شروط وأحكام العرض
 -1ﺗﻣﺗد ﻣدة ﻋرض ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗرﺷﯾﺢ اﻟرﻗﻣﻲ ﻣن  1ﯾﻧﺎﯾر  2022إﻟﻰ  31دﯾﺳﻣﺑر  ،2022وﯾﺷﺗرط أن
ﯾﻜﻮن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﺮﺷﯿﺢ ﻓﻲ أو ﻗﺒﻞ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ .2022
 -2آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺮﺷﯿﺢ اﻟﺮﻗﻤﻲ ھﺬا ھﻮ  31ﯾﻨﺎﯾﺮ .2023
 -3ال يحق للعميل القائم بالترشيح تقديم أكثر من  7ترشيحات خالل فترة الحملة.
 -4ﻟﻠﺘﺄھﻞ ﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺘﻘﺪﯾﻢ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ  ،ﯾﺠﺐ أن ﺗﺘﻢ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻟﻠﺘﻘﺪﯾﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺳﯿﺘﻲ وﺗﻠﺒﯿﺔ اﻟﺤﺪ
اﻷدﻧﻰ ﻟﻤﺒﻠﻎ اﻹﻧﻔﺎق ﻓﻲ ﻏﻀﻮن  90ﯾﻮ ًﻣﺎ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ :
ﺑﻄﺎﻗﺔ طﯿﺮان اﻻﻣﺎرات-ﺳﯿﺘﻲ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ أﻟﺘﯿﻤﺎ :رﺻﯿﺪ ﻛﺸﻒ ﺑﻘﯿﻤﺔ  2،000درھﻢ إﻣﺎراﺗﻲ  ،ﺑﺸﺮط
ﺣﺪ أدﻧﻰ ﻟﻺﻧﻔﺎق ﯾﺒﻠﻎ  25،000درھﻢ إﻣﺎراﺗﻲ
ﺑﻄﺎﻗﺎت ﺳﯿﺘﻲ ﺑﺮﺳﺘﯿﺞ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ :رﺻﯿﺪ ﻛﺸﻒ ﺑﻘﯿﻤﺔ  1،500درھﻢ إﻣﺎراﺗﻲ  ،ﺑﺸﺮط أن ﯾﻜﻮن اﻟﺤﺪ
اﻷدﻧﻰ ﻟﻺﻧﻔﺎق  25،000درھﻢ إﻣﺎراﺗﻲ
طﯿﺮان اﻻﻣﺎرات-ﺳﯿﺘﻲ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ أﻟﺘﯿﻤﯿﺖ :رﺻﯿﺪ ﻛﺸﻒ ﺑﻘﯿﻤﺔ  800درھﻢ إﻣﺎراﺗﻲ  ،ﺑﺸﺮط ﺣﺪ
أدﻧﻰ ﻟﻺﻧﻔﺎق ﯾﺒﻠﻎ  20،000درھﻢ إﻣﺎراﺗﻲ
ﺑﻄﺎﻗﺎت طﯿﺮان اﻻﻣﺎرات-ﺳﯿﺘﻲ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ وورﻟﺪ\ ﺳﯿﺘﻲ ﺑﺮﯾﻤﯿﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ\ ﺳﯿﺘﻲ ﻛﺎﺷﺒﺎك
ﻟﻼﺳﺘﺮداد اﻟﻨﻘﺪي اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ  :رﺻﯿﺪ ﻛﺸﻒ ﺑﻘﯿﻤﺔ  500درھﻢ إﻣﺎراﺗﻲ  ،ﺑﺸﺮط أن ﯾﺒﻠﻎ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ
ﻟﻺﻧﻔﺎق  10،000درھﻢ إﻣﺎراﺗﻲ .
ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺳﯿﺘﻲ رﯾﻮاردزاﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ  :رﺻﯿﺪ ﻛﺸﻒ ﺑﻘﯿﻤﺔ  200درھﻢ إﻣﺎراﺗﻲ  ،ﺑﺸﺮط إﻧﻔﺎق 5000
درھﻢ إﻣﺎراﺗﻲ ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ
 -5يتم صرف المكافأة على شكل رصيد يُضاف إلى حساب بطاقة ائتمان سيتي الخاصة بالعميل.
 -6يسري عرض الترشيح على بطاقة سيتي االئتمانية أو العمالء الحاليين فقط.
 -7ال تنطبق هذه الحملة على مواطني الواليات المتحدة أو حاملي البطاقة الخضراء األمريكية.
 -8ال يتم صرف المكافأة للعميل القائم بالترشيح إال بعد إصدار بطاقة ائتمان جديدة من سيتي إلى الشخص
الذي تم ترشيحه ،مع مراعاة استيفاء معايير اإلنفاق المحددة هنا.
 -9يجب أن يكون العميل المرشح قد استخدم بطاقة سيتي االئتمانية الخاصة به في معاملة تجزئة واحدة على
األقل في غضون  45يوما تقويميًا من تاريخ إصدار البطاقة .لن يكون العميل القائم بالترشيح مؤهال
للحصول على المكافأة إذا لم يتمكن العميل المرشح من تلبية هذا الشرط.
 -10بطاقة سيتي سيمبليسيتي غير مؤهلة لالستفادة من مزايا برنامج الترشيح.
 -11العمالء الذين يحملون بطاقة ائتمان من سيتي بنك حاليًا أو الذين أغلقوا بطاقة سيتي بنك االئتمانية خالل
شهرا الماضية ال يمكن ترشيحهم في برنامج الترشيح الرقمي هذا.
الـ 24
ً
 -12يشترط لصرف المكافأة أن يقوم العميل (القائم بالترشيح) بإدخال رقم هاتفه المحمول المسجل بشكل
صحيح في الحقل المطلوب في صفحة نموذج الترشيح عبر اإلنترنت.
 -13تتم إضافة رصيد المكافأة إلى الحساب خالل  45يوم عمل من تاريخ استيفاء معايير اإلنفاق المحددة هنا.
 -14ال يحصل أي عميل حالي على هذه المكافأة إذا قام بالترشيح خارج برنامج الترشيح الرقمي الخاص
بـسيتي بنك.
 -15هذا العرض غير صالح بالتزامن مع أي عرض آخر.
 -16ال يسري هذا العرض على موظفي سيتي بنك العاملين بعقود ثابتة أو عقود مؤقتة .وينطبق هذا الشرط
على كل من الشخص القائم بالترشيح والشخص المرشح.
 -17تتم الموافقة على جميع بطاقات االئتمان وفقا لتقدير سيتي بنك ،ان.ايه اإلمارات (سيتي بنك ان.ايه).
يُشترط تقديم كامل المستندات (األصلية) المطلوبة للموافقة على إصدار بطاقة االئتمان ،مع مراعاة تقديم
المعلومات المطلوبة بما يرضي البنك والتأكد من صحتها.
 -18تطبق شروط وأحكام سيتي بنك ،وهي عرضة للتغيير ومتوفر لالطالع على www.citibank.ae
 -19جميع العروض متاحة على أساس بذل أفضل الجهود ووفقًا لتقدير سيتي بنك إن إيه .ال يقدم سيتي بنك
إن إيه أي ضمانات وال يتحمل أي مسؤولية فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات التي يقدمها أي شريك
(شركاء)  /كيان (كيانات) آخر.
 -20ال يتحمل سيتي بنك أو أي من الشركات التابعة له أو أي من مسؤوليه أو مديريه أو موظفيه أو وكالئه
بأي حال من األحوال أي مسؤولية عن أي خسارة أو ضرر أو نفقات تنشأ عن هذا العرض أو تتعلق به
بطريقة أخرى.
October 2022

 -21يحتفظ سيتي بنك بالحق في سحب/تعليق/تعديل/إلغاء برنامج الترشيح الرقمي ،دون أي مسؤولية أو مساس
بأي من حقوقه األخرى ،في أي وقت ودون سابق إنذار ومن وقت آلخر ،سواء مع أو بدون سبب لذلك.
 -22ال ينطبق برنامج الترشيح الرقمي على األشخاص القائمين بالترشيح واألشخاص المرشحين إذا كان
الشخص المرشح مقيما في االتحاد األوروبي أو المنطقة االقتصادية األوروبية أو أي بلدان أخرى تفرض
قيودًا على أنشطة ترشيح العمالء .يرجى الرجوع إلى ممثل البنك للحصول على مزيد من التفاصيل.
 -23يُصرف مبلغ مكافأة الترشيح عن الترشيحات المقبولة وفقًا لنظام مكافآت المنتج
نظام المكافآت /نوع
البطاقة

مكافأة الترشيح (ت ُضاف
إلى كشف حساب بالدرهم
اإلماراتي)

بطاقة طيران اإلمارات -
سيتي بنك ألتيما
بطاقة سيتي برستيج
بطاقة طيران اإلمارات -
سيتي بنك سيتي التميت
بطاقة سيتي بريمير
بطاقة طيران اإلمارات -
سيتي بنك وورلد
بطاقة سيتي كاشباك
لالسترداد النقدي
بطاقة سيتي ريوردز
بطاقة سيتي سيمبليستي

2,000
750
500
200
200
100
100
0

معايير استحقاق المكافأة

يُضاف رصيد المكافأة إلى كشف حساب العميل
القائم بالترشيح في غضون  45يوما من قيام
الشخص المرشح بإجراء معاملة واحدة باستخدام
بطاقة سيتي المعتمدة

