibank without prior notice to the Cardmember. All ThankYou® Points, Points and/or Miles

rewards/ benefits selections are non-returnable/ non-reversible. When deemed necessary by Citibank and/or

merchants, a similar substitution may be made without advance notice to the Cardmember.

a. Printed Vouchers/ Gift Cards

Printed Voucher/ Gift Cards, offered under Citi Rewards, are not exchangeable, refundable, or

redeemable for cash or credit under any circumstances. Such Printed Voucher/ Gift Cards are not

replaceable in the event of loss or destruction after being issued and are subject to such terms and

conditions as may be prescribed by the issuer of the same.

b. E-Vouchers

The Cardmember can redeem the ThankYou® Points, Points and/or Miles credited to their account

for an E-voucher with denomination defined and made available by a participating Merchant that can

be used when purchasing for services or goods at the Merchant. The E-voucher will be sent to the

Cardmember’s registered e-mail address. The Cardmember can purchase the goods or services

offered by the Merchant by redeeming the code linked to the E-Voucher. The ThankYou® Points,

Points and/or Miles Balance of the Cardmember decreases with the E-voucher amount redeemed the

Cardmember cannot change back E-Voucher at the Bank. E-Vouchers offered under Citi Rewards,
are not exchangeable, refundable, or redeemable for cash or credit under any circumstances.
Redemption of the E-Voucher is subject to terms and conditions prescribed by the issuing Merchant
as specified on the E-Voucher.

c. Cash Rebates
Cardmember can request the Cash Rebateand will get a statement credit on the credit card account
based on the amount requested and Thank You Points, Points and /or Miles deducted. The
conversion rate for Thank You Points, Points and/or Miles needed for Cash Rebate can be viewed at
www.Citibank.ae. Citibank may change the conversion rate at any point in time and the applicable
rate will be posted in the website.

2. Points Transfer

i. Eligible Cardmembers may transfer available qualifying ThankYou® Points, Points and/or Miles to participating

loyalty programs through www.citibank.ae or by calling CitiPhone. In order to transfer your ThankYou® Points,

Points and/or Miles to a participating loyalty program you must have a valid membership account with the

participating loyalty program. The first and last names in Citibank records and the participating loyalty program

membership account must match in order to transfer points between the accounts. ThankYou® Points, Points

and/or Miles made unavailable for redemption due to signs of fraud, abuse or suspicious activity in your Citi

ThankYou® Rewards and Citi Rewards Programs or due to your failure to make the required minimum payment

by the payment due date are not eligible for transfer. Upon completion of a transfer request:

a. The transferred ThankYou® Points, Points and/or Miles will immediately be deducted from your

ThankYou® Points, Points and/or Miles balance in your Card Account.

b. Points Transfer will result in the applicable rewards currency being posted to your participating loyalty

program membership account after the completion of the transfer transaction. Timing may vary

depending on the participating partner program and may take as long as two weeks to process.

c. All Terms and Conditions of the participating partner program involved in your transfer of ThankYou®

Points, Points and/or Miles

ii. A submitted request to transfer ThankYou® Points, Points and/or Miles is final and may not be canceled. The

ThankYou® Points, Points and/or Miles in a submitted request may not be returned to your Card Account.
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iii. When transferring ThankYou® Points, Points and/or Miles, you must accept these Terms & Conditions before

completing the transaction. The following terms and condition may vary across Citibank Credit Cards:

a. Cardmembers Eligibility

b. Participating loyalty programs

c. Conversion rates

d. Transfer fees. Currently there is no fee applied for the Points Transfer feature.

e. Minimum and maximum ThankYou® Points, Points and/or Miles transfer requirements

f. Incremental ThankYou® Points, Points and/or Miles transfer requirements

g. Limit to the number of times you can transfer ThankYou® Points, Points and/or Miles to participating

travel loyalty programs.

h. All terms and conditions are subject to change with reasonable notice.

iv. The Points Transfer feature may be modified or terminated at any time without notice.

v. The participating travel loyalty programs for the Citi Prestige, Citi Premier and Citi PremierMiles credit cards can

be found on www.citibank.ae and will be known as “Travel Loyalty Program” collectively “Travel Loyalty

Programs”. Citibank is not responsible for, or affiliated with, the participating Travel Loyalty Programs and

makes no representation regarding travel services or loyalty programs provided by any of the partners included

in the Travel Loyalty Programs.

vi. The participating lifestyle loyalty programs for the Citi Rewards and Citi Life credit cards can be found on

www.citibank.ae and will be known as “Lifestyle Loyalty Program” collectively “Lifestyle Loyalty Programs”.

Citibank is not responsible for, or affiliated with, the participating Lifestyle Loyalty Programs and makes no

representation regarding travel services or loyalty programs provided by any of the partners included in the

Lifestyle Loyalty Programs.

vii. Citibank has the right to remove or add Travel Loyalty Programs/ Lifestyle Loyalty Programs from or to Points

Transfer at any time without notice.

viii. Transfer your ThankYou ® Points to participating travel loyalty programs to redeem for flights, hotel stays and

more on a 1:1 basis with select partners, giving you the best conversion rates without being tied down to any
given program.

3. Redemption for Rebate / Cash for Miles / Cash for Points

i. The Cardmember may use his ThankYou® Points and/or Miles to redeem for rebates, which will be given by

Citibank in the form of a statement credit on travel related eligible retail purchases. The rebate redemption rate

shall be determined by Citibank from time to time. Travel related retail purchases would include travel expenses

such as purchases of airline/ cruise/ rail tickets, hospitality related accommodation charges, car rental charges,

and tours/ travel agency fees charged to the Card Account. For the avoidance of doubt, Citibank is entitled, at

its absolute discretion, at any time and from time to time and without notice and without giving any reason, to

take into account or disqualify any travel related retail purchases for which a rebate credit can be given

ii. Redemption requests must be made within 60 days from the date the eligible retail purchases appear on the

Cardmember’s subsequent Statement of Account following the request.

4. Travel

Please review the terms, conditions, and notices set forth below. Reward redemption or purchase of travel

components constitutes your agreement to all such terms, conditions, and notices.

i. General Travel Terms and Conditions

a. ThankYou® Points, Points, Miles redemptions will be deducted from your Card Account.

b. Payments by credit card will appear on your monthly card statement as “CL *Trip Charges” or as a

charge from the applicable airline, hotel, car rental, activity, cruise or tour provider (each, a “Supplier”

and collectively, “Suppliers”).

c. Connexions Loyalty Travel Services LLC and its affiliate Loyalty Travel Agency LLC (collectively,

“Travel Services”) are service providers for your rewards program.

d. Travel Services may cancel the booking in the event of non-payment or payment dispute at its sole

discretion and standard penalties imposed by the Suppliers, up to the full amount of each

ticket/reservation, will be applied.

e. Travel Services is located in the United States of America and its call center is located outside United

Arab Emirates. You will be providing information necessary to make Your reservation to individuals
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and entities outside of United Arab Emirates and consent to the processing of the information related 

to your transaction outside United Arab Emirates. You consent to the transfer of your data by Travel 

Services to the applicable Suppliers, as well as any aggregators that participate in the transaction, so 

they may fulfill your selected travel. 

f. All bookings made by Travel Services shall comply with all applicable U.S. laws, rules and

regulations, including, without limitation, sanctions issued by the Office of Foreign Assets Control.

Such sanctions may prevent Travel Services from offering travel to specific destinations or

individuals.

g. To assist Travel Services with its compliance, Travel Services may ask you for additional personal

information.  Any booking made, or in good faith believed to be made, in violation of U.S. law, will be

cancelled by Travel Services, in its sole discretion, with no liability to you other than to issue a refund,

if permitted by law. Any refunds issued will be exclusive of any currency conversion fees, program

fees and/or other fees paid by you in connection with the reservation.

h. CANCELLATIONS AND CHANGES. Reservations are subject to the rules of each Supplier on your

itinerary; some reservations cannot be cancelled, other reservations may incur program fees and/or

Supplier fees to cancel or change. Refunds, if permitted, may take up to 90 days to process and are

subject to the policies of the individual Supplier. All refund requests must be submitted within 30 days

after the scheduled departure date and any negotiable documents (i.e. airline tickets,

redeemable certificates or vouchers, etc.) issued must be returned to Travel Services prior to

processing any refund.

ii. Privacy

a. Your personal information (including your name, contact details, credit card details and other relevant

information) will be collected in connection with arranging travel and other associated services on

your behalf and facilitating your travel arrangements and bookings.  If Travel Services does not

collect this personal information, it will not be able to provide you with the services that you have

requested.  Travel Services will disclose applicable portions of your personal information to applicable

Suppliers (usually located in the country/ies to which you are travelling or in which the call centers are

situated), as well as any aggregators that participate in the transaction, so they may fulfill your

selected travel.

b. All of your information will be used, disclosed and otherwise held in accordance with the privacy

policy of your loyalty rewards provider, which, if you are viewing this document online, is available on

this website.  If you are not viewing this document online, you can obtain a copy of the privacy policy

from your loyalty rewards provider and the contact information for the loyalty rewards provider is on

your email confirmation.  If you wish to access or change the information which Travel Services holds

about you, or complain about its handling, please contact your loyalty rewards provider for a copy of

the relevant privacy policy.

c. Travel Services may record, and may require our service providers to record, telephone

conversations made with you for quality assurance and verification purposes.  We will provide

notification on a telephone call if the call may be recorded.  If you object to this recording, please

inform the operator.  It may then be necessary for the operator to require that you communicate with

us by other means.

iii. General Travel Information

a. Government issued photo identification is required at check-in and must match the name on the

reservation for all travel.  If this is an international trip, you will need a passport and you may need a

Visa and you may need to satisfy certain health requirements. Passports usually need to be valid for

a specified period of time (such as six months) after your scheduled return date. For foreign entry

requirements, go to travel.state.gov/travel or contact the embassy/consulate of the country to which

you are travelling, including layover and stopover destinations, to determine entry documentation and

other requirements, such as immunizations that you must satisfy, including return entry into the

country from which you departed. It is your responsibility to obtain proper travel identification and

satisfy all requirements for each location on your itinerary, including layover and stopover

destinations. Carriers cannot board any passenger who fails to carry required documents.  Some

carriers may require you to show the credit card used as payment for your ticket(s).

b. Minors under the age of 18 who are traveling with only one parent may be required to have additional

documentation. Please contact your airline or the embassy/consulate of the country from which you

are departing and the country to which you are traveling for additional information.

c. Travel Services has no special knowledge regarding the suitability for disabled persons for any travel

itinerary.

I. Hotel, car and activities allow same day reservation. Flight travel redemptions must be made at least
24 hours prior to departure.
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d. Travel Services also has no special knowledge regarding possible dangers at international

destinations, unsafe conditions, health hazards, foreign health requirements, weather hazards, or

climate extremes at locations to which you may travel.

e. Travel reservations are subject to the rules of each Supplier on your itinerary.  The information and

descriptions given about the Suppliers are believed to be accurate, but Travel Services makes no

warranty or representation regarding the information and descriptions.

f. The passenger's ticket(s), when issued, or the electronic reservation, shall constitute the sole contract

between the Supplier and the purchaser and/or passenger. Travel Services shall have no liability for

any actions or omissions of the Supplier.

g. Travel Services shall have no responsibility for any credit or voucher issued by any Supplier, and any

questions or issues you may have with respect to such credit or voucher must be addressed directly

with the Supplier.

h. Special requests made to a Supplier are on a request only basis and cannot be guaranteed. Fees,

taxes and charges may apply, depending on the service request.

i. Upgrades are not permitted on certain itineraries. Please check with the Supplier directly.

j. Supplier policies are subject to change at any time without notice.

k. Travel Services is not responsible for any lost or damaged luggage.

l. Certain rate types do not permit credit for airline frequent flyer programs or car or hotel loyalty

programs.

iv. Hazardous Materials

a. Various laws forbid the carriage of hazardous materials aboard aircraft in your luggage or on your

person. A violation can result in imprisonment and substantial penalties. Hazardous materials include

explosives, compressed gases, flammable liquids and solids, oxidizers, poisons, corrosives and

radioactive materials. Examples: Paints, lighter fluid, fireworks, tear gases, oxygen bottles, and radio-

pharmaceuticals.

b. There are special exceptions for small quantities of medicinal and toilet articles carried in your

luggage and certain smoking materials carried on your person. For further information contact the

airline directly.

v. Baggage Fees

Baggage policies and fees, for carry on and checked baggage, vary by Supplier. Some Suppliers charge a fee

for the first and/or second standard-sized checked bag. Please check with the Supplier for baggage charges,

size limitations, weight and other restrictions. A list of air carriers and their fees for checked baggage can be

found at www.tripcharges.com/baggagefees.asp.

vi. Destination Taxes

Government imposed departure or entry taxes may not be included in ticket taxes. Passengers should be

prepared to pay these taxes in cash, in local currency, on location.

vii. Airline Terms and Conditions

a. Airline tickets are NON-REFUNDABLE and NON-CHANGEABLE unless permitted by the terms of the

fare and, if permitted, are subject to airline rules, airline penalties up to the full amount of each ticket,

plus in the case of a changed ticket, the fare difference charges, and may also be subject to program

fees.

b. A small number of air carriers may require Travel Services to confirm flight availability when booking.

If there is any issue with availability, a travel representative will contact you within 24 hours to make

alternate flight arrangements at no additional cost.

c. In some situations an airline may issue you a credit “in lieu of” a refund according to the fare rules

associated with the individual booking.  If a credit is issued by an airline, it is held by the airline in the

name of the individual who was the passenger of record on the original reservation. This credit can be

used towards the payment for the booking of a new trip under the following conditions:

A. The new reservation is in the name of the same passenger as the canceled booking;

B. The new reservation is on the same airline as the original reservation;

C. All travel associated with the new trip must be completed prior to the date specified by the

airline which is determined by the fare rules of the original ticket and the original class of

service;

D. You are responsible to pay any exchange fees charged by the airline related to the making

of a new reservation as well as any additional charges, fees or fare increase;

E. Credit cannot be applied against an existing reservation.
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F. If a refund or a credit is not issued by the Supplier, the canceled reservation will have no

value for future use.

d. Airlines may impose additional costs and fees for baggage, meals, beverages and other services.

These costs are your sole responsibility.

e. Unused tickets contain no value if not canceled prior to scheduled departure date.

f. Tickets cannot be reassigned or transferred to a different passenger or airline.

g. Flight schedules are subject to change. Travel Services is not responsible for any schedule change(s)

or notifying you of such change(s).  Please confirm the scheduled departure time at least 48 hours

prior to departure for domestic flights and at least 72 hours prior to departure for international flights

to learn if your flight schedule changed.

h. Failure to use any reservations may result in automatic cancellation of all continuing and return

reservations. You must advise your carrier if your travel plans change en route.

i. Check with each airline regarding its specific boarding and check-in requirements.  Airline flights may

be overbooked, and there is a slight chance that a seat will not be available on a flight for which you

have a confirmed reservation.  If this occurs, the airline will make alternative arrangements for you.

j. Turboprop aircraft may exist on your itinerary. Airlines reserve the right to change aircraft equipment

without notice to the booking travel agency or the consumer.

k. If a code-share flight exists in your itinerary (a flight where two or more airlines share the same flight),

passengers must check in with the operating airline on day of departure.

l. All tickets will be issued at time of booking as e-tickets, unless e-tickets are unavailable due to airline

restrictions. If an e-ticket is unavailable, you may be charged for shipping and handling.  All paper

tickets will be shipped within 48 hours.

m. If your paper ticket(s) is lost, stolen, or destroyed, contact Travel Services immediately for details on

how to process your claim. You may need to purchase a new ticket to travel while you are waiting for

any permitted refund or credit.  You remain responsible for payment due for the lost, stolen, or

destroyed ticket(s) unless a refund or credit is issued by the carrier.

n. Advance seat assignments, if available and allowed by airline, are not guaranteed. Please inquire

with the airline about your boarding pass(es).

o. Please go to http://www.dot.gov/office-policy/aviation-policy/aircraft-disinsection-requirements to learn

about the use of insecticides in certain aircraft.

p. For information regarding airline liability limitations, baggage liability and other regulations of the

Warsaw Convention, as modified by the Montreal Convention, and other regulations, please consult

your air carrier.

viii. Hotel Terms and Conditions

a. Hotel rooms are NON-REFUNDABLE and NON-CHANGEABLE unless permitted by the terms of the

room/rate description.  Check the terms carefully before making a hotel reservation for cancellation or

change terms and fees.  For rooms that are non-refundable, if you change or cancel your reservation

at any time, you will still be charged the full reservation amount of room and tax for the entire stay.

b. If permitted, cancellations or modifications received at any time may be subject to a program fee in

addition to any Supplier fees.  Such fees will appear on your monthly card statement as “CL * Trip

Charges”.

c. You may not book reservations for more than 9 rooms at the same hotel during the same dates, even

if all the dates are not identical. If we determine that you have booked reservations for more than 9

rooms in separate reservations, those reservations are subject to cancellation and will incur

applicable cancellation fees in accordance with the rate description.

d. No shows are non-refundable and will result in a total forfeiture of any payments made and points

used by you in connection with the reservation, without credit due. If you think you may arrive at a

hotel late, please contact the hotel directly to arrange for late arrival, if available. Actual times for

“late” vary by hotel.

e. Early check-out from a hotel is not subject to a refund.

f. Contact Travel Services via the number listed on your itinerary for all cancellation or change requests.

Cancellations or changes handled by the hotel directly may result in additional fees and/or the

forfeiture of any refund due. When canceling hotel reservations, retain your cancellation number so

you will not be held responsible for cancellation charges if the hotel makes an error.

g. Government issued photo identification is required at check-in and must match the name on the

reservation.  Some properties have a minimum age requirement for check-in.

h. Policies for children vary by hotel. Please contact the hotel directly to learn whether child benefits are

offered and whether there are child restrictions.
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i. Hotel reservations include room and applicable hotel taxes only.  Any additional hotel charges, such

as resort fees and hotel energy surcharges, and any charges for incidentals that you incur are not

included in your reservation rate and must be paid directly to the hotel. Incidental charges may

include but are not limited to parking fees, baby sitting, room service, telephone fees, internet usage

fees, in-room movies, mini-bar charges, and gratuities.

j. Due to hotel Supplier policies applicable to our preferred rates, your name may not be provided to the

hotel until 24 hours prior to your arrival. Please contact Travel Services directly for any special

requests, such as bed type, smoking preferences or in-room amenities. Special requests are subject

to hotel availability.

k. The hotel may require a major credit card, in the name of one of the guests, or a cash deposit upon

check-in.

l. Reservations do not include services not specified in the reservation confirmation.

m. A reasonable attempt will be made to notify guests of hotel renovation or refurbishment if Travel

Services knows of the same; however, Travel Services shall not be liable for any failure to provide

such notification or for damages that may result from renovation or refurbishment.

ix. Car Rental Terms and Conditions

a. Cancellations or modifications received at any time are subject to the Supplier’s cancellation polices

and cancellation fees which could be up to the full amount of the reservation and may also be subject

to a program fee.  Such fee will appear on your monthly card statement as “CL * Trip Charges”.

b. No shows are non-refundable and will result in a total forfeiture of any payments made and points

used by you in connection with the reservation, without credit due.

c. The early return of car rentals is not eligible for a refund.

d. Any additional taxes, fees and surcharges are subject to change without notice, may vary by location,

and may be charged to the customer at pick-up.

e. Rental rates are based on 24 hour periods and may be subject to additional fees depending on time

of return, including but not limited to hourly rental charges, which will be billed directly to you by the

car rental company. Certain car rentals may require a minimum rental period. Any such rentals less

than the required minimum may be charged the minimum rental rate.

f. Advance purchase car rental rates in the United States of America include unlimited mileage, taxes

and fees.  Car rental rates outside of the United States of America may not include unlimited mileage,

taxes and fees and these will be assessed by the car rental location directly.  Charges are billed

directly by the car rental company and rates are subject to change.

g. Charges for optional services such as insurance waivers, fuel, additional or underage drivers, and

special equipment charges, are not included in your rental and must be paid directly to the car rental

company.

h. Travel Services does not guarantee a specific make, model, or color of vehicle no matter what vehicle

is reserved.

i. Geographic and cross border restrictions may apply.

j. Renters must meet the minimum (and maximum, if applicable), age requirement where the car is

being rented, have a valid driver's license, major credit card and some Suppliers require a good

driving record. Most rental car companies do not accept debit cards.  Some Suppliers charge a

surcharge for drivers between certain ages.  Suppliers reserve the right to deny car rentals for any

reason, including past driving records.

k. Rentals outside of the country in which you reside may require an international driver’s license or

compliance with other local requirements.

l. One way rentals are not permitted.

m. Car rental redemptions may not be available for all locations and destinations.

n. Local renters and renters driving out of state/country may be subject to additional restrictions.

o. Car rental rates do not include Collision Damage Waiver insurance and Theft Protection unless

specified.  Please contact your insurance company if you are unsure whether to accept rental ¬car

company insurance at the counter.

x. Activity Terms and Conditions

a. Theater tickets, theme-park passes, and select sightseeing tours are non-refundable once booked.

b. All other activities cancelled or modified more than 3 days prior to activity date may be subject to a

program fee and applicable Supplier fees which will appear on your monthly card statement as “CL *

Trip Charges”. All other activities cancelled within 3 days of activity date are non-refundable. No-

shows are non-refundable.
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c. No shows are non-refundable and will result in forfeiture of all payments made and points used by

you in connection with the reservation, without credit due.

d. Supplier reserves the right to change, cancel, or modify the date, length, or any inclusions of the

activity booked without notice.  You should reconfirm the activity booked at least 72 hours prior to the

activity date.

e. If a paper or e-voucher is required, please remember to bring it with you along with a form of

Government-issued photo identification. Otherwise, you may be denied admission to the activity.

xi. Cruise and Tour Supplier Terms and Conditions

a. Cruise only packages do not include ground transfers. Not all air/sea packages include ground

transfers.

b. Cruise and tour cancellations received at any time may be subject to a program fee in addition to

applicable Supplier fees.

c. Travel Services is not liable for any flight or other transportation delays that result in a missed cruise

or tour departure. If air or transfers are purchased as part of a specific cruise or tour company

package, the cruise or tour operator may provide assistance for missed departures.

d. Travel Services has no control over air arrangements recommended by cruise or tour Suppliers

including flight schedules, airlines selected, or whether your flight will be non-stop.  Travel Services

can assist you with deviations from the Supplier air/cruise package, but cannot guarantee that the

supplier will honor your request. Some Suppliers will not allow air deviations under any

circumstances.

e. It is your responsibility to make sure that deposits and final payments are made by the Supplier due

date. Until payments are confirmed by the Supplier, price, cabin/room, and availability are subject to

change and cancellation.

f. No shows are non-refundable and will result in a total forfeiture of any payments made and points

used by you in connection with the reservation, without credit due.

g. You may have the option to purchase vacation protection insurance offered through the cruise or tour

Supplier. If you decline any such vacation protection insurance, you will assume all risk of recovery of

your costs and Travel Services will be unable to assist you.  Refunds and coverage are subject to the

policies of the individual travel insurance provider.

xii. Supplier Taxes and Fees (Applies for transactions that are not point redemptions only)

a. In connection with facilitating your transaction, the charge to your debit or credit card will include a

charge for taxes and fees which varies based on a number of factors including, without limitation, the

amount paid to the Supplier, the location of the Supplier and your destination. This charge includes

an estimated amount for taxes owed by the Supplier including, without limitation, sales and use tax,

occupancy tax, room tax, excise tax, value-added tax and/or other similar taxes. In certain locations,

the tax amount may also include government imposed service fees or other fees required by law to

be collected by the Supplier. The actual amount paid to the Supplier for taxes in connection with your

reservation may vary from the amount estimated and included in your charges, but the total amount

you pay will not vary from the amount quoted. The balance of the charge for taxes and fees, if any, is

retained by Travel Services to cover the costs of your reservation, including, customer service costs.

b. Travel Services is not the vendor collecting and remitting taxes to taxing authorities. Suppliers include

all applicable taxes in the amount billed to Travel Services and Travel Services pays all such taxes

directly to the Suppliers. Travel Services is not a co-vendor associated with any Supplier. Taxability,

the tax rate and the type of applicable taxes vary by location.

c. For transactions involving Suppliers located within certain jurisdictions, the charge to your debit or

credit card for taxes and fees includes a tax that Travel Services is required to collect and remit to the

jurisdiction owed on amounts retained as compensation for services.

d. If you book accommodations in a location that charges a Goods and Services Tax or similar tax that

is refundable to non-residents, Travel Services is unable to facilitate a rebate of such tax.

xiii. Liability Disclaimers

a. Travel Services acts only as an agent for the Supplier in regards to travel, and assumes no liability for

injury, damage, loss, accident, delay or irregularity which may be caused due to a defect in any

vehicle, acts of God, war, riots, or by any company or person involved in conveying the passenger or

in carrying out travel arrangements.

b. Travel Services reserves the right to accept minor adjustments in the passenger’s travel itinerary

made by the Supplier.  In the event of Supplier trip cancellation prior to departure, a full refund will

constitute a full settlement of all liability.
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c. Travel Services is not responsible for any changes initiated by the passenger with the Supplier.

d. TRAVEL SERVICES AND ITS AFFILIATES DO NOT GUARANTEE THE ACCURACY OF, AND

DISCLAIM LIABILITY FOR INACCURACIES RELATING TO, THE INFORMATION AND

DESCRIPTION OF THE HOTEL, AIR, CRUISE, CAR AND OTHER TRAVEL PRODUCTS

DISPLAYED (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, PHOTOGRAPHS, LOGOS/ICONS, LISTS OF

HOTEL AMENITIES, AND GENERAL PRODUCT DESCRIPTIONS), WHICH INFORMATION IS

PROVIDED BY THE RESPECTIVE SUPPLIERS. HOTEL RATINGS ARE INTENDED AS GENERAL

GUIDELINES, AND TRAVEL SERVICES AND ITS AFFILIATES DO NOT GUARANTEE THE

ACCURACY OF THE RATINGS.

e. TRAVEL SERVICES, ITS AFFILIATES, AND THE SUPPLIERS MAKE NO REPRESENTATIONS

ABOUT THE SUITABILITY OF THE INFORMATION, PRODUCTS, AND SERVICES CONTAINED

ON THIS SITE FOR ANY PURPOSE, AND THE INCLUSION OF ANY PRODUCTS OR SERVICES

ON THIS SITE DOES NOT CONSTITUTE ANY ENDORSEMENT OR RECOMMENDATION OF

SUCH PRODUCTS OR SERVICES BY TRAVEL SERVICES OR ITS AFFILIATES. ALL SUCH

INFORMATION, PRODUCTS, AND SERVICES ARE PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY

OF ANY KIND. TRAVEL SERVICES, ITS AFFILIATES, AND THE SUPPLIERS DISCLAIM ALL

WARRANTIES AND CONDITIONS WITH REGARD TO THIS INFORMATION, PRODUCTS, AND

SERVICES, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY,

FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE, AND NONINFRINGEMENT.

f. THE SUPPLIERS PROVIDING TRAVEL OR OTHER SERVICES ARE INDEPENDENT

CONTRACTORS AND NOT AGENTS OR EMPLOYEES OF TRAVEL SERVICES OR ITS

AFFILIATES. TRAVEL SERVICES AND ITS AFFILIATES ARE NOT LIABLE FOR THE ACTS,

ERRORS, OMISSIONS, REPRESENTATIONS, WARRANTIES, BREACHES OR NEGLIGENCE OF

ANY SUCH SUPPLIERS OR FOR ANY PERSONAL INJURIES, DEATH, PROPERTY DAMAGE, OR

OTHER DAMAGES OR EXPENSES RESULTING THEREFROM.

g. TRAVEL SERVICES AND ITS AFFILIATES HAVE NO LIABILITY AND WILL MAKE NO REFUND IN

THE EVENT OF ANY DELAY, CANCELLATION, OVERBOOKING, STRIKE, FORCE MAJEURE OR

OTHER CAUSE BEYOND THEIR DIRECT CONTROL, AND THEY SHALL HAVE NO

RESPONSIBILITY FOR ANY ADDITIONAL EXPENSE, OMISSIONS, DELAYS, RE-ROUTING OR

ACTS OF ANY GOVERNMENT OR OTHER AUTHORITY. IN NO EVENT SHALL TRAVEL

SERVICES, ITS AFFILIATES, AND THE SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,

PUNITIVE, INCIDENTAL, SPECIAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF, OR IN

CONNECTION WITH, THE USE OF THIS SITE OR ANY INFORMATION, PRODUCTS, AND

SERVICES OBTAINED THROUGH THIS SITE, OR OTHERWISE ARISING OUT OF THE USE OF

THIS SITE, WHETHER BASED ON CONTRACT, TORT, STRICT LIABILITY, OR OTHERWISE,

EVEN IF TRAVEL SERVICES, ITS AFFILIATES, AND/OR THE SUPPLIERS HAVE BEEN ADVISED

OF THE POSSIBILITY OF DAMAGES. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION

OR LIMITATION OF LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE

ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

xiv. Governing Law

These Travel Disclosures and any action or proceeding related thereto, whether in contract or tort, at law or in

equity, shall be governed by, construed and enforced in accordance with the laws of the state of New York,

USA as they are applied to agreements entered into and to be performed entirely within such state. Any action

in connection with any matters related to these travel disclosures, shall be brought only in the state or federal

courts located in the state and city of New York and you expressly consent to the jurisdiction of said courts. All

disputes which cannot be resolved between the parties shall be resolved individually, without resort to any form

of class action.
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5. Select and Credit
In order to use ThankYou Select and Credit ("Select and Credit") to redeem ThankYou® Points, Points and/or Miles  
for statement credits to cover eligible purchases, you must have an eligible Citi Prestige,  Citi Premier, Citi Rewards,
Citi PremierMiles or Citi Life Credit Card Account ("Card Account") that is enrolled in Citibank Online and agree to   
the following terms and conditions.

i. Select and Credit statement credits can only be requested online through Citibank Online.

ii. Your Citi Card Account must be in good standing at the time you use Select and Credit.

iii. Only eligible purchases made with your Card Account in the current billing period and unbilled purchases
are eligible for Select and Credit statement credits. Temporary authorizations are ineligible for Select and  

 Credit.

iv. Only retail transactions of AED 100 or more are eligible for Select and Credir statement credits ("Eligible
Purchases"). These eligible transactions are subject to change. Citi does not determine how merchants or  

business. Citi reserves the right to determine which purchases qualify as Eligible Purchases.

v. The amount of ThankYou® Points, Points and/or Miles you elect to redeem for statement credits to cover your
Eligible Purchases will be deducted from your Citi Credit Card ThankYou® Points, Points and/or Miles balance.
You may select Eligible Purchases up to your available ThankYou® Points, Points and/or Miles balance.  
Statement credits will post to your Citi Credit Card within 48 hours of redemption.

vi. Any retail transaction under AED 100, cash advances or any other form of manual or automated cash
withdrawal/disbursement; Finance Charges; late payment charges; traveler’s cheques, money orders balance  
transfer, repayment, of bank loans/fees/charges and/or other unauthorized charges; purchase of foreign  
currency; contributions, premiums or other payments in relation to Invest Plus, Credit Shield/Credit Shield Plus  
products/programs/any other insurance programs or products that Citibank may choose to offer/distribute;  

VISA/Mastercard, or associated acquiring banks); transactions that Citibank decides are disputed, erroneous,  
unauthorized, illegal and/or fraudulent, any transaction undertaken through or using the UAE Direct Debit  
System will not be considered as an Eligible purchase

vii. Select and Credit statement credits are applied towards your next month’s Card Account statement balance,
and not towards your current month’s minimum or total payment due. The required minimum and total payment  

viii.  Select and Credit statement credits are available only for the total amount of the credit card charge for the
Eligible Purchase.

ix. There is no fee to use the Select and Credit feature.

x. Citi may set minimum and/or maximum Points or Miles redemption requirements for Select and Credit at any
time.

xi.  Citi has the right to change the  ThankYou® Points, Points and/or Mile conversion rates for Select and Credit at
any time.

xiii. Additional Citi ThankYou® Rewards and Citi Rewards Programs terms and conditions apply and are available
at www.citibank.ae/tnc

1. You may only use Pay with Points for non-commercial, legitimate purchases and/or transactions and which are not
prohibited for any other reason, including making any illegal, speculative, false and/or fraudulent purchases or

 transactions. We reserve the right to restrict your use of the Pay with Points program in cases which constitute  
 misuse as determined in our sole discretion.

2. In order to use Pay with Points, you have to be the Basic Cardmember  of any of the following Cards, as amended
 from time to time, with prior notice (hereinafter referred to as “PWP Eligible Cards”):

  • Citi Prestige Credit Card
  • Citi Premier Credit Card

 • Citi Rewards Credit Card
  • Citi PremierMiles (Elite, Signature, Titanium) Credit Card

 • Citi Life (Infinite, World Elite, Platinum, Gold, Silver) Credit Card

3. In order to obtain statement credit using with Pay with Points, your PWP Eligible Card account must not be overdue
 and you must not have exceeded your PWP Eligible Card’s credit limit or be in breach of any terms governing the  
use  of your PWP Eligible Card at the time of redemption 

4. At the time of the Pay with Points transaction, your PWP Eligible Card account must not be closed, cancelled or
 terminated whether by you or by Citibank.

5. Citibank shall not be liable for any goods and/or services purchased using Pay with Points. The respective merchants
are solely responsible for all liabilities, costs and/or expenses relating to or from such products or services and/or all  

 other auxiliary services in relation thereto.

6. Citibank reserves the right to terminate Pay with Points program at any time with prior notice.

7. In the event of any dispute, Citibank’s decision shall be final and conclusive, in the absence of any manifest error
and/or fraud.

8. Once a redemption request has been submitted for statement credit using Pay with Points, it cannot be reversed,
cancelled and/or changed and the ThankYou® Points and/or Points and/or Miles used in the redemption request  
cannot be transferred back to your available balance.

9. In case of merchant disputes and/or in the event that a transaction is reversed by a merchant, at the request of the
Basic Cardmember or otherwise, the original amount value of the purchase will be reversed and added back to the  
PWP Eligible Card account. The Pay with Points redemption however will not be cancelled and the statement credit  

 received for the redemption will remain on the card and the ThankYou® Points and/or Points and/or Miles will not be  
added back. 

10. Pay with Points statement credits are available only for the purchase price of the Online Eligible Purchase and/or
 SMS Eligible Purchase, as recorded in the PWP Eligible Card statement, 

11. Citibank does not charge a fee to use Pay with Points.

12. Citibank may set a minimum and/or maximum ThankYou® Points and/or Points and/or Miles redemption require
 ments for Pay with Points at any time at its discretion.

13. Citibank retains the right to change the ThankYou® Points and/or Points and/or Miles conversion rate(s) for
statement credit using Pay with Points at any time at its discretion.

14. The Pay with Points program may be modified at any time without notice

15. VISA/Mastercard determine how merchants are classified. Citibank reserves the right to determine which purchases
qualify as SMS Eligible Purchases and/or Online Eligible Purchases at its sole discretion. Any such changes will be
published on www.citibank.ae/tnc

16. Statement credit will be given to your PWP Eligible Card account within 48 hours of redemption and can be viewed
in your subsequent PWP Eligible Card statement. The required minimum and total payment reflected on your PWP
Eligible Card statement must be paid pursuant to the terms governing the PWP Eligible Card.

17. The number of ThankYou® Points and/or Points and/or Miles you elect to redeem for statement credit to cover your
Online Eligible Purchase(s) and/or SMS Eligible Purchase(s) will be deducted from your ThankYou® Points and/or
Points and/or Miles available balance.

5. Pay with Points
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5. Select and Credit
In order to use ThankYou Select and Credit ("Select and Credit") to redeem ThankYou® Points, Points and/or Miles  
for statement credits to cover eligible purchases, you must have an eligible Citi Prestige,  Citi Premier, Citi Rewards,  
Citi PremierMiles or Citi Life Credit Card Account ("Card Account") that is enrolled in Citibank Online and agree to  
the following terms and conditions.

i. Select and Credit statement credits can only be requested online through Citibank Online.

ii. Your Citi Card Account must be in good standing at the time you use Select and Credit.

iii. Only eligible purchases made with your Card Account in the current billing period and unbilled purchases
are eligible for Select and Credit statement credits. Temporary authorizations are ineligible for Select and  

 Credit.

iv. Only retail transactions of AED 100 or more are eligible for Select and Credir statement credits ("Eligible
Purchases"). These eligible transactions are subject to change. Citi does not determine how merchants or  

business. Citi reserves the right to determine which purchases qualify as Eligible Purchases.

v. The amount of ThankYou® Points, Points and/or Miles you elect to redeem for statement credits to cover your
Eligible Purchases will be deducted from your Citi Credit Card ThankYou® Points, Points and/or Miles balance.  
You may select Eligible Purchases up to your available ThankYou® Points, Points and/or Miles balance.  
Statement credits will post to your Citi Credit Card within 48 hours of redemption.

vi. Any retail transaction under AED 100, cash advances or any other form of manual or automated cash
withdrawal/disbursement; Finance Charges; late payment charges; traveler’s cheques, money orders balance  
transfer, repayment, of bank loans/fees/charges and/or other unauthorized charges; purchase of foreign  
currency; contributions, premiums or other payments in relation to Invest Plus, Credit Shield/Credit Shield Plus  
products/programs/any other insurance programs or products that Citibank may choose to offer/distribute;  
transactions conducted at exchange house(s); purchase of saving certificates, bonds securities and other  

VISA/Mastercard, or associated acquiring banks); transactions that Citibank decides are disputed, erroneous,  
unauthorized, illegal and/or fraudulent, any transaction undertaken through or using the UAE Direct Debit  
System will not be considered as an Eligible purchase

vii. Select and Credit statement credits are applied towards your next month’s Card Account statement balance,
and not towards your current month’s minimum or total payment due. The required minimum and total payment  
reflected on your Card Account statement must be paid pursuant to the terms of your Citi Card Agreement.

viii. Select and Credit statement credits are available only for the total amount of the credit card charge for the
Eligible Purchase.

There is no fee to use the Select and Credit feature.

x.  Citi may set minimum and/or maximum Points or Miles redemption requirements for Select and Credit at any
 time.

xi. Citi has the right to change the  ThankYou® Points, Points and/or Mile conversion rates for Select and Credit at
any time.

xii. The Select and Credit feature may be modified or terminated at any time without notice.

xiii. Additional Citi ThankYou® Rewards and Citi Rewards Programs terms and conditions apply and are available
at www.citibank.ae/tnc

a. If an Online Eligible Purchase, as defined below, has been made using the primary PWP Eligible Card and
processed on the account, the Basic Cardmember will be able to log in via Citibank Online or Citibank Mobile and select the  

 option to obtain statement credit using ThankYou® Points and/or Points and/or Miles for the Online Eligible Purchase  
 (hereinafter referred to as “Pay with Points Online”). 

b. To redeem your ThankYou® Points and/or Points and/or Miles to pay for Online Eligible Purchase(s) using Pay with
Points Online, you must have a PWP Eligible Card that is enrolled on Citibank Online or Citibank Mobile at the time of 

 redemption and further agree to the following terms and conditions.

c. Only retail transactions made with your primary PWP Eligible Card accounts in the current billing period and unbilled
purchases are eligible for Pay with Points Online statement credits. Temporary authorizations are ineligible for Pay  
with Points Online. 

d. Only retail transactions of AED 100 or more made at eligible merchants within 60 calendar days of the date of
redemption and that do not fall into the exception list detailed below qualify for Pay with Points Online ("Online
Eligible Purchase(s)").  

e. The following transaction types are excluded: (i) Any retail transaction under AED 100 (ii) annual fee payment(s)
related to the Cardmember’s Citibank VISA or Mastercard Credit Cards (iii) cash advances or any other form of  
manual or automated cash withdrawal/disbursement;; (iv) Finance Charges; (v) late payment charges; (vi) traveler’s  
cheques, money orders balance transfer, repayment of bank loans/fees/charges and/or other unauthorized charges;  
(vii) purchase of foreign currency; (viii) contributions, premiums or other payments in relation to Invest Plus , Credit

 Shield/Credit Shield Plus products/programs/any other insurance programs or products that Citibank may choose to  
offer/distribute; (ix) transactions conducted at exchange house(s) (x) purchase of savings certificates, bonds  
securities and/or other debt/investment instruments; transactions conducted on the “government services” category  
(as defined by VISA/Mastercard, or associated acquiring banks);(xi) transactions that Citibank decides are disputed, 
erroneous, unauthorized, illegal and/or fraudulent; (xii) any transaction undertaken through or using the UAE Direct  
Debit System, (xiii) payments to Citi loan accounts  (mortgage, etc), (xivi) purchases in excess of limits on the  
Account. Furthermore, misuse of the Card to effect fictitious transactions through POS terminals at merchant outlets 
or through other means and commercial transactions conducted to operate a business will not be considered as an  
Online Eligible Purchase(s). Citi may determine or modify these criteria for eligible transactions without prior notice.

f. You may select Online Eligible Purchases up to your available ThankYou® Points and/or Points and/or Miles balance
and you may only select up to 5 transactions in any one session.

g. Pay with Points Online statement credits can only be requested online through Citibank Online or Citibank Mobile.

h. Partial redemptions are allowed through the Citibank Mobile for the Pay with Points Online program and not from
Citibank Online. 

a. If an SMS Eligible Purchase, as defined below, has been made using the primary PWP Eligible Card, the Basic  
Cardmember will receive an SMS shortly after the SMS Eligible Purchase has been made, offering the option to

 obtain statement credit using ThankYou® Points and/or Points and/or Miles for the Eligible SMS Purchase (hereinaf
ter referred to as “Pay with Points via SMS”). The SMS will only be sent to the registered primary mobile phone

 number in our records

b. To effect the redemption (full or partial), customer needs to click on the link provided in the SMS received from
Citibank within 24 hours of making the SMS Eligible Purchase.  By clicking on the link, the Basic Cardmember will be
routed to screens where they will be informed about the available ThankYou® Points / Points/Miles with the PWP
Eligible Card and the number of ThankYou® Points and/or Points and/or Miles that will be deducted from the
available balance, if they wish to pay for the SMS Eligible Purchase using Pay with Points via SMS.

c. Partial redemptions are not allowed for the Pay with Points Online program

18. PAY WITH POINTS ONLINE

19. PAY WITH POINTS via SMS

i. Below Cards are eligible for different conversion rate for statement credit on travel related Online Eligible Purchases
which includes travel expenses such as purchases of airline, hospitality related accommodation charges and tours/
travel agency fees charged to the Card Account after  5 October 2022. For the avoidance of doubt, Citibank is entitled,
at its absolute discretion, at any time and from time to time and without notice and without giving any reason, to take
into account or disqualify any travel related Online Eligible Purchases for which the different conversion rate(s) for
statement credit can be given.
Citi Prestige Credit Card
Citi Premier Credit Card
Citi Rewards Credit Card
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Citi ThankYou® Rewards and Citi Rewards Programs 
Terms and Conditions 

5. Select and Credit
In order to use ThankYou Select and Credit ("Select and Credit") to redeem ThankYou® Points, Points and/or Miles  
for statement credits to cover eligible purchases, you must have an eligible Citi Prestige,  Citi Premier, Citi Rewards,  
Citi PremierMiles or Citi Life Credit Card Account ("Card Account") that is enrolled in Citibank Online and agree to  
the following terms and conditions.

i. Select and Credit statement credits can only be requested online through Citibank Online.

ii. Your Citi Card Account must be in good standing at the time you use Select and Credit.

iii. Only eligible purchases made with your Card Account in the current billing period and unbilled purchases
are eligible for Select and Credit statement credits. Temporary authorizations are ineligible for Select and

 Credit.

iv. Only retail transactions of AED 100 or more are eligible for Select and Credir statement credits ("Eligible
Purchases"). These eligible transactions are subject to change. Citi does not determine how merchants or

business. Citi reserves the right to determine which purchases qualify as Eligible Purchases.

v. The amount of ThankYou® Points, Points and/or Miles you elect to redeem for statement credits to cover your
Eligible Purchases will be deducted from your Citi Credit Card ThankYou® Points, Points and/or Miles balance.
You may select Eligible Purchases up to your available ThankYou® Points, Points and/or Miles balance.  
Statement credits will post to your Citi Credit Card within 48 hours of redemption.

vi. Any retail transaction under AED 100, cash advances or any other form of manual or automated cash
withdrawal/disbursement; Finance Charges; late payment charges; traveler’s cheques, money orders balance  
transfer, repayment, of bank loans/fees/charges and/or other unauthorized charges; purchase of foreign  
currency; contributions, premiums or other payments in relation to Invest Plus, Credit Shield/Credit Shield Plus  
products/programs/any other insurance programs or products that Citibank may choose to offer/distribute;  

VISA/Mastercard, or associated acquiring banks); transactions that Citibank decides are disputed, erroneous,  
unauthorized, illegal and/or fraudulent, any transaction undertaken through or using the UAE Direct Debit  
System will not be considered as an Eligible purchase

vii. Select and Credit statement credits are applied towards your next month’s Card Account statement balance,
and not towards your current month’s minimum or total payment due. The required minimum and total payment

viii. Select and Credit statement credits are available only for the total amount of the credit card charge for the
Eligible Purchase.

ix. There is no fee to use the Select and Credit feature.

x. Citi may set minimum and/or maximum Points or Miles redemption requirements for Select and Credit at any
time.

xi. Citi has the right to change the  ThankYou® Points, Points and/or Mile conversion rates for Select and Credit at
any time.

xiii. Additional Citi ThankYou® Rewards and Citi Rewards Programs terms and conditions apply and are available
at www.citibank.ae/tnc

f. To be eligible to use Pay with Points via SMS, you must have your latest mobile number registered with Citibank and
successfully charge your purchase or transaction amount to a PWP Eligible Card.

g. Only retail transactions of AED 100 or above, made with a Primary PWP Eligible Card  conducted at one of the below
 merchant categories, as defined by VISA and Mastercard, can be considered for Pay with Points via SMS ("SMS Eligible  
 Purchase(s)"):
 

• 09399 (Government Services),

• 05411 (Grocery Stores, Supermarkets),

• 07011 (Lodging–Hotels, Motels, Resorts–not elsewhere classified),

• 05944 (Clock, Jewelry, Watch and Silverware Stores), 

• 04722 (Travel Agencies and Tour Operators),

 • 04814 (Telecommunication Services including but not limited to prepaid phone services and recurring phone

services),

• 03026 (Emirates Airlines), 

 • 05814 (Fast Food Restaurants), 

• 05541 (Service Stations (With or Without Ancillary Services), 

• 05651 (Family Clothing Stores), 

 • 06300 (Insurance Sales, Underwriting and Premiums), 

• 06513 (Real Estate Agents and Managers–Rentals), 

• 05511 (Automobile and Truck Dealers–Sales, Service, Repairs, Parts and Leasing), 

• 05732 (Electronics Sales), 05812 (Eating Places and Restaurants), 08211 (Schools, Elementary and Secondary), 

• 04511 (Air Carriers, Airlines–not elsewhere classified),

• 05712 (Equipment, Furniture and Home Furnishings Stores (except Appliances)), 

• 08299 (Schools And Educational Services–Not Elsewhere Classified), 

• 05691 (Men’s and Women’s Clothing Stores),

• 04900 (Utilities–Electric, Gas, Heating Oil, Sanitary, Water), 

• 05309 (Duty Free Stores), 05912 (Drug Stores and Pharmacies), 

 • 05311 (Department Stores), 07278 (Buying/Shopping Clubs, Services), 

• 03034 (Etihadair)

h. Citibank guarantees neither the delivery, accuracy, nor security of the contents of any SMS sent by Citibank to the Basic
Cardmembers. Basic Cardmembers must promptly update Citibank of any change to mobile phone number. Citibank

 shall not be liable to any Cardmember or anyone else for any losses or damages arising from the Pay with Points via
SMS, including but not limited to non-delivery, delayed delivery, wrong delivery and/or partial delivery of any SMS.

i. You may select SMS Eligible Purchase(s) up to your available ThankYou® Points and/or Points and/or Miles balance.

Basic Cardmembers are entitled to only redeem one SMS Eligible Purchase for statement credit every 48 hours (2 b 
anking days) and consequently will only receive a maximum of one (1) SMS per card every 48 hours (2 banking days)

e.

A 'Pay with Points' SMS will only be sent to Basic Cardmembers who have a minimum of 5,000 ThankYou®Points 
and/or Miles or 25,000 Points in their account.

d.
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مكافآت سيتي و  (ThankYou) ثانكيو  مكافآت سيتي  برامج

 الشروط واألحكام

  . يرجى مالحظة أن األحكام التالية تشكل جزًءا من الشروط واألحكام العامة املطبقة على بطاقات االئتمان 

بين الشروط واألحكام    تعارضفي حالة وجود أي    .من إحاطتك بمضمونهابعناية للتأكد    عليهايرجى االطالع  

أدناه  الواردة  واألحكام  ببرنامج  و   ،العامة  سيتي املتعلقة  ،  سيتي   مكافآتو   (ThankYou)  ثانكيو   مكافآت 

العامة  ل  فتكون  واألحكام  التطبيقلشروط  على   .أسبقية  العامة  لالطالع  واألحكام  زيارة    ،الشروط  يرجى 

ae.citibank.www   

التعاريف   .أوال

يعني البرنامج الواردة تفاصيله في هذه الوثيقة، والذي    ومكافآت سيتي": ثانكيو  "برنامج مكافآت سيتي   .1

أميال    والنقاط،  (ThankYou)  ثانكيو   برنامج  نقاط  يستبدلواأن    هطريق  عن  للعمالءيمكن   و/أو 

ب الليستمتعوا  النقدي؛  نتجات  املخدمات و مجموعة من  برنامج مكافآت  ومزايا االسترداد  وهذا يشمل 

. سيتي ثانك يو، وبرنامج مكافآت سيتي

سيتي" .2 مكافآت  مايل  " برنامج  سيتي  مكافآت  برنامج  يحكمه  الذي  املكافآت  برنامج  وبرنامج    زيعني 

.مايلزوبرنامج سكاي واردز   دوالرز مكافآت سيتي 

وبرنامج    سيتي ثانكيوبرنامج مكافآت    ضمن تعني مجموعة كاملة من املكافآت املتاحة   "مكافآت سيتي  " .3

 . مكافآت سيتي

 بريستيج االئتمانية،   استخدام بطاقة سيتي  خالل املكتسبة من  ثانكيو  تعني نقاط    نقاط ثانك يو”" .4

ريووردس  ،االئتمانيةبريميير  وبطاقة   سيتي  من االئتمانية    وبطاقة  إن الصادرة  بنك  فرع إيه. سيتي   ،

ا ملا  وفق  سترداد املكافآت  ال   كما هو موضح في بنود وشروط الحساب والتي يمكن استخدامها  اإلمارات،

.  هو محدد

تعني نقاط برنامج سيتي دوالرزاملكتسبة من خالل استخدام بطاقة سيتي اليف االئتمانية    النقاط"" .5

إيه، فرع اإلمارات، على النحو املنصوص عليه في شروط وأحكام الحساب  .الصادرة عن سيتي بنك إن

ا ملا هو محدد .والتي يمكن استخدامها السترداد املكافآت وفق 

. 

الصادرة عن    سيتي بريميرمايلزيلز املكتسبة من خالل استخدام بطاقة  تعني أميال سيتي ما  "األميال" .6

فرع اإلمارات، على النحو املنصوص عليه في شروط وأحكام الحساب والتي يمكن    ،بنك إن. إيه.سيتي  

ا ملا هو محدد .استخدامها السترداد املكافآت وفق 

http://www.citibank.ae/
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أميال سكاي واردز املكتسبة من خال  "أميال سكاي واردز"  .7 ل استخدام أي من بطاقات طيران  تعني 

فرع اإلمارات، على النحو املنصوص عليه   ، بنك إن. إيه.سيتي بنك الصادرة من قبل سيتي    -اإلمارات  

ا ملا هو محدد . في شروط وأحكام الحساب والتي يمكن استخدامها السترداد املكافآت وفق 

النقدية"  السلع "مكافآت   .8 مكافآت    /  ضمن  الخيارات  أحد  مكافآت  تعني  وبرنامج  ثانكيو  برنامج 

للحصول  األميال    و/أووالنقاط  ثانكيو  ألعضاء البطاقات استخدام نقاط    مكافآت سيتي، والتي تتيح

كما هو مفصل في   ،النقدية  خصوماتبطاقات هدايا أو قسائم إلكترونية أو أو    ،على قسائم مطبوعة

./ النقدية )أ( مكافآت السلع( 3( )1)ثالثا )القسم 

النقاط" .9 ثانكيو    "تحويل  مكافآت  برنامج  خيارات  أحد  يمكن    وبرنامجيعني  حيث  سيتي،  مكافآت 

إلى   و/ أو النقاط و/ أو األميالثانكيو  نقاط  أو  ثانكيو  برنامج    نقاط لحامل البطاقة تحويل رصيده من  

السفر   والء  عضو   وأسلوببرامج  يحملها  التي  االئتمانية  بنك  سيتي  بطاقة  نوع  حسب  الحياة، 

. ( تحويل النقاط2البطاقة، كما هو مفصل في القسم ثالثا )

النقاط" .10 مقابل  النقد   / األميال  مقابل  النقد   / الخصم  مقابل  الخيارات    "االسترداد  أحد  يعني 

مكافآت   برنامج  ضمن  ثانكيواملتاحة  البطاقات   وبرنامج  سيتي  ألعضاء  يمكن  حيث  سيتي،  مكافآت 

نقدي   استرداد  على  مشترياتهمالحصول  قيمتها  بالسفر    ةاملتعلق  على  سداد  يتم  باستخدام  والتي 

، على النحو املفصل في القسم  سيتي بريميرمايلز  و/أو  سيتي بريميير  وسيتي بريستيج  بطاقات ائتمان  

. قابل األميال / النقد مقابل النقاط( االسترداد مقابل الخصم / النقد م3ثالثا )

مكافآت  أحد  يعني    "السفر" .11 برنامج  ضمن  املتاحة  ثانكيوالخيارات  سيتي،    سيتي  مكافآت  وبرنامج 

 حيث

و/ أو النقاط و/  ثانكيو  نقاط  أو  ثانكيو  برنامج  نقاط  رصيدهم من  يمكن ألعضاء البطاقات استخدام  

على    ،حزم الرحالت البحرية و لحجز تذاكر الطيران واإلقامات في الفنادق وتأجير السيارات    أو األميال 

. ( السفر4)ثالثا النحو املفصل في القسم 

بالنقاط" .12 النصية    "الدفع  الرسائل  بالنقاط عن طريق  والدفع  االنترنت،  على  بالنقاط  الدفع  يشمل 

أو   بالنقاط،  االئتمانية للدفع  البطاقات  ليتيح لحاملي  بنك  القصيرة، وهي طريقة دفع  يوفرها سيتي 

و/ ثانكيو  نقاط  و/أو  ثانكيو  استبدالها مقابل السلع و/أو الخدمات، وذلك باستخدام نقاط برنامج  

املتراكمة في حساب بطاقة سيتي بريستيج،  بطاقة سيتي بريمير، بطاقة سيتي    لنقاط و/ أو األميالأو ا

بطاقة   بريميرمايلزريواردز،  االئتمانية  سيتي  اليف  سيتي  بطاقة  الشروط    .و/أو  على  االطالع  يمكن 

.(5واألحكام املطبقة على استخدام ميزة الدفع بالنقاط في القسم ثالثا )

الشروط واألحكام العامة لبرامج مكافآت سيتي ثانكيو، ومكافآت سيتي  .ثانًيا
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إيه. سيتي لعمالء يحق .1 إن.   )"حاملو بنك  سيتي كارد ماستر  / فيزا  ائتمان  بطاقات حاملي من    بنك 

 بطاقة تكون  أن  شريطة ،سيتيبرنامج مكافآت  و ثانكيو   سيتي مكافآت برنامج في املشاركة البطاقات(

لحاملي املكافآت عروض تقدم التي  البطاقات  من لفئة تنمتي  االئتمانية بنك سيتي كارد ماستر / فيزا

 العلم يجب  ،اللبس وإلزالة .بنك سيتي  كارد ماستر / فيزا  ائتمان لبطاقات استخدامهم نظير البطاقات

 سيتي  كارد ماستر / فيزا  بطاقات كافة على تنطبق ال سيتيمكافآت  و  ثانكيو   سيتي  مكافآت برامج  بأن

ا سيتيمكافآت  و  ثانكيو   سيتي مكافآت برامج من االستفادة تخضع .بنك  واألحكام للشروط دائم 

. يلي فيما الواردة

 بطاقات تكون  أن  يجب  ،ومكافآت سيتي ثانكيو  مكافآت سيتي   برنامجمن  البطاقة حامل يستفيد حتى .2

 /و فيزا بنك سيتي

 . آلخر حين  من بنك سيتي يفرضها التي واملعايير  الشروط عليها وتنطبق سارية االئتمانية ماستركارد أو

والنقاط  ثانكيو  ُيعتبر حامل البطاقة قد قبل الشروط واألحكام املوضحة فيما يلي عند استرداد نقاط  

 . أميال سكاي واردز و/أو األميال  و/أو

 سكايأميال  أو/و واألميال  ،نقاطالو  يو، ثانك نقاط)أ(    بين النسبة  تغيير في بحقه  بنك  سيتي يحتفظ .3

.بنك  سيتي كارد ماستر / فيزا  ائتمان بطاقة على سداده املقرر  املبلغ)ب( و منحها، سيتم  التي ز وارد

 سيتي  كارد  ماستر / فيزا  بطاقة حامل  يجريها  التي  املعامالت لكافة يحق ذلك، خالف  على ينص لم ما .4

 على  الحصول  بنك

واردز أو/و وأميال  ،ونقاطثانكيو   نقاط سكاي   املدفوعات(  1)   :التالية الحاالتفي   عدا ما أميال 

 ببطاقات  الخاصة  السنوية

 رسوم(  3)   ؛النقدية السلف(  2) السريعة، االسترداد وعمليات بنك سيتي  كارد ماستر /فيزا ائتمان 

 القروض وسداد الرصيد، وتحويل السياحية،  الشيكات(  5) ؛املتأخرة  السداد رسوم (  4) ؛التمويل

 العمالت شراء(  6)  ؛بها غيرمصرح أخرى  رسوم أي أو /و املصرفية الرسوم  / الرسوم / املصرفية

 / منتجات أو  بلس إنفست ببرنامج املتعلقة األخرى  املدفوعات أو األقساط أو املساهمات(  7) ؛األجنبية

االئتمان  برامج االئتمان / درع   بنك سيتي  يختار  قد أخرى  تأمين  منتجات أو  برامج  أي  / بلس درع 

 لخدمات بنك  سيتيمنصة   خالل مناملسددة   الخدمات  فواتير  مدفوعات(  8) ؛توزيعها  أو تقديمها

بنك  اإلنترنت سيتي  يوفرها  أخرى  دفع  قناة  أي  باستخدام  )و/أو   مكاتب في تتم  التي املعامالت (9؛ 

 يرى   التي  املعامالت(  11) ؛الدين أدوات من  وغيرها  والسندات  االدخار شهادات شراء (  10) ؛الصرافة

 املعامالت(  12) ؛احتيالية و/أو قانونية غير أو بها  مصرح  غير أو خاطئة أو عليها متنازع أنها بنك سيتي

ا املائة في صفر بنسبة الرصيد معدل  تخفيض  مع امليسر التقسيط  خطة  إلى املحولة   على عالوة .سنوي 

 منافذ في البيع نقاط أجهزة خالل من وهمية معامالت إلجراء  البطاقة استخدام إساءة فإن ذلك،

البطاقة يحرم أخرى، وسيلة بأي أو تجارية،  ،نقاطالو  يو، ثانك نقاط من االستفادة  من حامل 

. خاللها من واردز سكاي  أو أميال/و  واألميال

حاجة بنك، لسيتي يحق .5 ودون  املطلق  لتقديره  ا  أن   البطاقة،  لحامل مسبق  إخطارلتوجيه   وفق 

عناصر جديدة   واملعامالت  بالرسوم  الخاصة و  عاليهب الواردة  القائمة  من  عناصر   حذفي أو  يضيف 
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 للحصول  املؤهلة الرسوم بشأن بنك سيتي يتخذه الذي القرار يعدو   .املؤهلة لالستفادة من املكافآت

ا املكافآت على ا قرار  ا نهائي   . وملزم 

 في األميال أو/و  نقاطالو  يو، ثانك نقاط  من الطاقة صاحب عليها حصل  التي املكافآت كافة تظهر .6

البطاقة  الشهري   الحساب كشف  برنامج دليل  في املبين النحو على استبدالها يتم أن على ،لعضو 

. طلبه على بناء   حامل البطاقةل  سيتاح والذي  ،سيتيبرنامج مكافآت و  ثانكيو  سيتي  مكافآت

ما لم تكن   واردز سكايأميال   أو /و واألميال نقاط الو ثانكيو   نقاط  استبدال البطاقة لحامل  يحقال   .7

 طلب وقتسيتي بنك في   كارد ماستر / فيزا ببطاقة الخاصحامل البطاقة   حسابعلى   مسجلة ومقيدة

 واألميال  ،والنقاطثانكيو   نقاط  عدد على  دامغا دليال   بنك  سيتي سجالتو  دفاتر تعتبر . االستبدال

 . بنك سيتي  كارد ماستر / فيزا  بطاقة  حامل حساب واملقيدة في املسجلة واردز سكايأميال  أو/و

في أخرى  أحكام  ألي باإلضافة .8 يحق الحالية  واألحكام  الشروط واردة  ال   يو، ثانك نقاط استبدال  ، 

 سيتي كارد ماستر / فيزا بطاقة حامل حساب في املتراكمة واردز سكايأميال   أو/و واألميال نقاط،الو 

بنك    البطاقة حامل خالل منإال   بنك ماستركارد سيتي  أو  فيزا  بطاقة  يكون حساب  أن  مراعاة  ومع 

 سيتي  أو البطاقة حامل من قبل تكون البطاقة قد تم إلغاؤها أو وقف التعامل بها أن ال بمعنى  (نشطا  

 .(بنك

حسب  (  مماثلة مزايا أي أو/و زوارد سكاي أميال  و  واألميال  نقاطالو ثانكيو   نقاط من أي إلغاء يتم .9

 / فيزا  بطاقة  حامل حال كان حساب في)أ(   ، وذلك في أي من الحاالت التالية:متراكمة  )مقتض ى الحال

بنك في  سيتي كارد ماستر  / فيزا  بطاقة حامل  حال كان حساب  في ؛ )ب(غلقمبنك   سيتي  كارد ماستر

 ؛  بنك يتي  كارد ماستر / فيزا ائتمان  بطاقة صالحية انتهاء ؛ )ج(بنك سيتي جيد، حسب تقديروضع غير  

 إلغاء من شأنه أن يؤدي إلى آخر  أمر  أي  أو؛ )ه(  بنك سيتي كارد  ماستر / فيزا  التفاقية  خرق  حدوث)د( 

)حسب مقتض ى    املماثلة املزايا من غيرها أو/و واردز سكايأميال  و  واألميال  نقاطالو  يو، ثانك نقاط

 من غيرها  أو/و  واردز سكايأميال  و  واألميال  نقاطالو ثانكيو   نقاط تعتبر لبس، أي لةاوإلز   .الحال(

 سواء بنك لسيتي  املستحقة الرسوم سداد  تم  وإن  حتى ملغاة البطاقة بحامل  الخاصة املماثلة املزايا

ا ا، أو  كلي   يستحق آخر تاريخ أي في أو املقرر  املوعد في سدادها  عن البطاقة حامل تخلف والتي جزئي 

 أو الحالية واألحكام الشروط  وفق ذلك كان  وسواء بنك، لسيتي  نوع أي من مبالغ أية سداد فيه

.بالبطاقة الخاص الحساب شروط

ثانكيو صالحية نقاط   على زمنية قيود تطبيق في بحقه بنك سيتي  يحتفظ سبق، بما اإلخالل عدم مع .10

 ماستركارد / فيزا بطاقة لحساب قيدها ويتم البطاقة حامل  عليها يحصل التي األميال و/أو النقاطو 

 يجوز  ال   .بهذا املعنى  البطاقة   لحامل  مسبق  ودون حاجة لتوجيه إخطار وقت  أي في وذلك بنك،  سيتي 

ثانكيو  استبدال عمليات إتمام بنك لسيتي أو    نقاط  و/  النقاط  أو   تم وإن حتى امللغاة األميالو/ 

 . و/ أو النقاط و/ أو األميال نقاط ثانكيو إلغاء قبل االستبدال طلب  استالم
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 بنود من املمنوحة تحت أي بند األميال أو/و نقاطالو ثانكيو   نقاط الستبدال  املقدم الطلب يخضع .11

 حامل تقديم  وقت بنك سيتي مكافآت توافر ومدى على الطلب بنك سيتي   ملوافقة بنك  سيتي مكافآت

  . لالستبدال القابلة بنك  سيتي  مكافآت موردو  يفرضها  قيود  أية على عالوة االستبدال، طلب البطاقة

لتوجيه  بنك  لسيتي ويجوز  دون حاجة   من أي  استبدال  أو  سحب  البطاقة، لحامل  مسبق إشعار، 

 عبر االستبدال  بطلبات التقدم  مكني  .مماثلة طبيعة أو  قيمة  ذات  أخرى  بمكافأة بنك  سيتي مكافآت 

.  www.citibank.ae الرابط عبر االنترنت على بنك سيتي  موقع عبر أو املصرفية فون  سيتي خدمة

 إلى بنك سيتي مكافآت على للحصول  البطاقة حامل طلب تسليم على بنك سيتي  مسؤولية تقتصر .12

إلى .بنك سيتي مكافآت  بتوريد املعني املورد النظر  يجوز  أنه  وقت أي في بنك سيتي ال   مورد على 

. وبرنامج مكافآت سيتي سيتي ثانكيو مكافآت برنامج املتاحة ضمن  بنك  سيتي كافآتمل

 أو اإليرادات  أو العقود أو املدخرات أو األرباح في خسارة أي عن مسؤولية أي بنك سيتي  يتحمل ال .13

 أو خاصة  أو عرضية أو مباشرة غير مصروفات أو أضرار أو خسائر  أية أو ،الشهرة أو الفوائد

 نقاطالو ثانكيو   نقاط الستبدال  نتيجة البطاقة  حامل  لها  يتعرض للبيانات  فقدان أو ،جزائية

 أو/و واألميال نقاطالو ثانكيو   نقاط استخدام أو  /و امتالك أو /و واردز سكاي أميال   أو /و واألميال 

 قبل من الدفع مستحق مبلغ أي  عن املسؤولية بنك سيتي يتحمل وال .املستبدلة واردز سكاي أميال  

 سيتي مكافآت استخدام أو تركيب أو  جودة أو توريد أو شراء عملية نظير الغير إلى البطاقة  حامل

 بنك سيتي  جانب  من آخر  التزام  أي  أو القانوني لاللتزام  خرق  أو  إهمال   من ذلك خالف  أمر  أي  أو  بنك،

.املورد أو /و

ة)   نوع أي من ضمانات أي بنك سيتي يقدم ال .14 ة كانت أم صريح   عن مسؤولية أي يتحمل وال ،)ضمني 

.بعينه لغرض مالءمتها  أو سالمتها مدى أو  بنك سيتي  مكافآت جودة

املمنوحة ألغراض   وصول  حال في .15 تالفة  بنك  سيتي  مكافآت السلع   يحق  خلل،  بها أو  تالفة  في حالة 

 استالمه تاريخ من (2)  يومين أقصاه  موعد في فون  سيتي خدمة عبر بذلك  بنك سيتي إخطار للعميل

 جهود بذل بنك سيتيويلتزم  .بنك سيتي قررهي ما وفق الكاملة التفاصيل تقديم مع بنك، سيتي ملكافأة

  الستبدالها  الالزمة التدابير التخاذ بنك، سيتي مكافآت مورد إلى البطاقة حامل شكوى  لنقل معقولة

 مكافآت عن األشكال من  شكل بأي  مسؤولية أية  بنك  سيتي  يتحمل  ال سبق،  مما الرغم  على .أمكن إن

 . معيبةالتي تصل إلى العميل في حالة تالفة أو  بنك سيتي

 أيام (7)  سبعة  خالل بنك،  سيتي في مخزون متوفرة تكون  قد والتي  بنك،  سيتي مكافآت تسليم يتم .16

 سيتي  مكافآت استبدال  تأكيد  خطاب إرسال يتم  . االستبدال لطلب بنك  سيتي  اعتماد تاريخ من  عمل

 بنك سيتي اعتماد تاريخ من عمل أيام( 10) عشر خالل التاجر، من عليها الحصول  يمكن والذي بنك،

. املعني التاجر من  بنك سيتي  مكافآت استالم في العميل الخطاب هذا يفوض . االستبدال لطلب

http://www.citibank.ae/
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بمجرد تسليمها.  هاتغيير  أو بنك سيتي مكافآت استبدال طلبات إلغاء يجوز للعميل ال .17

سيتي ثانكيو  يحتفظ سيتي بنك بالحق في استبعاد أي حامل بطاقة من املشاركة في برنامج مكافآت .18

ا لتقديره املنفرد أن    مكافآت  برنامجو  البطاقة قد أخل بأية طريقة    حال سيتي، إذا رأى سيتي بنك وفق 

حكام و/أو شروط وأحكام اتفاقية بطاقة فيزا و/أو ماستركارد سيتي بنك. قد يؤدي األ بهذه الشروط و 

ا لتقدير سيتي بنك املنفرد، إلى إلغاء جميع  اال التعليق أو   واالميال    والنقاطثانكيو  نقاط  ستبعاد، وفق 

حامل البطاقة. التي كسبها  و/أو أميال سكاي واردز

أي وقت،   .19 في  بنك،  لسيتي  لتوجيه  دون  و يحق  إشعارحاجة  التزام    مسبق   أي  البطاقة   تجاه أو  حامل 

و/أو إلغاء و/أو تغيير  وبرنامج مكافآت سيتي    سيتي ثانكيو بأية طريقة مهما كانت، إنهاء برنامج مكافآت  

خصائصه، أو  تغيير،    مزاياه  و اإل و/أو  الشروط  من  أي  حذف  أو  إلى  هذا    الواردةحكام  األ ضافة  في 

، و/أو  وبرنامج مكافآت سيتي  سيتي ثانكيوبرنامج مكافآت  املستند، و/ أو سحب أو تغيير املشاركين في  

قيمة   تحديد  أو  واردزتغيير  سكاي  أميال  و/أو  االميال  أو  النقاط  أو  ثانكيو  طريقة    نقاط  و/أو 

قيمة نقاط ثانكيو أو النقاط أو االميال و/أو أميال  إلى تخفيض قيمة    وإن أدى ذلكا حتى  استرداده

واردز   وتكون  سكاي  بالفعل.  بهذا   أحدث املتراكمة  املتعلقة  املوقع   الشروط  على  متوفرة  الخصوص 

ويتحمل  اإل بنك.  لسيتي  البطاقةلكتروني  على مسؤولية    حامل  األوقات  جميع  في  بنفسه    االطالع 

تغيير وأي  البطاقة.    الشروط  بخصوص  املتعلقة و فيها  املسائل  جميع  بشأن  بنك  سيتي  قرار  يكون 

لعضو البطاقة. ا وملزم   ا نهائي  بنقاط ثانكيو أو النقاط أو االميال و/أو أميال سكاي واردز 

املعروضة   .20 النقدية،  القسائم  مكافآت    ضمن تكون  ثانكيوبرنامج  سيتي   سيتي  مكافآت  غير  وبرنامج   ،

للتغيير   النقدقابلة  مقابل  استبدالها  أو  قيمتها  استرداد  يجوز  ظروف.  اال أو    وال  أي  تحت    وال ئتمان 

للشروط  استبدال    يجوز  وتخضع  إصدارها  بعد  التلف  أو  الفقدان  حالة  في  النقدية  القسائم  هذه 

.تقررها جهة إصدارها حكام التي األ و 

ا من  الخاصة التي تشكلكافآت  املتفاصيل    تخضع .21 ا    آلخر مكافآت سيتي بنك للتغيير من وقت    جزء  وفق 

مسبق   إشعار  بدون  بنك  سيتي  يحدده  غير    لحاململا  بنك  سيتي  مكافآت  اختيارات  جميع  البطاقة. 

يجوز .  لإلرجاعقابلة   ذلك،  التجار  ل  ومع  الشركاء  و/أو  بنك  مل سيتي  أن  املزودين  بنك،  سيتي  كافآت 

 يقدموا ب
 
   ديال

 
تكون عروض   ، وذلك متى رأوا ضرورة في ذلك.البطاقة لحاملبدون إشعار مسبق    مماثال

محظورة بموجب القانون. حال تبين أنها بنك باطلة  مكافآت سيتي 

ا ألي لبس    .22   فقدانه أو    حامل البطاقةفي حالة وفاة     (1ما يلي: )ويوافق على    حامل البطاقة، يقر  تفادي 

ثانكيو نقاط  ، ستتم مصادرة جميع  حامل البطاقة( إنهاء حساب البطاقة ل٢و/أو )  القانونية؛  هلية األ 

  ( متراكمة حسب مقتض ى الحالسكاي واردز و/أو أية مزايا/ مكافآت مماثلة )وأميال    والنقاط واألميال 

ل  ا،    حامل البطاقةفي حساب البطاقة  أميال أو أميال  ثانكيو  نقاط  تستحق أية    وال تلقائي  أو  أو نقاط 
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أية مزايا/ مكافآت مماثلة إضافية   إلغاء   حامل في حساب بطاقة  سكاي واردز و/أو  البطاقة، وسيتم 

 طلبات استرداد ملكافآت سيتي بنك غير معالجة على الفور.  أية

ا للشك، يقر  .23 .لتنازل أو ا  على أن مكافآت سيتي بنك غير قابلة للتحويلويوافق البطاقة  حامل تفادي 

ثانكيو برنامج مكافآت  سيتي بنك غير ملزم بتحديث   .24 ا لجدول زمني    وبرنامج مكافآت سيتي   سيتي 
وفق 

.محدد

تنطبق بعض مكافآت سيتي على أنواع مختارة من البطاقات.  .25

البضائع والخدمات، وال يقدم   .26 التزامات منوطة بمصنعي أو مزودي  أية  ال يتعين على سيتي بنك أداء 

بنك   يتحمل سيتي  املنتج، وال  والخدمات ضمان  املنتجات  تحمل  نيابة عنهم.   املسؤوليةأية ضمانات 

ضمانها أثناء   موردون عامليون  يوردهاالضمانات. قد تفقد املنتجات املستوردة التي  أداء هذه عن هذه 

ثم ستيراد،  اال عملية   لها   ومن  يتوفر  ال  عاملي   قد  منتج  استبدال  على  املوافقة  تعد  محلي.  فني  دعم 

موافقة على التخلي عن حق ضمانها.بمثابة 

في   .27 الواردة  البيانات  بذلت لضمان صحة ودقة  الجهود قد  كافة  بأن  العلم  مكافآت سيتي    دليليرحى 

أو    أي خطأولية عن  ؤ مسأية  يتحمل سيتي بنك    الخر.  آل لحامل البطاقة من حين    بنك الذي قد يرسل

مكافآت سيتي بنك. دليل سهو في 

ا. 
ً
 الشروط الخاصة بمكافآت سيتي حسب نوع االستبدال  ثالث

.نوع املكافأةتسليم املكافآت اعتماد  على  تسري عدد من الضوابط والقيود على

 النقدية املكافآت السلعية/   .1

التي اكتسبوها باملكافآت / املزايا    األميالنقاط  و/أو  الو ثانكيو  البطاقات استبدال نقاط    لحاملييحق   (1

السلعي  املتاحة في الطلب املقدم ال قائمة املكافآت  النقدية. يخضع  والنقاط   ثانكيو  ستبدال نقاط  ة/ 

األميال برامج مكافآت سيتي/باملكافآت   و/أو  املتاحة وفق  ملوافقة سيتي    ومكافآت سيتي ثانكيو    املزايا 

أية    عالوةالبطاقة طلب االستبدال،  حامل  زايا وقت تقديم  املكافآت/  امل  توافربنك عليه ومدى   على 

و/ أو النقاط  ثانكيو  نقاط  أو  ثانكيو  قابلة لالستبدال بنقاط  قيود يفرضها موردو املكافآت/ املزايا ال

  دون حاجة لتوجيه . ويجوز لسيتي بنك، آلخرسيتي بنك نسبة االستبدال من حين  . يحددو/ أو األميال

ل مسبق  البطاقةإشعار  استبدال حامل  أو  امل  ، سحب  بقائمة  الواردة  املزايا  املكافآت/  من  كافآت أي 

بمكافآت النقدية  يمكن  /السلعية/  مماثلة.  طبيعة  أو  قيمة  ذات  أخرى  بطلبات   مزايا  التقدم 
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ا على  بنك     www.citibank.ae  لرابط  االستبدال  بها سيتي  قناة أخرى يخطر  أي  البطاقةأو   حامل 

 .آلخرحين  من

إلى ؤو مستقتصر    (2 بنك  البطاقة للحصول على مكافآت سيتي  لية سيتي بنك على تسليم طلب حامل 

يجوز   ال  بنك.  سيتي  مكافآت  بتوريد  املعني  مورد املورد  أنه  على  وقت  أي  في  بنك  سيتي  إلى  النظر 

السلعية/النقدية. املكافآت  برنامج  ضمن  املتاحة  بعد    للمكافآت/املزايا  /املزايا  املكافآت  كافة  قدم 
ُ
ت

املمكنة   الجهود  كافة  سيتي    إلتاحتهابذل  لتقدير  ا  ضمانات،  ال  بنك.  ووفق  أية  بنك  سيتي    وال يقدم 

أية   املنتجاتؤ مسيتحمل  عن  املوردون/التجار/الشركاء    ولية  يقدمها  التي  "(.   التجار)"والخدمات 

مسؤولية، بأي شكل من  ال يتحمل سيتي بنك أية  تسري كافة الشروط واالحكام التي يقررها التاجر.  

أو  ، عن جودة / مالئشكالاأل  أو عن أي مكافآت /مزايا تالفة أو معيبة  مة / كفاءة املكافآت / املزايا، 

.مها حامل البطاقة في أي وقتغير مرضية يتسل 

من حين آلخر وفق ما    ويخضع هذا الكتيب،  ذات الطبيعة الخاصة كافآت  امل الكتيب تفاصيل    يتضمن (3

بنك   لتوجيه إخطار يقرره سيتي  ل  دون حاجة  البطاقةمسبق  أية    ال .  حامل  استرجاع  أو  إعادة  يجوز 

ممنوحة   نقاط  مكافآت/مزايا  شكل  أثانكيو  في  و/أو  نقاط  املكافآت/املزايا  أو  استبدال  يمكن  ميال. 

 في  ببديل مماثل لها دون إخطار مسبق لحامل البطاقة، وذلك حال رأى سيتي بنك و/أو التاجر ضرورة

. ذلك

القسائم الشرائية / بطاقات الهدايا   (أ

اس  ال برنامجيمكن  ضمن  املقدمة  الهدايا  بطاقات   / الشرائية  القسائم  سيتي  تبدال  أو  مكافآت   ،

  استردادها، أو استردادها في صورة نقد أو ائتمان، تحت أي ظرف من الظروف. وفي حال ضياع هذه

إصدارها،   بعد  تلفها  أو  الهدايا  بطاقات   / الشرائية  وتخضع   الالقسائم  لها،  بديل  إصدار  يمكن 

.تقررها جهة االصدار للشروط واالحكام التي

القسائم اإللكترونية  (ب

نقاط   استبدال  البطاقة  لحامل  بقسيمة    و/أو والنقاط  ثانكيو  يمكن  حسابه  في  املقيدة  األميال 

ت محددة  فئة  في  شراء  إلكترونية  عند  ذلك  بعد  واستخدامها  املشارك،  التاجر  لدى  متوفرة  كون 

اإللكتروني  البريد  عنوان  إلى  اإللكترونية  القسيمة  إرسال  سيتم  التاجر.  من  البضائع  أو  الخدمات 

عن   التاجر  يقدمها  التي  الخدمات  أو  السلع  شراء  البطاقة  لحامل  يمكن  البطاقة.  لحامل  املسجل 

املر  الرمز  استبدال  نقاط  طريق  رصيد  يتناقص  اإللكترونية.  بالقسيمة    و/أووالنقاط  ثانكيو  تبط 

يمكن   وال  استبدالها،  تم  التي  اإللكترونية  القسيمة  مبلغ  بمقدار  البطاقة  لحامل  املتراكم  األميال 

القسيمة   استرداد  البطاقة  لحامل  يحق  البنك.  في  اإللكترونية  القسيمة  استبدال  البطاقة  لحامل 
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ا للشروط التي يحددها التاجر. في حال كانت قيمة قسيمة    ،ناسبة واحدة فقطاإللكترونية في م  وفق 

للشراء الكاملة  القيمة  من  أعلى  عن    ،الشراء  النظر  وبصرف  البطاقة.  حامل  إلى  الفرق  رد  يتم  فلن 

لدى  فقط  واحدة  شراء  معاملة  سياق  في  للشريك  اإللكترونية  القسيمة  استخدام  يمكن  قيمتها، 

 التاجر. 

الخصومات النقدية  (ج

يمكن لحامل البطاقة طلب خصم نقدي وسيتم إيداع رصيد الخصم في حساب بطاقة االئتمان بناء   

ونقاط   املطلوب  املبلغ  معدل    و/أوالنقاط    و/أوثانكيو  على  على  االطالع  يمكن  املخصومة.  األميال 

لنقاط   النقدي  و/أوالنقاط    و/أوثانكيو  التحويل  للخصم  الالزمة  .  www.Citibank.aeعلى    األميال 

املوقع.  علىاملطبق  املعدليجوز لسيتي بنك تغيير معدل التحويل في أي وقت وسيتم نشر  

 تحويل النقاط  .2

تحويل    لحاملييمكن   (1 الشروط  عليهم  تنطبق  ممن  األميال  ثانكيو  نقاط  البطاقات  أو  و/  النقاط  أو  و/ 

  االتصال بخدمة سيتي فون  خالل أو من  www.citibank.ae الرابط عبر الوالءالصالحة للتحويل إلى برامج  

  فإنه  ،مشارك  والء   إلى برنامج  أو النقاط و/ أو األميال ثانكيو رصيدك من نقاط  . وحتى يتم تحويل املصرفية

بنك    سيتي  سجالتوآخر اسم في    . يجب تطابق أول املعني  الوالء يتعين وجود حساب عضوية سار في برنامج 

برنامج   عضوية  الحسابات.  املعني    الوالءوحساب  بين  النقاط  تحويل  يتسنى  يجوز حتى  نقاط  تحويل    ال 

أو إساءة استخدام    احتيال سترداد بسبب وجود مظاهر  لال   غير القابلة و/ أو النقاط و/ أو األميال  ثانكيو  

للمبلغ الحد االدنى   ، أو بسبب عدم سدادو مكافآت سيتي أثانكيو  سيتي    أو نشاط مشبوه في برامج مكافآت

 :بحلول تاريخ استحقاق الدفع. حال اكتمال طلب التحويل، يتمسداده املطلوب 

ا من رصيد    و/ أو النقاط و/ أو األميال ثانكيو  نقاط  يتم خصم   (أ و/ أو النقاط  ثانكيو  نقاط  املحولة فور 

 .البطاقةحساب  املتاح في   و/ أو األميال

إضافة   (ب النقاط  تحويل  برنامج    عملة ينشأ عن  إلى حساب عضوية  املقررة  بعد   املعني   الوالءاملكافآت 

تصل مدة إكمال املعاملة إلى  يختلف الوقت حسب برنامج الشريك، وقد  قد    .إكمال معاملة التحويل

 .أسبوعين

و/ أو النقاط  ثانكيو  نقاط  يل  عملية تحو   علىكافة الشروط واالحكام الخاصة ببرنامج الشريك  تنطبق   (ج

 .و/ أو األميال

الطلب املقدم بتحويل   (2 أو األميال ثانكيو  نقاط  يعتبر  النقاط و/  ا وغير قابل    و/ أو  يمكن    وال.  لإللغاءنهائي 

.إلى حساب البطاقة  إعادتهاتحويلها أو  املطلوب  و/ أو النقاط و/ أو األميالثانكيو نقاط استعادة 

، يتعين قبول الشروط واالحكام الحالية قبل إكمال  و/ أو النقاط و/ أو األميالثانكيو  نقاط  عند تحويل   (3

.بطاقة ائتمان سيتي بنك باختالف نوع التالية   املعاملة. قد تختلف الشروط واالحكام
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 أصحاب البطاقات املؤهلة  . أ 

 املشاركة   الوالءبرامج   .ب

 التحويل  معدالت .ت

 .توجد رسوم في الوقت الحالي على خاصية تحويل النقاطم التحويل. ال رسو  .ث

 و/ أو النقاط و/ أو األميال ثانكيو نقاط متطلبات الحد االقص ى والحد االدنى لتحويل  .ج

 و/ أو النقاط و/ أو األميال ثانكيو لنقاط متطلبات التحويل التدريجي  .ح

السفر املشاركة والءإلى برامج  و/ أو األميال  و/ أو النقاطثانكيو نقاط قيود على عدد مرات تحويل  .خ

 تخضع كافة الشروط واالحكام للتغيير بعد إخطار معقول.   .د

 .مسبق التعامل بها في أي وقت ودون إخطار  قد تخضع خاصية تحويل النقاط إلى التعديل أو إنهاء (4

برامج    االطالعيمكن   (5 ائتمان  والءعلى  ببطاقات  الخاصة  بريمير،    السفر  سيتي  بريستيج،  سيتي  سيتي 

ال يعد سيتي بنك    السفر"    والءبرامج  "طلق عليها مجتمعة  يُ و ،   www.citibank.ae  على الرابط  بريميرمايلز

التي   الوالءيخص خدمات السفر أو برامج   تأكيديقدم أي  والاملشاركة، والء السفر ا لبرامج وال أو تابع  ؤ مس

 .والء السفريقدمها أي شريك في برامج 

الخاصة   (6 الحياة  أسلوب  والء  برامج  على  االطالع  ائتمان  بيمكن  و بطاقات  ريووردز  على  سيتي  اليف  سيتي 

وال  ؤ مسرامج والء أسلوب الحياة".  ال يعد سيتي بنك  ، وُيطلق عليها مجتمعة "ب www.citibank.aeالرابط  

ا لبرامج والء أسلوب الحياة املشاركة، وال يقدم أي تأكيد يخص خدمات السفر أو برامج الوالء التي   أو تابع 

 .يقدمها أي شريك في برامج والء أسلوب الحياة

أسلوب الحياة من أو إلى تحويل   والءبرامج    /السفر   والءيحتفظ سيتي بنك بالحق في إزالة أو إضافة برامج   (7

 .مسبق  أي وقت ودون إخطار النقاط في

إلى برامج والء السفر املشاركة الستردادها مقابل رحالت جوية وإقامات فندقية  ثانكيو  قم بتحويل نقاط   (8

رنامج  مع شركاء محددين، مما يمنحك أفضل معدالت التحويل دون التقيد بأي ب  1:  1واملزيد على أساس  

معين. 

 / النقد مقابل األميال / النقد مقابل النقاط   نقدي االستبدال مقابل خصم  .3

، والتي يتم منحها  نقدية  يجوز لحامل البطاقة استبدال نقاط ثانكيو و/أو األميال مقابل خصومات (1

مشتريات التجزئة املؤهلة املتعلقة بالسفر.    في  االستخدامه  رصيد في الحسابفي شكل  سيتي  من قبل  

من قبل سيتي بنك من وقت آلخر. تشمل  نقدي  خصم  بالنقاط/األميال    استبداليتم تحديد معدل  

بالسفر   املتعلقة  التجزئة  /    نفقاتمشتريات  البحرية  الرحالت   / الطيران  تذاكر  شراء  مثل  السفر 

/السياحية  سوم تأجير السيارات، ورسوم الجوالتالقطارات، ورسوم اإلقامة املتعلقة بالضيافة، ور 

ا لتقديره املطلق  ،يحق لسيتي بنك  ،وكاالت السفر املحملة على حساب البطاقة. لتجنب الشك  ،وفق 
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http://www.citibank.ae/


October 2022

أن  أن يأخذ في الحسبان أو  ،ودون إبداء أي سببمسبق  في أي وقت ومن وقت آلخر وبدون إشعار  و

 . النقدي الخصملالستفادة من   املؤهلةالسفر تعلقة باملتجزئة المشتريات من يستبعد أي 

ا من تاريخ ظهور مشتريات التجزئة املؤهلة في كشف    60في غضون    االستبداليجب تقديم طلبات   (2 يوم 

البطاقة بعد الطلب. لحاملالحساب الالحق 

 السفر .4

أدناه.   الواردة  واألحكام واإلشعارات  الشروط  مراجعة  أو شراء مكونات   استبدال   يعتبريرجى  املكافأة 

. على جميع هذه الشروط واألحكام واإلشعارات بمثابة مواقة منكالسفر 

حكام العامة للسفر الشروط واأل  (1

 .واالميال من حساب البطاقة ثانكيو والنقاط واألميال  نقاطيتم خصم  (أ

،  CL"   رسوم الرحلة" كشف البطاقة الشهري تحت بند  املسددة ببطاقة االئتمان في  دفوعات  املتظهر   (ب

ت البحرية  الرحال وكالة  أو    مكتب تأجير السياراتأو الفندق أو    ن شركة الطيرانأو كرسوم محصلة م

 (. باسم "موردين" مجتمعينو ، "وردمعلى حدة باسم "كل منها  أو الوكيل السياحي )ُيشار إلى

لخدمات   (ج كونيكشنز  شركة  لها    السفر   والءووكالة    ،ش.ذ.م.م  السفر  والء تختص  التابعة  ش.ذ.م.م 

 .بتقديم خدمات برنامج املكافآت"( خدمات املسافر" باسم مجتمعتين شار لهمايُ )

نزاع   (د نشوب  أو  الدفع  عدم  حالة  في  الحجز  إلغاء  السفر  خدمات  لشركة  السداديحق  وفقا   ، على 

الخاص، تطبيق    لتقديرها  املوردين  الغراماتوسيتم  قبل  من  املفروضة  إلى  القياسية  تصل  بقيمة 

 .املبلغ الكامل لكل تذكرة / حجز

خدمات   (ه شركة  خارج    بالواليات  السفرتقع  بها  الخاص  االتصال  مركز  ويقع  االمريكية،  املتحدة 

املتحدة العربية  يتعين اإلمارات  إل يم  تقدعليك    .  الالزمة  الحجز  املعلومات  و جراء  كيانات خارج  ألفراد 

املتحدة العربية  واملوافقة  اإلمارات  املوردين ،  إلى  السفر  خدمات  شركة  بواسطة  بياناتك  نقل  على 

وذلك حتى يتمكنوا من إتمام الرحلة   ،املعنيين، باإلضافة إلى أي مجمعي بيانات يشاركون في املعاملة

املختارة. 

تتو  (و أن  تقدمها شركة خدمات  يجب  التي  الحجوزات  والقواعد    السفرافق جميع  القوانين  مع جميع 

الحصر، العقوبات الصادرة   ال املتحدة، بما في ذلك، على سبيل املثال    الواليات بها في    واللوائح املعمول 

االصول  مراقبة  مكتب  وقد    عن  العقوبات    تعوق االجنبية.  السفرهذه  خدمات  توفير    شركة  وبين 

 .محددين أو أفراد بعينها إلى وجهات  رحالت

إضافية   (ز شخصية  بيانات  إلى  السفر  خدمات  شركة  تحتاج  لهاحتى  قد  متطلبات    يتسنى  تحقيق 

إلغاء أي حجز ترى أنه ينتهك، أو تعتقد بحسن نية، أنه ينتهك    شركة خدمات السفرل  . يحقاالمتثال

وفق    الوالياتقانون   مسؤولية  لتقديره  ااملتحدة،  أي  دون  الخاص،  إصدار    بخالفاملسافر    تجاها 

مسموح  ذلك  كان  إذا  االموال  برد  قانون    موافقة  املابه  أن  مالحظة  مع  منها ستردة  املبالغ  ،    سيقتطع 
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أثناء إتمام عملية    و/أو رسوم البرنامج و/أو الرسوم االخرى التي سددها املسافر  العملةرسوم تحويل  

 .الحجز

الحجوزات  والتعديل:اإللغاء   (ح كل    تخضع  عن  الصادرة  بشأن خط  للقواعد  مع  رحلتكسير  ُمورد   ،

بأن  الحجوزات    العلم  يجوز بعض  بينما    ال  تعديل    يتطلب إلغاؤها،  أو  أخرى  إلغاء  سداد  حجوزات 

مدة تصل إلى  ،  يستغرق استرداد مبلغ الحجز، حال السماح به  قد.  و/أو رسوم للمورد  برنامجللرسوم  

ا،  الالزمةاالجراءات    إلنهاءا  يوم    90 كل    تبع  قبل  من  املطبقة  يجب  على حدة  مورد للسياسة    تقديم. 

املغادرةيوم    30مهلة قدرها    خالل  مبلغ الحجز   استردادطلب   املسجل في جدول املواعيد،    ا من تاريخ 

قبل يشترط  استرداد    كما  طلب  أي  أي  معالجة  إعادة  يتم  تذاكر  أن  )مثل  للتداول  قابلة  مستندات 

الطيران أو الشهادات أو القسائم القابلة لالسترداد، وما إلى ذلك( إلى شركة خدمات السفر.  

 الخصوصية  (2

االئتمان   (أ بطاقة  وتفاصيل  االتصال  وتفاصيل  اسمك  في ذلك  )بما  الشخصية  معلوماتك  سيتم جمع 

بتر  تتعلق  الصلة( ألغراض  ذات  األخرى  نيابة واملعلومات  الصلة  ذات  األخرى  والخدمات  السفر  تيب 

عنك وتسهيل ترتيبات السفر والحجوزات الخاصة بك. إذا لم تقم شركة خدمات السفر بجمع هذه  

فلن تكون قادرة على تزويدك بالخدمات التي طلبتها. ستكشف شركة خدمات    ،املعلومات الشخصية

ناسبين )املوجودين عادة في البلد / البلدان  السفر عن أجزاء من معلوماتك الشخصية للموردين امل

في  يشاركون  معلومات  مجمعي  أي  إلى  باإلضافة  االتصال(،  مراكز  بها  توجد  التي  أو  إليها  تسافر  التي 

وذلك حتى يتمكنوا من إتمام الرحلة املختارة. ،املعاملة

الخصوصية   (ب ا لسياسة  بها وفق  املعمول  سيتم استخدام جميع معلوماتك واإلفصاح عنها واالحتفاظ 

الوالء    بها لدى  اإلنترنت  تقرأإذا كنت  املعني؛ و مزود مكافآت  على    فيمكنك االطالع  ،هذا املستند عبر 

فيمكنك الحصول    ،هذا املستند عبر اإلنترنت  تقرأاملوقع. إذا كنت ال    سياسة الخصوصية على نفس

معلومات االتصال  ستجد  من مزود مكافآت الوالء الخاص بك و   على نسخة من سياسة الخصوصية 

ب اإللكتروني  الخاصة  البريد  تأكيد  في  موجودة  الوالء  مكافآت  لكمزود  في  املرسل  ترغب  كنت  إذا   .

بها   تحتفظ  التي  املعلومات  إلى  خدمات  الوصول  أو    السفرشركة  في  عنك  ترغب  أو كنت  تغييرها، 

  فيرجى االتصال بمزود مكافآت الوالء للحصول على نسخة من  ،معالجتها  تقديم شكوى حول طريقة

سياسة الخصوصية ذات الصلة.

السفرقد تسجل   (ج الهاتفية    ،شركة خدمات  املحادثات  لدينا تسجيل  وقد تطلب من مزودي الخدمة 

سيتم إخطارك خالل .  من حسن أداء الخدمة  ض ضمان الجودة والتحقق التي يتم إجراؤها معك ألغرا

مك بأنأي  معك  نجريها  هاتفية  إذا  مسجلة  املكاملة   املة  اعتراض .  أي  لديك  التسجيل  كان  هذا    ،على 
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إبالغ   املعنيفيرجى  معنا  املشغل  التواصل  منك  املشغل  يطلب  أن  ذلك  بعد  الضروري  من  يكون  قد   .

   .خالف املكاملات الهاتفية بوسائل أخرى 

 :معلومات عامة حول السفر .4

عند تسجيل الدخول، يلزم وجود بطاقة هوية صادرة من الحكومة ومرفق بها صورة شخصية، ويجب   (أ

االسم املوجود في الهوية مع االسم املوجود في الحجز. وإذا كانت الرحلة دولية، فيجب أن    أن يتطابق

مر وجود تأشيرة واستيفاء شروط صحية معينة. ويجب أن  تض ي األ وربما يق   يكون لديك جواز سفر

لعودة. وبالنسبة  املقرر لتاريخ  ال  بعد  (ولتكن ستة أشهر )  يكون جواز السفر ساري لفترة زمنية محددة

موقع  لش زيارة  يمكنك  االجانب،  دخول  قنصلية   travel.state.gov/travelروط   / بسفارة  اتصل  أو 

إليه تسافر  الذي  التوقف    ، البلد  وجهات  في ذلك  للرحالتبما  املطلوبة املؤقت  املستندات  ملعرفة    ،

العودة متطلبات مثل التطعيمات التي يجب أن تحصل عليها، بما في ذلك  ،للدخول واملتطلبات األخرى 

الح مسؤولية  عاتقك  على  تقع  منه.  غادرت  الذي  البلد  وتلبية  إلى  املناسبة  السفر  هوية  على  صول 

الرحلة لكل موقع على خط سير  املتطلبات  وجهات    ،جميع  في ذلك  للرحالتبما  املؤقت  ال  التوقف   .

السماخ يمكن   الناقلة  كان  ي مسافر  أل   للشركات  إذا  الناقلة  متن  على  املستندات  بالصعود  يحمل  ال 

النقل إبراز بطا التذكرة  في  قة االئتمان املستخدمة  املطلوبة. قد تطلب منك بعض شركات  دفع ثمن 

 .)التذاكر( الخاصة بك

ا ممن يسافرون مع أحد الوالدين فقط، عام    18ن تقل أعمارهم عن  ر الذييجوز أن يطلب من الُقص   (ب

إضافية. يرجى االتصال بشركة الطيران أو بسفارات البلد الذي تغادرون منه والبلد   تقديم مستندات 

 .البلدين للحصول على أي معلومات أخرى كال ه أو بقنصليات الذي تسافرون إلي

السفر (ج خدمات  لدى شركة  تتوفر  توفير    ال  إمكانيات  بشأن  معلومات   لألشخاص  مالئمة  مرافقأي 

 .  السفررحالت  خط سير  خاللذوي االعاقة 

ا معرفة خاصة بشأن األخطار املحتملة في الوجهات   (د أو    ،الدوليةليس لدى شركة خدمات السفر أيض 

اآلمنة غير  الصحية  ،الظروف  املخاطر  األجنبية  ،أو  الصحية  املتطلبات  الطقس  ،أو  مخاطر  أو    ،أو 

 الظروف املناخية القاسية في املواقع التي قد تسافر إليها.  

والتفاصيل   (ه املعلومات  أن  ُيعتقد  الرحلة.  سير  خط  في  مورد  كل  لقواعد  السفر  حجوزات  تخضع 

لكن شركة خدمات السفر ال تقدم أي ضمان أو تأكيد فيما يتعلق بهذه    ،دقيقة  املقدمة عن املوردين

 املعلومات والتفاصيل. 

املسافر (و )تذاكر(  تذكرة  إصدارها  ، تشكل  اإللكتروني  ،حال  الحجز  املورد   ،أو  بين  الوحيد  العقد 

م  و/أوواملشتري   خطأ  أو  تقصير  أي  عن  مسؤولية  أي  السفر  خدمات  شركة  تتحمل  ال  ن  الراكب. 

 جانب املورد. 

ويجب    ،ال تتحمل شركة خدمات السفر أي مسؤولية عن أي ائتمان أو قسيمة صادرة عن أي مورد (ز

معالجة أي أمور أو مشكالت قد تكون لديك فيما يتعلق بهذا االئتمان أو القسيمة مباشرة مع املورد. 
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الطلب فقط وال يمك (ح بناء  على  املورد تكون  إلى  املقدمة  الخاصة  يتم تحصيل  الطلبات  ن ضمانها. قد 

ا على الخدمة املطلوبة. رسوم وضرائب، اعتماد 

الترقيات غير مسموح بها على مسارات معينة. يرجى مراجعة املورد مباشرة. (ط

. مسبق تخضع سياسات املوردين للتغيير في أي وقت دون إشعار (ي

 .للتلفيتم فقدها أو تتعرض ليست مسؤولة عن أي أمتعة شركة خدمات السفر  (ك

أو برامج والء    اتبرامج املسافر الدائم لشركفي  ال تسمح أنواع معينة من األسعار باالئتمان   (ل الطيران 

السيارات أو الفنادق. 

 املواد الخطيرة  .5

أو معك أنت شخصيا. تحظر  قوانين مختلفة    ثمة ( أ  أمتعتك  في  الطائرات  متن  الخطرة على  املواد  نقل 

يؤدي عدم أن  السجن    ويمكن  إلى  بذلك  املتفجرات  باهظة  وغراماتااللتزام  الخطرة  املواد  وتشمل   .

شتعال واملواد الصلبة واملؤكسدات والسموم واملواد املسببة  لال   والغازات املضغوطة والسوائل القابلة

وغاز الدهانات  أمثلة:  املشعة.  واملواد  واأل  للتآكل  للدمو القداحات،  املسيلة  والغازات  النارية  ع  لعاب 

.وزجاجات االكسجين، واالدوية املشعة

  التي يمكن حملها هناك استثناءات خاصة لكميات صغيرة من املواد الطبية ومواد النظافة الشخصية  (ب

التدخين تحملها بنفسك. ملزيد من املعلومات يرجى االتصال بشركة الطيران    في أمتعتكم وبعض مواد

.مباشرة

رسوم االمتعة  .6

السياسات والر  يتم فحصها واأل تختلف  التي  األمتعة  املطبقة على  املورد.  املشحونةمتعة  سوم  يفرض ، حسب 

ا على الحقيبة األولى   الثانية ذات الحجم القياس ي. يرجى مراجعة املورد ملعرفة رسوم    و/أوبعض املوردين رسوم 

األمتعة وقيود الحجم والوزن والقيود األخرى. يمكن العثور على قائمة بشركات النقل الجوي ورسومها لألمتعة  

 .  gefees.aspwww.tripcharges.com/baggaاملشحونة على  

ضرائب الوجهة  .7

قد ال يتم تضمين ضرائب املغادرة أو الدخول التي تفرضها الحكومة في ضرائب التذاكر، وبالتالي يجب أن يكون  

ا وبالعملة املحلية   . في جهة تحصيلهاالركاب مستعدين لدفع هذه الضرائب نقد 

شروط وأحكام شركة الطيران  .8

http://www.tripcharges.com/baggagefees.asp
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لالسترد  (أ قابلة  غير  الطيران  األجرةتذاكر  شروط  بذلك  تسمح  لم  ما  للتغيير  قابلة  وغير  كان    ، اد  وإذا 

بها ا  الطيران  ، مسموح  لقواعد شركة  الطيران    وغرامات  ، فإنها تخضع  قيمتها شركات  ملبلغ    والتي قد تصل 

ا لرسوم البرنامج. ،رسوم فرق السعرو  ، تغيير التذكرة رسوم، باإلضافة إلى كامال تذكرةال وقد تخضع أيض 

من   (ب الجوي  النقل  شركات  من  قليل  عدد  يطلب  السفرقد  خدمات  عند    شركة  الرحلة  توفر  تأكيد 

بك    الحجز. فسيتصل  بالتوافر،  تتعلق  مشكلة  أي  هناك  كانت  وكالةإذا  غضون    مندوب  في   24السفر 

ساعة إلجراء ترتيبات رحلة بديلة دون أي تكلفة إضافية. 

ا    ،في بعض الحاالت (ج ا  قد تصدر لك شركة طيران رصيد  ا لقواعد  نقدي  "بدال من" استرداد األموال وفق 

ن  فيتم االحتفاظ به م   ، من قبل شركة طيران  ائتمان رصيد  األجرة املرتبطة بالحجز الفردي. إذا تم إصدار  

قيمة   لدفع  الرصيد  هذا  استخدام  يمكن  األصلي.  الحجز  في  املسجل  الراكب  باسم  الطيران  شركة  قبل 

ا للشروط التالية:  حجز رحلة جديدة وفق 

 الحجز امللغى؛ فيالحجز الجديد باسم نفس الراكب أن يكون  •

 الحجز األصلي؛  التي أجرتالحجز الجديد على نفس شركة الطيران  أن يكون  •

الجديدة   • بالرحلة  املرتبطة  الرحالت  جميع  تكتمل  أن  شركة  يجب  قبل  من  املحدد  التاريخ  قبل 

ا  ،الطيران وفق  الرحالت  هذه  تحديد  وفئة  ل  ويتم  األصلية  بالتذكرة  الخاصة  األسعار  قواعد 

 ؛ الخدمة األصلية

ي  عمالت  أنت مسؤول عن دفع أي رسوم صرف • الطيران فيما  تعلق بإجراء حجز  تفرضها شركة 

 ؛أو زيادة في األجرة مصاريفجديد باإلضافة إلى أي رسوم أو  

 قائم بالفعل. على حجز  ميزة رصيد االئتمانال يمكن تطبيق  •

الطيران  إذا   • لك شركة  تصدر  ا  لم  التذكرة  استرداد  إئتمانلقيمة  رصيد  للحجز   ،أو  يكون  فلن 

 امللغى أي قيمة لالستخدام في املستقبل 

الطقد   (د شركات  األ تفرض  على  إضافية  ورسوم  تكاليف  من  يران  وغيرها  واملشروبات  والوجبات  متعة 

.على عاتقكالتكاليف  هذهويقع سداد  ؛الخدمات

 .التذاكر غير املستخدمة ليس لها أي قيمة إذا لم يتم إلغاؤها قبل موعد املغادرة املقرر  (ذ

 .أو شركة طيران أخرى  التذاكر أو نقلها إلى راكب آخر   تخصيصيمكن إعادة  ال (ر

مسؤولة عن أي تغيير/تغييرات في شركة خدمات السفر غير  التغيير.    الحتمالية  الرحالتتخضع جداول   (ز

بهذا التغيير. يرجى التأكد من وقت املغادرة املقرر    إخطارك، وليست مسؤولة عن الرحالت جدول مواعيد

االقل   48قبل   على  املغادرة    ساعة  موعد  و  الداخل  للرحالتمن  املغادرة    72ية  قبل  االقل  على  ساعة 

 .الطيران قد تغير رحالت   الدولية ملعرفة ما إذا كان جدول  للرحالت
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التلقائي لجميع الحجوزات املستمرة وحجوزات العودة. اإللغاء  قد يؤدي عدم استخدام أي حجز إلى    (س

 .سفركخطط  في حال خدوث تغييرالطيران   شركة إبالغيجب 

. قد يتم  إلى املطاروالحضور  إلى الطائرة  متطلبات الصعود  بشأن  كل شركة طيران    منتحقق  يجب ال  (ش

فوق   الرحالتحجز   طفيف    الجوية  احتمال  وهناك  الطاقتها،  متن    أن  على  متاح  مقعد  هناك  يكون 

 .فإن شركة الطيران سوف تتخذ ترتيبات بديلة لك الطائرة التي تم تأكيد حجزك بها. إذا حدث ذلك،

ال (ص تكون  في قد  بالحق  الجوية  الخطوط  تحتفظ  الرحلة.  سير  خط  على  موجودة  التوربينية  طائرات 

 .العميلالطائرات دون إشعار وكالة حجز السفر الحجز أو  أنواع تغيير 

، (رحلة تشترك فيها شركتان أو أكثر في نفس الرحلة)في حالة وجود رحلة مشتركة في خط سير الرحلة   (ض

 .في يوم املغادرة املشغلة للرحلةالركاب تسجيل الوصول مع شركة الطيران    يجب علىف

غير   (ط االلكترونية  التذاكر  تكن  لم  ما  إلكترونية،  كتذاكر  الحجز  وقت  في  التذاكر  جميع  إصدار  سيتم 

قيود بسبب  الطيران.  تواجهها    متوفرة  تحصيل    شركات  يتم  قد  إلكترونية،  تذكرة  توفر  عدم  حالة  في 

الورقية وتسليمهاابل  رسوم منك مق  التذاكر  يتمإرسال  في غضون    إرسال   .  الورقية  التذاكر    48جميع 

 .ساعة

حال (ظ الورقية    انفقد  في  التذكرة  سرقة  للتلفأو  تعرضها  اتصل  أو  السفر،  خدمات  فورا    بشركة 

قد تحتاج إلى شراء تذكرة سفر جديدة أثناء انتظار    كيفية معالجة طلبك.  للحصول على معلومات حول 

التذكرة  أ عن  املستحق  املبلغ  السداد  عن  مسؤوال  وستظل  به.  مسموح  ائتمان  رصيد  أو  استرداد  ي 

)التذاكر( املفقودة أو املسروقة أو التالفة ما لم يتم رد األموال أو إصدار رصيد ائتمان من قبل شركة  

   الطيران.

ش (ع بها  وتسمح  متاحة  كانت  إذا  للمقاعد،  املسبقة  التخصيصات  ضمان  يتم  يرجى ال  الطيران.  ركة 

 االستفسار من شركة الطيران عن بطاقة )بطاقات( الصعود إلى الطائرة.

زيارة   (غ -http://www.dot.gov/office-policy/aviation-policy/aircraft-disinsectionيرجى 

requirements .للتعرف على استخدام املبيدات الحشرية على متن طائرات معينة 

الطيران املعنية للحصول على معلومات بشأن قيود مسؤولية شركات الطيران،    يرجى الرجوع إلى شركة  (ف

مونتريال،  اتفاقية  بموجب  املعدلة  بصيغتها  وارسو،  التفاقية  األخرى  واللوائح  األمتعة  عن  واملسؤولية 

واالنظمة األخرى املعمول بها. 

 دق اشروط وأحكام الفن  .9

ا بذلك في شروط   (أ الفندقية غير قابلة لالسترداد وغير قابلة للتغيير ما لم يكن مسموح    حجز الغرف 

والتغيير قبل إجراء حجز  اإللغاء  السعر. تحقق بعناية من شروط ورسوم الحجز و تفاصيل  الغرفة /  

لحجز غرفة الفندق. بالنسبة للغرف التي ال يسمح فيها باسترداد مبالغ الحجز، سيتم تحميلك مبلغ ا

بالكامل إضافة إلى الضريبة عن فترة اإلقامة بأكملها إذا قمت بتغيير الحجز أو إلغائه في أي وقت. 
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قد تخضع طلبات اإللغاءات أو التعديالت )إذا كان مسموحا بها( املستلمة في أي وقت لرسوم البرنامج   (ب

ا بذلك. ستظ هر هذه الرسوم في كشف حساب  باإلضافة إلى أي رسوم يفرضها املورد، إذا كان مسموح 

 ". CLبطاقتك الشهري باسم "رسوم الرحلة * 

نفس التواريخ، حتى لو كانت جميع التواريخ    خاللغرف في نفس الفندق    9حجز أكثر من  لك    ال يجوز  (ج

إذا متطابقة.  من    غير  أكثر  بحجز  قمت  أنك  منفصلة، فستخضع هذه    9وجدنا  في حجوزات  غرف 

 .السعر تفاصيل املبينة في اإللغاء  رسوم لغاء وستتحمل لإلالحجوزات 

يجوز  (د الحضور   األموال استرداد    ال  عدم  حالة  الحجز  في  موعد  إلى  في  الحضور  عدم  يؤدي  وسوف   ،

اإلجماليةمصادرة   النقاط  القيمة  مصادرة  مع  بالفعل  مسدة  مدفوعات  في   ألي  استخدمتها  التي 

تصل إلى الفندق في وقت متأخر،   الحجز، وذلك دون تقديم أي رصيد إئتماني. إذا كنت تعتقد أنك قد

التي يعتبرك فيها    وقات الفعلية(. األ أمكنإن )يرجى االتصال بالفندق مباشرة لترتيب الوصول املتأخر  ف

.آلخرتختلف من فندق  ا عن الحضور"متأخر  " الفندق 

 .سترداد أي أموالجيل املغادرة املبكر من الفندق أي حق في اتس  تب علىال يتر  (ه

أو  الحجوزات  لغاء  في خط سير الرحلة لجميع طلبات إ  عبر الرقم املدرجشركة خدمات السفر  اتصل بـ (و

تؤدي   قد  التغييراإللغاء  طلبات  تغييرها.  إضافية    ينفذهاالتي    أو  رسوم  إلى  مباشرة    و/أوالفندق 

تكون    ال حتى  اإللغاء  حجوزات الفنادق، احتفظ برقم    مصادرة أي مبلغ مستحق االسترداد. عند إلغاء

.الفندق جانبإذا كان هناك أي خطأ من اإللغاء سداد رسوم عن  المسؤو 

الحكومة   (ز من  صادرة  هوية  بطاقة  وجود  يلزم  الدخول،  تسجيل  عليهاعند  صورة شخصية،    ومثبت 

النزل الفندقية  تطبق بعضاالسم املوجود في الهوية مع االسم املوجود في الحجز.    ويجب أن يتطابق

 .املسموح له باإلقامة فيهاللحد االدنى للسن   اشروط 

. يرجى االتصال بالفندق مباشرة ملعرفة إلى آخر  فندق  منطفال  املطبقة بشأن اال سياسات  التختلف   (ح

 .طفال وما إذا كانت هناك قيود على االطفاللأل  ما إذا كان يتم تقديم مزايا

، مثل  فندقية إضافية تشمل أسعار حجوزات الفنادق ثمن الغرفة وضرائب الفندق فقط. أي رسوم   (ط

املنتجع على    رسوم  املفروضة  االضافية  الطاقةاسوالرسوم  رسوم    تهالك  وأي  الفندق،  نثرية في 

بل  ليست   تتكبدها الحجز،  سعر  في  الرسوم   متضمنة  تشمل  قد  الفندق.  إلى  مباشرة  دفعها  يجب 

املثال    النثرية السيارات  ال على سبيل  األ   الحصر رسوم وقوف  الغرف ورسوم  وجليسة  طفال وخدمة 

 .واالكراميات غرفة ورسوم امليني بارفي ال ومشاهدة األفالمالهاتف ورسوم استخدام االنترنت 

ا لسياسات التي يطبقها موردو الخدمات الفندقية بشأن   (ي يتم  ، لن  التفضيلية املقدمة لناسعار  األ نظر 

مباشرة    بشركة خدمات السفر  ساعة من وصولك. يرجى االتصال  24ال قبل  تقديم اسمك للفندق إ

  فيما يتعلق بالتدخين أو وسائل الراحة داخل  تفضلهخاصة، مثل نوع السرير أو ما  طلبات    بشأن أي

 .الطلبات الخاصة مرهون بتوفرها في الفندق  ، مع العلم أن تلبيةالغرف

نقدي عند تسجيل  مبلغ  بطاقة ائتمان رئيسية باسم أحد الضيوف أو إيداع  تقديم  قد يطلب الفندق   (ك

 .الوصول 

.الحجز  يتم تحديدها في تأكيد اليشمل الخدمات التي   الالحجز   (ل
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السفرستبذل شركة   (م إل ا  جهد    خدمات  كانمعقوال  إذا  الضيوف  أو    ت خطار  تجديد  أعمال  أي  هناك 

الفندق في  وإذا ترميم  السفر  كانت    ؛  خدمات  بذلكشركة  علم  تكون  ف  ،على  السفر لن    خدمات 

.عن التجديد أو الترميم تنجم عن االضرار التي قد وال مسؤولة عن أي إخفاق في إخطاركم بذلك  

 شروط وأحكام تأجير السيارات  .10

املورد املعمول بها لدى  اإللغاء  التي يتم تلقيها في أي وقت لسياسات    التعديلأو  اإللغاء  طلبات  تخضع   (أ

البرنامج. ستظهر هذه    التي قد اإللغاء  ورسوم   لرسوم  أيضا  الحجز وقد تخضع  مبلغ  كامل  إلى  تصل 

 ".CLلرحلة *  باسم "رسوم اباسم الرسوم في كشف البطاقة الشهرية 

إلى   (ب الحضور  عدم  يؤدي  وسوف  الحجز،  موعد  في  الحضور  عدم  حالة  في  األموال  استرداد  يجوز  ال 

مدفوعات   ألي  اإلجمالية  القيمة  في    مسددةمصادرة  استخدمتها  التي  النقاط  مصادرة  مع  بالفعل 

.الحجز، وذلك دون تقديم أي رصيد إئتماني

 .أي أموال  استرداد  عطي الحق فيي الللسيارة املستأجرة  املبكر االرجاع  (ج

تخضع أي ضرائب ورسوم إضافية للتغيير دون إشعار مسبق، وقد تختلف من موقع إلى آخر، ويمكن   (د

 .استالم السيارةعلى العميل عند   أن يتم تحميلها

  (ه
ُ
ساعة، وقد تخضع لرسوم إضافية حسب وقت العودة، بما في ذلك   24حسب أسعار االيجار لكل  ت

املثال   سبيل  قبل  ال  على  من  مباشرة  عليها  محاسبتك  ستتم  والتي  بالساعة،  االيجار  رسوم  الحصر 

  االيجار. إذا قلت فترة  ملدةدنى  ا أحد  شركات تأجير السيارات    بعض  تفرضشركة تأجير السيارات. قد  

.لإليجاربسعر الحد االدنى سعر إيجار السيارة يجار عن الحد االدنى املطلوب فسيحتسب اإل 

في   (و مقدما  دفع 
ُ
ت التي  السيارات  تأجير  أسعار  من    الواليات تشمل  غير محدود  االمريكية عدد  املتحدة 

خارج    الكيلومترات السيارات  تأجير  أسعار  والرسوم.  قد    الوالياتوالضرائب  االمريكية    ال املتحدة 

السيارات  ، و والضرائب والرسوم  ميالاأل تشمل عدد غير محدود من   تأجير  في موقع  تقييم ذلك  يتم 

 .سعار عرضة للتغييرواأل الرسوم مباشرة،   مباشرة. شركة تأجير السيارات هي من يفرض 

ضافيين أو السائقين دون رسوم الخدمات االختيارية مثل إعفاءات التأمين أو الوقود أو السائقين اال  (ز

القانونية في    السن  في غير متضمنة  الخاصة  إلى  سعر  ورسوم املعدات  التأجير ويجب دفعها مباشرة 

 .شركة تأجير السيارات

تقدم   (ح السفرشركة  ال  بشأن  خدمات  ضمان  عن    أي  النظر  بغض  لونها  أو  موديلها  أو  السيارة  نوع 

.السيارة التي تم حجزها

 .جغرافية وقيود على عبور الحدودقد تكون هناك قيود  (ط

، ومتطلبات السن عند تأجير  (قص ى، إن وجد)والحد االالحد االدنى  بيجب على املستأجرين االلتزام   (ي

املوردين   وقد يطلب بعض  ، لديهم رخصة قيادة صالحة، وبطاقات ائتمان رئيسيةوأن يتوفر  السيارة،  

حسن  تقديم   شركاتشهادة  معظم  قيادة.  السيارات    سجل  بعض   التأجير  الخصم.  بطاقات  تقبل 

فترة   في  السائق  كان  إذا  إضافية  يتقاضون رسوما  رفض عمرية  املوردين  في  الحق  للموردون  معينة. 
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السيارات   ذلك    أليتأجير  في  بما  االسباب،  من  في  سبب  سلبية  مؤشرات  القيادة    سجالتوجود 

 .السابقة

رخصة قيادة دولية أو االمتثال  تقديم  خارج البلد الذي تقيم فيه    شركات تأجير السياراتقد تتطلب   (ك

.للمتطلبات املحلية االخرى 

.الذي تم استئجارها منه  بخالفالسيارة املستأجرة في مكان   بتسليميسمح  ال (ل

.جميع املواقع والوجهاتفي تأجير السيارات ب يتوفر خيار استبدال النقاط القد  (م

 ./ البلد لقيود إضافية الواليةون واملستأجرون الذين يقودون خارج قد يخضع املستأجرون املحلي  (ن

السيارات   (س تأجير  يتم    ال أسعار  لم  ما  السرقة  ضد  والحماية  االصطدام  ضرر  على  التأمين  تشمل 

ا مما إذا كنت ستقبل  االتصال بشركة التأمين الخاصة بك إذا    االتفاق على ذلك. يرجى لم تكن متأكد 

.سيارات عند الكاونترتأمين شركة تأجير ال

نشطةالشروط واالحكام الخاصة باأل .11

 .التنزه السياحي بعد حجزها وجوالت ، املالهييمكن استرداد رسوم تذاكر املسرح، وتذاكر  ال ( أ 

أو تعديلها قبل أكثر من  األجميع   (ع التي تم إلغاؤها  أيام من تاريخ النشاط قد تخضع   3نشطة االخرى 

باسم  في كشف البطاقة الشهرية  هذه الرسوم  ستظهر  و   ، املوردين املعمول بهاورسوم    لرسوم برنامج 

أيام    3  خاللرسوم جميع االنشطة االخرى التي يتم إلغاءها    ُيسمح باسترداد  ". ال CL"رسوم الرحلة *  

 .في حالة عدم الحضور  لألمواليوجد استرداد  المن تاريخ النشاط.  

حالة   (ف في  لألموال  استرداد  يوجد  الحضور، ال  مصادرة    عدم  إلى  الحضور  عدم  يؤدي  القيمة  وسوف 

املدفوعاتل  اإلجمالية مع    جميع  دون املسددة  وذلك  الحجز،  في  استخدمتها  التي  النقاط  مصادرة 

 .تقديم أي رصيد إئتماني

يتعلق   (ص أي ش يء  أو  املدة  أو  التاريخ  أو تعديل  إلغاء  أو  تغيير،  في  الحق  املحجوزة  باألللموردون  نشطة 

النشاط الذي تم حجزه قبل    إشعارات  بدون  ساعة على االقل    72مسبقة. يجب عليك إعادة تأكيد 

 .من تاريخ النشاط

معك   (ق إحضارها  يرجى  إلكترونية،  قسيمة  أو  ورقة  إلى  حاجة  هناك  كان  أنواع  باإل إذا  أحد  إلى  ضافة 

.لنشاطسمح لك بالدخول إلى ذلك ايُ  الالحكومة، واال فقد   الصادرة عن  إثباتات الهوية 

   البحرية  والرحالت الجوالت حكام الخاصة بموردين الشروط واأل  .12

الجوية / البحرية    الرحالتجميع باقات  تشمل االنتقاالت األرضية؛ و   الالبحرية فقط    الرحالتباقات   (أ

 .النقل البري ال تشمل  

إلغاء (ب طلبات  تخضع  وقت  البحرية    الجوالت و   الرحالت  قد  أي  في  تلقيها  يتم  البرنامج  رسوم  لالتي 

.املورد أخرى يفرضها  باالضافة إلى أي رسوم
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تأخ  أية  خدمات السفرال تتحمل شركة   (ج أخرى في  ر  ي مسؤولة عن  أي وسيلة نقل  أو  أي رحلة طيران 

 االنتقاالت الجوية أو    الرحالت. إذا تم شراء  البحرية  أو الجولة  الرحلة  (تفويت)يؤدي إلى عدم اللحاق  

من   محددة  باقة  من  السياحيةکجزء  الجوالت  أو  البحرية  منظم    ،الرحالت  يقدم  الرحالت فقد 

 .انطالق الرحلةاملساعدة في حالة تفويت وقت   البحرية أو الجوالت السياحية

ردون سيطرة على الترتيبات الجوية املوص ى بها من قبل مو ال تملك شركة خدمات السفر أي تحكم أو  (د

أو    الرحالت جداول    ،السياحية  الجوالتالبحرية  ذلك  في  الطيران    الرحالتبما  وشركات  الجوية، 

  خدمات السفر يمكن أن تساعدك شركة  توقف.    املختارة، أو ما إذا كانت رحلتك سوف تكون بدون 

أن املورد   تضمن لك  ال   ها ولكن  البحرية التي يقدمها املورد،  الرحالتفيما يخص تغيير باقات الطيران/  

ظرف من    الجوية تحت أي   الرحالتيسمحون بتغيير    الن  سوف يفي بطلبك، ذلك أن بعض املوردي

 .الظروف

عاتق (ه على  دفع  تقع  إتمام  من  التأكد  مسؤولية  تاريخ    التأمين  ودائعك  في  النهائية  واملدفوعات 

الذي حدده أو    االستحقاق  السعر،  إلغاء  أو  تغيير  يتم  يؤكد  املورد. قد  أن  قبل  الغرفة   / املقصورة 

 .املورد على املبالغ املطلوب دفعها 

يجوز  (و الحضور   األموالاسترداد    ال  عدم  حالة  املقرر   في  املوعد  إلى في  الحضور  عدم  يؤدي  وسوف   ،

مصادرة النقاط التي استخدمتها في الحجز، وذلك مسددة مع    ي مدفوعاتأل جمالي  القيمة اإل مصادرة  

 .ائتمانيدون تقديم أي رصيد  

خيار شراء تأمين حماية العطلة الذي يقدمه مورد الرحلة البحرية أو الجولة السياحية.    ُيتاح لكقد   (ز

أي  لحماية    إذا رفضت  القبيل  هذا  من  تكاليفك  العطالتتأمين  استرداد  مخاطر  ، فستتحمل جميع 

تتمكن   السفرشركة  ولن  لس  من   خدمات  والتغطية  املستردة  املبالغ  ياسات جهة  مساعدتك. تخضع 

.تأمين السفر

 )ال يمكن استبدالها بالنقاطالتي   املعامالتعلى فقط تنطبق )لموردين املستحقة لالضرائب والرسوم  .13

الرسوم من بطاقة الخصم أو بطاقة االئتمان    تحصيلفيما يتعلق بتسهيل املعاملة الخاصة بك، فإن   (أ

بك والرسوم  ا  استقطاع سيشمل    الخاصة  في   وهيلضرائب  بما  العوامل  من  عدد  على  بناء  تختلف 

املبلغ املدفوع إلى املورد، وموقع املورد ووجهة السفر. وتشمل هذه    الحصر،  الذلك، على سبيل املثال  

، ضريبة  ال الحصراملورد بما في ذلك، على سبيل املثال    على  ا للضرائب املستحقةالرسوم مبلغا مقدر  

نتاج، وضريبة القيمة املضافة، اإل وضريبة    غال، وضريبة الغرفة،شاإل املبيعات واالستخدام، وضريبة  

رسوم الخدمة التي تفرضها   اأيض   ةشمل الضريبيماثلة أخرى. في بعض املواقع، قد تضرائب م أي  و/أو

ا باملورد    يكون التي  و الحكومة أو الرسوم االخرى املطلوبة بموجب القانون   قد يختلف    .تحصيلهاملزم 

النفقات،    املبلغ الفعلي املدفوع للمورد مقابل الضرائب املتعلقة بحجزك عن املبلغ املقدر واملضمن في

بمبلغ   خدمات السفرشركة ملبلغ املعروض. تحتفظ مالي الذي تدفعه لن يختلف عن اج اإل ولكن املبلغ 

.العمالءوالضرائب، إن وجدت، لتغطية تكاليف الحجز، بما في ذلك تكاليف خدمة   الرسوم
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السفرشركة   (ب عن    خدمات  املسؤولة  هي  وت  تحصيلليست  الضرائب. الضرائب  سلطات  إلى  حويلها 

جميع ُيدرج   إجمالي    املوردون  في  املطلوبة  لالضرائب  املرسلة  الفاتورة  السفرشركة  قيمة  ،  خدمات 

إلى املوردين.    هذه الضرائب  خدمات السفر شركة  وتدفع   خدمات  من املعلوم أن شركة  كلها مباشرة 

تختلف    السفر املوردين.  من  أي  مع  شراكة  لديها  الضريبيةليس    وأنواع  ومعدالتها ،  التشريعات 

 .املوقع باختالفالضرائب املطبقة 

ضمن    مالتللمعابالنسبة   (ج يقعون  موردين  تشمل  الرسوم   اختصاصاتالتي  فإن  معينة،  قضائية 

أو  املستقطعة من الخصم  بك    بطاقة  الخاصة  االئتمان  تتضمن    ألغراضبطاقة  والرسوم  الضرائب 

مستحقة  كونها  املعني    االختصاصإلى  وتحويلها    لهايتحص ب  خدمات السفرشركة    الضرائب التي تلتزم

   .الخدمات  مقابل أداء  كأتعابعلى املبالغ املحتفظ بها 

موقع   (د في  إقامة  أماكن  حجزت  و   يفرضإذا  السلع  على  قابلة ضريبة  مشابهة  ضريبة  أو  الخدمات 

.هذه الضريبة تسهيل استردادقادرة على  خدمات السفرشركة  فلن تكون املقيمين،  سترداد لغيرال ل

 مسؤوليةإخالء  .14

شركة   (أ دور  السفريقتصر  كونها    خدمات  بالسفر،  على  يتعلق  فيما  للمورد  أي    والوكيل  تتحمل 

الخسارة أو الحوادث أو التأخير أو املخالفات التي قد تنجم عن    مسؤولية عن الضرر أو التلفيات أو

أي    جانبمن  أي تقصير  الشغب، أو    القضاء والقدر أو الحرب أو أعمال أحداث  خلل في أي مركبة أو  

 .شركة أو شخص مشارك في نقل الراكب أو في تنفيذ ترتيبات السفر

السفرشركة  تحتفظ   (ب في قبول    خدمات  الرحلة   تعديالتبالحق  في خط سير  املورد  بها  طفيفة يقوم 

إلغاء رحلة املورد قبل املغادرة، فإن استرداد إجمالي املبلغ سيكون بمثابة تسوية   للمسافرين. في حالة

.لتزاماتكاملة لجميع اال

 .لموردلليست مسؤولة عن أي تغييرات تحدث بناء على طلب الراكب  خدمات السفرشركة  (ج

التابعة لها    خدمات السفر شركة   (د عدم الدقة فيما    عن  (وتخلي مسؤوليتها)تضمن دقة    ال والشركات 

الفنادق،  املقدمة    يتعلق باملعلومات البحرية والسيارات وغيرها    الرحالتالطيران، و   ورحالتووصف 

الس منتجات  املعروضة،  من  ذلك،فر  في  املثال    بما  سبيل  الحصرعلى  الصور ال  /  و   ،  الشعارات 

توفير املعلومات عنها من قبل املوردين   التي يتم،  الفندقية، وصف املنتجات  املزايا قوائم  و االيقونات،  

إرشااملعنيين.   بمثابة  لتكون  الفنادق  تقييمات  تصميم  عامةتم  و دات  شركة  ،  فإن  ثم  خدمات  من 

.التقييماتتضمن دقة   ال والشركات التابعة  السفر

املعلومات    مالئمةوالشركات التابعة لها واملوردين أي مسؤولية عن    خدمات السفر ال تتحمل شركة   (ه

املوقع    واملنتجات هذا  في  الواردة  أن  والخدمات  الخدمات  ألي غرض، كما  أو  املنتجات  أي من  إدراج 

املوقع  ع هذا  السفر  لى  أن شركة خدمات  يعني  أو يوصون  ال  يزكون  لها  التابعة  الشركات  من  أي  أو 

قد    بتلك املنتجات أو الخدمات. كل هذه املعلومات واملنتجات
ُ
على أساس مبدأ "الحالة    موالخدمات ت

نوع.  الراهنة"،   أي  من  ضمان  أي  عليه،  دون   وبناء 
ُ
السفرشركة  خلي  ت الشركات   خدمات  وجميع 
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لها مسؤوليتها عن جميع الضمانات والشروط املتعلقة بهذه املعلومات واملنتجات    واملوردين التابعين 

جميع ذلك  في  بما  القابلية    والخدمات،  وشروط  املعلنة  غير  التجاري  الضمانات    واملالئمة للتداول 

 .أي حقوق أو ملكية  انتهاكلغرض معين، أو عدم  

خرى هم متعاقدون مستقلون  األ ن الذين يقدمون خدمات السفر أو الخدمات  رديمن املفهوم أن املو  (و

التابعة لها.    خدمات السفرشركة    أو موظفين لدى  وكالءوليسوا   وبناء عليه، ال تتحمل  أو الشركات 

السفر  خدمات  األ مسؤولي  أيةوشركاتها    شركة  أو  األعمال  عن  أو  ة  أو    أو  السهوخطاء  التأكيدات 

املوردين أو عن أي إصابات    هؤالء  عن  أو أوجه القصور التي تصدر  أو االهمال  خاللالضمانات أو اإل 

 .تنشأ عن ذلكأخرى  نفقات أو  تعويضاتأية عن  أو ، أو أضرار في املمتلكات وفياتأو 

أية مسؤولية    خدمات السفرشركة  تتحمل    ال (ز لها  التابعة  الشركات  برد  أو  تلتزم  في حال  وال  الرسوم 

أو  قيمتهزيادة    أو  إلغائهأو  الحجز  تأخير   القهرية أو أي سبب آخر  اإل ،  أو الظروف  خارج عن  ضراب 

أو أخطاء أو تأخيرات، أو إعادة  مصاريف إضافية    تتحمل أي مسؤولية عن أي   والاملباشرة،    سيطرتها

وال تتحمل شركة  أي حكومة أو سلطة أخرى.    اإلجراءات املتخذة من جانبأو    مسار الرحالت  توجيه

عن أي أضرار مباشرة    أية مسئولية أو أي من الشركات واملوردين التابعين لها  خدمات السفر كذلك  

تنشأ عن أو تتعلق باستخدام هذا املوقع أو    تبعية أو    أو عرضية أو خاصة   جزائية أو غير مباشرة أو  

أو منتجات أو خدمات يتم الحصو  أو تنتج عن استخدام    خاللل عليها من  أي معلومات  هذا املوقع 

كانت    وإنذلك، حتى    أو غير  املطلقةهذا املوقع، سواء كانت مبنية على العقد أو الضرر أو املسؤولية  

بلغ    و/أوأو الشركات    خدمات السفرشركة  
ُ
 وا بإمكانية حدوث أضرار. بعضاملوردين التابعين لها قد أ

القضائية   أو    الالسلطات  العرضية  االضرار  عن  املسؤولية  من  الحد  أو  باالستثناء  ،  التبعيةتسمح 

.عليك أعالهاملذكورة  تنطبق القيود اللذلك قد 

القانون واجب التطبيق  .15

إجراء  اإل  وأي  بالسفريات  املتعلقة  سواء  قانوني  فصاحات  بها،  عنيتعلق  ا  ناشئ  تعاقدية  كان  أو   مسؤولية 

أو  تقصيرية أو    بمقتض ى،  والعدالةالقانون  اإلنصاف  في  مبادئ  بها  املعمول  للقوانين  تخضع  نيويورك    والية، 

هذه   الوالياتب بها  تطبق  التي  الطريقة  بنفس  االمريكية  هذه    املتحدة  في  تدخل  التي  االتفاقات  على  القوانين 

بها.    الوالية تنفيذها  يتم  قاموالتي 
ُ
ت التي  الدعاوى  تقبل  مسائل    مافي  ال  بأي  السفر    بإفصاحات  تتصليتعلق 

في  إهذه،   في  ال  املعنيمحاكم  حال رفعها  الفيدرالية    االختصاص  املحاكم  نيويورك ومدينة    واليةفي    الكائنةأو 

سوى  ختصاص املحاكم املذكورة.  الخضوع ال صراحة على    توافق وأنت    نيويورك،
ُ
يمكن    الجميع النزاعات التي  ت

 .الجماعية  ى كل فردي، دون اللجوء إلى أي شكل من أشكال الدعاو بش حلها بين الطرفين 

 الدفع بالنقاط  .5

للمشتريات   .1 إال  بالنقاط  الدفع  ميزة  استخدام  لك  يجوز  التجارية    و/أو ال  غير  وغير    عةو واملشر املعامالت 

أو   قانونية  غير  معامالت  أو  شراء  عمليات  أي  إجراء  ذلك  في  بما  آخر،  سبب  ألي  مشتريات  املحظورة 
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احتيالية. نحتفظ بالحق في تقييد استخدامك لبرنامج ميزة الدفع بالنقاط في الحاالت التي    و/أوباملضاربة  

 . املطلقتقديرنا حسب تشكل إساءة استخدام 

استخدام   .2 أجل  بالنقاطميزة  من  تكون    ،الدفع  أن  البطاقةيجب  البطاقات    حامل  من  أي  في  األساس ي 

" وباملعدلة من وقت آلخر    بمسمياتها   ،التالية باسم  يلي  فيما  إليها  )يشار  مسبق  املؤهلة  بطاقات  الإشعار 

لدفع بالنقاط"(:ل

 بطاقة ائتمان سيتي بريستيج  •

 بريميير بطاقة ائتمان سيتي  •

 بطاقة ائتمان سيتي ريواردز  •

 تيتانيوم( ،سيجنتشر ،)إيليت سيتي بريميرمايلزبطاقة ائتمان  •

(  جولد، سيلفر، وورلد إيليت، بالتينيوم، انفينت)  اليفائتمان سيتي   •

هناك أي مستحقات متأخرة    كون تالنقاط، يجب أال  بالدفع    ألغراض  نقديمن أجل الحصول على رصيد   .3

بطاقتك    على بالنقاطحساب  الدفع  برنامج  من  لالستفادة  الحد  ،  املؤهلة  تجاوزت  قد  تكون  أال  ويجب 

املؤهلة   لبطاقتك  من  االئتماني  بالنقاطلالستفادة  الدفع  أل برنامج  انتهاك  حالة  في  تكون  وأال  ي شروط  ، 

االستبدال. في وقت  لدفع بالنقاطاملؤهلة لالستفادة من برنامج ااستخدام بطاقتك   تنظم

أال   .4 يجب  بالنقاط،  الدفع  معاملة  وقت  بطاقتك  يكون  في  الدفع  حساب  برنامج  من  لالستفادة  املؤهلة 

ا  اأو  بالنقاط  مغلق  سواء بواسطتك أو بواسطة سيتي بنك.  موقوفاأو   ملغي 

 عن أي سلع   .5
 
خدمات يتم شراؤها باستخدام ميزة الدفع بالنقاط. التجار    و/أو لن يكون سيتي بنك مسؤوال

النفقات املتعلقة بهذه املنتجات أو    و/أواملعنيون هم وحدهم املسؤولون عن جميع االلتزامات والتكاليف  

 جميع الخدمات املساعدة األخرى املتعلقة بها.  و/أوالخدمات 

إشعار مسبق.  عن طريق ط في أي وقت يحتفظ سيتي بنك بالحق في إنهاء برنامج الدفع بالنقا .6

ا  ، أي نزاع  نشوبفي حالة   .7 ا وقاطع  و/أوصريح  أي خطأ    شريطة أال ينطوي على  ، يكون قرار سيتي بنك نهائي 

احتيال. شبهة 

ال يمكن التراجع عنه  ف  ،النقاطبالدفع    ألغراض  نقديرصيد  لحصول على  ل  استبدالبمجرد تقديم طلب   .8

ثانكيو    و/أو إلغاؤه    و/أو نقاط  إعادة  يمكن  وال  طلب    و/أو النقاط    و/أوتغييره  في  املستخدمة  األميال 

. كإلى رصيد االستبدال 
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حامل البطاقةبناء  على طلب    ،في حالة إلغاء معاملة من قبل التاجر  و/أوالتجار    معفي حالة وجود نزاعات   .9

ذلك غير  أو  البطاقة    وإضافته األصلي  الشراء  مبلغ    ردسيتم    ،األساسية  حساب  إلى  أخرى  املؤهلة  مرة 

بالنقاط الدفع  برنامج  من  ذلكلالستفادة  ومع  إلغاء    ،.  يتم  استبدال لن  بالنقاط    طلب    وسيظل الدفع 

الحساب  النقديرصيد  ال إلى  م  املضاف  االستبدال  البطاقة،ألغراض  على  إضافة    سجال  تتم  لن  وبالتالي 

خدمة إلى رصيدك مرة أخرى.  األميال املست و/أوالنقاط  و/أو نقاط ثانكيو 

إال   .10 بالنقاط  الدفع  الحساب ألغراض  إلى  النقدي املضاف  الرصيد  ا  ال يجوز استخدام  لشراء  في معامالت 

ما هو مسجل في  حسب    ،عبر الرسائل النصية القصيرة  ة الشراء املؤهلمعامالت    و/أوعبر اإلنترنت    ةاملؤهل

. لالستفادة من برنامج الدفع بالنقاطاملؤهلة البطاقة    كشف حساب

الدفع بالنقاط.ميزة استخدام عن ال يتقاض ى سيتي بنك أي رسوم   .11

ا لتقديره،  ،يجوز لسيتي بنك  .12 ا أدنى  يضعأن في أي وقت ووفق    و/أو نقاط ثانكيو  ى الستبدالأقص  و/أوحد 

لدفع بالنقاط. ا  فياألميال   و/أوالنقاط 

بالحق  .13 بنك  سيتي  ب،  يحتفظ  يقوم  بأن  لتقديره،  ا  ووفق  وقت  أي  نقاط    معدلتغيير  في  تحويل  )معدالت( 

الدفع بالنقاط. في معامالت   الستخدامها في الحساب  نقدي رصيد إلىاألميال  و/أوالنقاط  و/أوثانكيو 

.يمكن تعديل برنامج الدفع بالنقاط في أي وقت دون إشعار مسبق  .14

التجار.    .15 تصنيف  كيفية  ماستركارد   / فيزا  في  و تحدد  بالحق  بنك  سيتي  سواء  املشتريات    تصنيفيحتفظ 

القصيرة  ك النصية  الرسائل  عبر  مؤهلة  اإلنترنت  و/أومشتريات  عبر  مؤهلة  لتقديره    ،مشتريات  ا  وفق 

.  www.citibank.ae/tncالخاص. سيتم نشر أي تغييرات من هذا القبيل على  

تقديم  ساعة من    48إلى حساب بطاقتك املؤهلة الدفع بالنقاط في غضون    النقديرصيد  ال  إضافةسيتم   .16

برنامج الدفع  لالستفادة من  بطاقتك املؤهلة  التالي ل  حساب ال وسيظهر الرصيد في كشف    طلب االستبدال، 

وإجمالي   املطلوب  األدنى  الحد  دفع  يجب  حساب  الظاهر    املبلغبالنقاط.  كشف  املؤهلة  بطاقة  الفي 

بالنقاط،   الدفع  برنامج  من  التي  لالستفادة  للشروط  ا  برنامج    تنظموفق  من  لالستفادة  املؤهلة  البطاقة 

. الدفع بالنقاط

نقدي  للحصول على رصيد    استبدالهااألميال التي تختار    و/أوالنقاط    و/أوسيتم خصم عدد نقاط ثانكيو   .17

رصيدك املتاح  عبر الرسائل النصية القصيرة من    و/أو في الحساب لتغطية مشترياتك املؤهلة عبر اإلنترنت  

األميال.  و/أوالنقاط  و/أو نقاط ثانكيو من 

http://www.citibank.ae/tnc
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 الدفع بالنقاط عبر اإلنترنت  .18

أساسية مؤهلة  باستخدام بطاقة    ،كما هو موضح أدناه  ،نتإذا تم إجراء عملية شراء مؤهلة عبر اإلنتر   (أ

برنامج   من  بالنقاط  لالستفادة  املعاملةمعالج  وتمتالدفع  الحساب  ة  البطاقة ل   فسيتاح  ، على    حامل 

بنك    عندئذاألساسية   تطبيق سيتي  أو  اإلنترنت  عبر  للخدمات  بنك  منصة سيتي  عبر  الدخول  تسجيل 

ميال  األ  و/أونقاط ال و/أو ثانكيو نقاط مقابل   نقديوتحديد خيار الحصول على رصيد  ،للهاتف املتحرك

نت"(.إليها فيما يلي باسم "الدفع بالنقاط عبر اإلنتر   ُيشارعبر اإلنترنت ) ة مؤهل  واستخدامه معاملة شراء

ثانكيو    الستبدال (ب اإلنترنت   و/أوالنقاط    و/أونقاط  عبر  املؤهلة  املشتريات  مقابل  للدفع  األميال 

مؤهلة لالستفادة من برنامج  يجب أن يكون لديك بطاقة    ،النقاط عبر اإلنترنتبالدفع  ميزة  باستخدام  

بالنقاط  ال للهاتف و دفع  بنك  سيتي  تطبيق  أو  اإلنترنت  عبر  للخدمات  بنك  سيتي  منصة  في  مسجلة 

اتوافق  عليه أن و  االستبدال،املتحرك في وقت  على الشروط واألحكام التالية.  أيض 

املؤهلة لالستفادة من برنامج الدفع معامالت التجزئة التي تتم باستخدام حسابات بطاقتك األساسية  (ج

الف  بالنقاط فترة  باستخدام  في  للدفع  املؤهلة  فقط  هي  املفوترة  غير  واملشتريات  الحالية    رصدة األ وترة 

املضافة ألغراض ب  النقدية  غير مؤهلة  الدفع  املؤقتة  التفويضات  اإلنترنت.  عبر  ميزة  النقاط  الستخدام 

النقاط عبر اإلنترنت. الدفع ب

 60التجار املؤهلين خالل    لدىوالتي تتم  درهم إماراتي أو أكثر    100معامالت التجزئة التي تبلغ قيمتها    (د

ا من تاريخ   ا تقويمي  ؤهلة  امل  وحدها   ، هيوالتي ال تندرج في قائمة االستثناءات املفصلة أدناه  االستبداليوم 

لدفع النقاط عبر اإلنترنت )"املشتريات املؤهلة عبر اإلنترنت"(.لالستفادة من ميزة ا

)  (ه التالية:  املعامالت  أنواع  ستثنى 
ُ
تجزئة  1ت معاملة  أي  عن(  )  100  تقل  إماراتي  مدفوعات 2درهم   )

بنك سيتي  االئتمان  ببطاقات  املتعلقة  السنوية  ) الرسوم  البطاقة  لعضو  التابعة  ماستركارد  أو  ( 3فيزا 

الصرف؛  / اآللي  أو  اليدوي  النقدي  السحب  أشكال  من  آخر  شكل  أي  أو  النقدية  رسوم  4)   السلف   )

السداد5)  ؛التمويل في  التأخير  رسوم  وسداد  6)  ؛(  الحواالت،  رصيد  وتحويل  السياحية،  الشيكات   )

  / الرسوم   / بها  و/أواملصرفية    العموالت القروض  املصرح  غير  األخرى  العمالت 7)  ؛الرسوم  شراء   )

 / منتجات بلس أو إنفست ( املساهمات أو األقساط أو املدفوعات األخرى املتعلقة ببرنامج8)  ؛األجنبية

 تقديمها بنك سيتي يختار قد أخرى  تأمين منتجات أو برامج أي / بلس درع االئتمان / درع االئتمان  برامج

التي يتم إجراؤها في مكاتب الصرافة )9أو توزيعها؛ ) سندات  وال( شراء شهادات االدخار  10( املعامالت 

املالية االستثم  و/أو  واألوراق   / الدين  "الخدمات  أدوات  فئة  في  إجراؤها  يتم  التي  املعامالت  األخرى؛  ار 

فيزا بواسطة  محدد  هو  )كما  املرتبطة / الحكومية"  املستحوذة  البنوك  أو  )(ماستركارد  املعامالت 11؛   )

احتيالية؛    و/أوغير قانونية    و/أوغير مصرح بها    و/أوخاطئة    و/أوالتي يقرر سيتي بنك أنها متنازع عليها  
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( املدفوعات 13)  ،( أي معاملة يتم إجراؤها من خالل نظام الخصم املباشر اإلماراتي أو باستخدامه12)

إلخ( العقاري،  )الرهن  سيتي  قروض  على  14)  ؛إلى حسابات  املفروضة  الحدود  تتجاوز  التي  املشتريات   )

تنفيذ املعامالت املطلوبة من خالل  لن يتم اعتبار إساءة استخدام البطاقة في  ،الحساب. عالوة على ذلك

إجراؤها    أجهزة يتم  التي  التجارية  واملعامالت  أخرى  وسائل  خالل  من  أو  التاجر  منافذ  في  البيع  نقاط 

هذه   سيتي  تحدد  قد  اإلنترنت.  عبر  مؤهلة  )مشتريات(  شراء  عملية  بمثابة  التجارية  األعمال  لتشغيل 

 شعار مسبق. املعايير أو تعدلها للمعامالت املؤهلة دون إ

نقاط ثانكيو رصيدك املتاح من  إلى    بقيمة تصلالشراء املؤهلة عبر اإلنترنت    معامالتيمكنك تحديد   (و

معامالت فقط في أي جلسة واحدة.  5ويمكنك اختيار ما يصل إلى  ،األميال و/أوالنقاط  و/أو

أرصدة   (ز طلب  يمكن  الدفع  ال  عبر  نقدية ألغراض  إال  اإلنترنت  عبر  منصة  النقاط  من خالل  اإلنترنت 

سيتي بنك للخدمات عبر اإلنترنت أو تطبيق سيتي بنك للهاتف املتحرك. 

عبر    باالستبدالُيسمح   (ح بالنقاط  الدفع  لبرنامج  املتحرك  للهاتف  بنك  تطبيق سيتي  الجزئي من خالل 

منصة سيتي بنك للخدمات عبر اإلنترنت.خالل اإلنترنت وليس من 

 الدفع بالنقاط عبر الرسائل القصيرة  .19

إجراء   (أ تم  أدناه  ،رسالة نصية قصيرةعبر    ةمؤهل   معاملة شراءإذا  البطاقة    ،كما هو موضح  باستخدام 

األساسية رسالة نصية   حامل البطاقةسيتلقى    ،املؤهلة لالستفادة من برنامج الدفع بالنقاطساسية  األ 

مما يوفر خيار الحصول   ،عبر الرسائل القصيرة ةاملؤهل معاملة الشراءقصيرة بعد وقت قصير من إجراء 

عبر   ةاملؤهل في معاملة الشراء الستخدامهاألميال   و/أوالنقاط   و/أونقاط ثانكيو  مقابل  نقدي على رصيد 

الرسائل   القصيرة"(. سيتم إرسال  إليها هنا باسم "الدفع بالنقاط عبر الرسائل  الرسائل القصيرة )يشار 

.القصيرة فقط إلى رقم الهاتف املحمول األساس ي املسجل في سجالتنا

االسترداد  لتفعيل   (ب ا)طلب  جزئي    كلي  على  ،(اأو  ال  سيتعين  الرسالة    الرابط  علىنقر  العميل  في  املوجود 

غضون   في  بنك  سيتي  من  املستلمة  القصيرة  إجراء    24النصية  من  عبر    معاملةساعة  املؤهلة  الشراء 

التي  األساس ي إلى الشاشات    حامل البطاقةسيتم توجيه    ،الرسائل القصيرة. من خالل النقر على الرابط

لالستفادة من    بطاقة الدفع املؤهلة  في حسابميال املتاحة  األ نقاط /  ال  / ثانكيونقاط  عدد    سُتظهر له

الدفع ثانكيو  بالنقاط،    برنامج  نقاط  سيتم خصمه  و/أو النقاط    و/أو وعدد  التي  الرصيد    ا األميال  من 

ميزة  عبر الرسائل القصيرة باستخدام    ةاملؤهل   معاملة الشراءفي الدفع مقابل    يرغبإذا كان  وذلك    ،املتاح

عبر الرسائل القصيرة.الدفع بالنقاط 
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. الجزئي لبرنامج الدفع بالنقاط عبر اإلنترنت  باالستبدالال ُيسمح  (ج

"الدفع بالنقاط" فقط إلى أعضاء البطاقات األساسيين الذين  بعنوان  سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة   (د

حسابهم. نقطة في  25,000األميال أو   و/أونقطة من نقاط ثانكيو  5,000لديهم ما ال يقل عن 

البطاقة األساسية استبدال عملية شراء مؤهلة برسالة نصية واحدة فقط مقابل رصيد   (ه يحق ألعضاء 

( كحد أقص ى  1وبالتالي لن يتلقوا سوى رسالة نصية واحدة )  ،(عمل مصرفي  يوم  2ساعة )  48كل    نقدي

( يوم عمل مصرفي 2) ساعة 48لكل بطاقة كل 

 الستخدام   (و
 
يجب أن يكون لديك أحدث رقم    ،الدفع بالنقاط عبر الرسائل القصيرةميزة  لكي تكون مؤهال

بنك في سيتي  محمول مسجل  بتحميلوأن    ،هاتف  على    تقوم  املعاملة  أو  الشراء  املؤهلة  بطاقة  المبلغ 

الدفع بالنقاط. لالستفادة من برنامج 

على   (ز يقتصر  القصيرة  الرسائل  عبر  بالنقاط  الدفع  أن  مالحظة  البيرجى  تبلغ  معامالت  التي  بالتجزئة  يع 

املؤهلة لالستفادة من  والتي يتم إجراؤها باستخدام البطاقة األساسية   ،درهم إماراتي أو أكثر   100قيمتها  

بالنقاط الدفع  التجار    برنامج  فئات  إحدى  ماستركارد   ،أدناهاملبينة  في  و  فيزا  بواسطة  محدد  هو    كما 

رة"(:)"املشتريات املؤهلة عبر الرسائل النصية القصي

 ، )خدمات حكومية( 09399• 

 ،السوبر ماركت( ،)البقالة 05411• 

زل اإل) 07011• 
ُ
، غير مصنف في أي مكان آخر( -نتجعات امل ،وتيالتامل ،فنادق ال -قامة  ن

 ، )محالت الساعات واملجوهرات واألواني الفضية( 05944• 

 ،)وكاالت السفر ومنظمو الرحالت السياحية( 04722• 

ا   ،بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر ،)خدمات االتصاالت 04814•  خدمات الهاتف املدفوعة مسبق 

 ،(وخدمات الهاتف املتكررة

 ، )طيران اإلمارات( 03026• 

 ،سريعة(الوجبات  ال)مطاعم  05814• 

،)محطات الخدمة )مع أو بدون الخدمات املساعدة( 05541• 

 ،ية()محالت املالبس العائل  05651• 
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 ، وأقساط التأمين( وتعهدات التأمين)مبيعات التأمين  06300• 

 ، اإليجارات( - العقارات مديرو و )وكالء العقارات  06513• 

، املبيعات والخدمة واإلصالح وقطع الغيار والتأجير(  -)تجار السيارات والشاحنات  05511• 

االبتدائية    ،)املدارس 08211 ، واملطاعم(  )أماكن تناول الطعام 05812 ،)مبيعات اإللكترونيات( 05732• 

 ،والثانوية(

 ، غير مصنفة في أي مكان آخر( -الطيران  خطوط ، )شركات الطيران 04511• 

 ، )محالت املعدات واألثاث واملفروشات املنزلية )عدا األجهزة(( 05712• 

 ،في أي مكان آخر( مصنفةغير  -)مدارس وخدمات تعليمية  08299• 

 ، )محالت املالبس الرجالية والنسائية( 05691• 

،املياه( ،الصرف الصحي ، زيت التدفئة ، الغاز ،الكهرباء  - الخدمات العامة ) 04900• 

 ،األدوية والصيدليات( متاجر) 05912 ،السوق الحرة(  متاجر) 05309• 

 ، الخدمات(و  ،شراء / التسوق نوادي ال) 07278 ،)املتاجر الكبرى( 05311• 

 تحاد للطيران( )اال 03034• 

أو أمان محتويات أي رسالة نصية يرسلها سيتي بنك إلى أعضاء  (ح ال يضمن سيتي بنك تسليم أو دقة 

سيتي بنك على الفور بأي تغيير يطرأ   إبالغ البطاقة األساسية. يجب على أعضاء البطاقة األساسيين  

خص آخر  بطاقة أو أي ش  حامل تجاه أي    أية مسؤولية سيتي بنك    ال يتحملعلى رقم الهاتف املحمول.  

بما في ذلك    ،الدفع بالنقاط عبر الرسائل القصيرة  استخدام ميزة   عن أي خسائر أو أضرار تنشأ عن

الحصر املثال ال  التسليم  ،التسليم  فشل  ،على سبيل  في  الخاطئ    ،والتأخير  التسليم    و/أووالتسليم 

الجزئي ألي رسالة نصية قصيرة. 

القصيرة    اختياريمكنك   (ط النصية  الرسائل  عبر  مؤهلة  إلىبقيمة  مشتريات  من   تصل  املتاح    رصيدك 

األميال.  و/أوالنقاط  و/أو نقاط ثانكيو 
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