Citi Prestige, Citi Premier, Citi Rewards Credit cards
Program Terms and Conditions
The following provisions shall apply to the Citi Prestige, Citi Premier & Citi Rewards Credit Cards, in addition to the terms set forth in the Citibank General Terms and
Conditions (“General Terms and Conditions”) to which this document shall form integral part and should be read in conjunction with Citi ThankYou® Rewards and
Citi Rewards Programs Terms and Conditions (“Citi ThankYou® Program Terms and Conditions”) as well as the terms included in the credit card application form.
The General Terms and Conditions and the Citi ThankYou® Program Terms and Conditions can be found on www.citibank.ae or by clicking here
Capitalized terms which have not been defined herein shall carry the same meaning as has been ascribed to them in the General Terms and Conditions and
the Citi ThankYou® Program Terms and Conditions. Save as stated hereunder, all remaining provisions of the General Terms and Conditions remain unchanged.
The following terms and conditions are applicable to the Citi Prestige, Citi Premier, Citi Rewards Credit Cards issued by Citibank:
A. General Terms and Conditions
1. A Cardmember whose Card Account is valid and in good standing, as determined by Citibank at its sole discretion, is entitled to participate in the Citi
ThankYou® Rewards Program and earn ThankYou® Points which can subsequently be redeemed against rewards / benefits offered vide the Citi ThankYou®
Rewards Program.
2. Citibank is entitled, at any time and without any prior notice or liability to the Cardmember in any manner whatsoever, to terminate Citi ThankYou® Rewards
Program 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 Program, and / or modify or limit the value of ThankYou® Points and / or the manner of their
redemption even though any of such acts may diminish the value of the ThankYou® Points already accumulated and the Cardmember shall be bound by such
variations and amendments. The latest provisions in such connection will be available on the Citibank website. It is the Cardmember’s responsibility to ensure
that he is apprised of the provisions and any changes thereof relating to the Card at all times. Citibank’s decision on all matters relating to the Citi ThankYou®
Rewards Program shall be final and binding on the Cardmember.
3. A Cardmember will be entitled to receiving, on a monthly basis, ThankYou® Points which will be credited to his Card Account at the rate determined by
Citibank for every US Dollar equivalent (earn rate) charged to his Card Account for retail purchases. Citibank reserves the right, to be exercised at any time
and without prior notice to the Cardmember, to change the ratio between a) ThankYou® Points to be awarded, and b) the specified amount charged to the
Cardmember’s Card. Citibank shall also have the right to determine the maximum number of ThankYou® Points that can be earned by a Cardmember as well
as the transactions that shall be excluded from earning ThankYou® Points in accordance with provisions stated in Section J(6) Clause 6.10 of the General
Terms and Conditions.
4. ThankYou® Points shall be calculated on the amount of eligible retail purchases accumulated on a daily basis, rounded down to the nearest ThankYou® Points.
Eligible retail purchases charged by a Supplementary Cardmember will be aggregated with the retail purchases charged by a Basic Cardmember for the
purposes of calculating the amount of ThankYou® Points earned. The aggregated ThankYou® Points will reflect in the Basic Cardmember’s Card Account.
5. Any refunded retail purchases will not be accredited to ThankYou® Points. Where ThankYou® Points have been credited to the Cardmember’s Card Account
and / or used before the retail purchase is refunded; Citibank will debit the Card Account for the credited ThankYou® Points. Citibank shall be entitled to debit
such ThankYou® Points even if such debiting causes the Card Account to have a negative ThankYou® Points balance.
6. Subject to the provisions stated herein, there is no maximum period for redeeming ThankYou® Points earned on the Card. Citibank reserves the right to
change, at its discretion, the validity of the ThankYou® Points earned by the Cardmember at any time and without providing prior notice to the Cardmember
in such respect.
7. The Cardmember may only transfer / redeem those ThankYou® Points registered and credited to the Card Account of the Basic Cardmember at the time
of making the transfer / redemption. The books and the records of Citibank shall be conclusive evidence with respect to the number of ThankYou® Points
registered and credited to the Cardmember’s Account.
8. Provided that the Card Account is in good standing as determined by Citibank and that there are sufficient ThankYou® Points, a Cardmember may select
and redeem any one or more of the ThankYou® Points rewards, based on the qualifying ThankYou® Points amount, via such redemption channels as Citibank
may from time to time inform the Cardmember. The Cardmember agrees that the use of any channel will be governed by its applicable terms and conditions.
Unless expressly stated herein, ThankYou® Points are not transferable and not exchangeable for cash or credit. Redemption instructions with respect to
ThankYou® Points once submitted to Citibank cannot be canceled, revoked or changed by the Cardmember.
9. Citibank shall not, in any way, be liable to the Cardmember or any third party for any goods or services or the quality or performance of such goods or
services redeemed from / supplied by any partner, service provider, merchant or any third party under / pursuant to the Citi ThankYou® Rewards Program.
Cardmembers should seek redress and direct any complaints or comments with respect to such goods and services to the respective partner, service
provider, merchant or third party.
10. The Cardmember hereby authorizes Citibank to disclose information regarding himself and his Card Account(s) to such third parties as Citibank deems
necessary for the purposes of the Citi ThankYou® Rewards Program.
B. Citi ThankYou® Program Terms and Conditions
Kindly note the following additions to Section III(2) of the Citi ThankYou® Program Terms and Conditions, which can be found on www.citibank.ae or by clicking here
1. Citibank may impose an administrative fee at its absolute discretion without notice to the Cardmember for each request to transfer ThankYou® Points to
participating loyalty program membership.
2. It is entirely the Cardmember’s responsibility to provide information that is true, accurate and not misleading with respect to his / her Loyalty Program
membership number and / or other membership / account details required to successfully transfer ThankYou® Points to the respective Loyalty Program
partner. Citibank will not be liable for any ThankYou® Points transferred based on false, inaccurate or misleading information provided by the Cardmember.

شروط وأحكام بطاقات
بريستيج وبريمير وريواردز االئتمانية
تنطبــق األحــكام التاليــة علــى بطاقــات بريســتيج وبريميــر وريــواردز االئتمانيــة مــن ســيتي بنــك .يرجــى العلــم أن األحــكام الــواردة فــي هــذه الوثيقــة تشــكل جــزءًا ال
يتجــزأ مــن الشــروط واألحــكام العامــة لســيتي بنــك (يُشــار إليهــا فيمــا بعــد بـــ «الشــروط واألحــكام العامــة لســيتي بنــك») ويجــب قراءتهــا إضافـ ً
ـة إلــى تلــك الــواردة فــي
»
ً
الئحــة شــروط وأحــكام برنامــج مكافــآت ® ThankYouوبرنامــج مكافــآت ســيتي (يُشــار إليهــا فيمــا بعــد بـــ «شــروط وأحــكام برنامــج مكافــآت ® ) ThankYouإضافــة إلــى
األحــكام المدرجــة فــي اســتمارة التقديــم للحصــول علــى البطاقــة االئتمانيــة.
تتوفر الشروط واألحكام العامة لسيتي بنك وشروط وأحكام برنامج مكافآت ® ThankYouعبر  www.citibank.aeأو من خالل الضغط هنا
البنــود الرئيســية التــي لــم يجــري تعريفهــا فــي هــذه الوثيقــة يجــب أن تحمــل نفــس المعنــى القريــن بهــا المبيــن فــي الشــروط واألحــكام العامــة و شــروط وأحــكام
برنامــج مكافــآت ® .ThankYouباســتثناء مــا هــو منصــوص عليــه فــي هــذه الوثيقــة ،جميــع األحــكام المتبقيــة مــن الشــروط واألحــكام العامــة تبقــى دون تغييــر.
تكون البنود والشروط التالية سارية ونافذة على بطاقات بريستيج وبريمير وريواردز االئتمانية الصادرة من قبل سيتي بنك:
 )1الشروط واألحكام العامة
 .1عندمــا يكــون حســاب البطاقــة الخــاص بــأي حامــل بطاقــة صالحــً وفــي وضــع جيــد ،وفقــً لمــا يقــرره ســيتي بنــك بحريــة تصــرف منــه ،يصبــح حامــل البطاقــة
مؤهــ ً
ا للمشــاركة فــي برنامــج مكافــآت ® ThankYouمــن ســيتي بنــك وكســب نقــاط ® ThankYouوالتــي يمكــن اســتبدالها الحقــً بمكافــآت /مزايــا مقدمــة
بموجــب برنامــج مكافــآت ® ThankYouمــن ســيتي بنــك.
 .2يحــق لســيتي بنــك ،فــي أي وقــت ودون إشــعار مســبق أو تحمــل مســؤولية تجــاه حامــل البطاقــة فــي أي حــال مــن األحــوال ،إلغــاء برنامــج مكافــآت ®ThankYou
مــن ســيتي بنــك و/أو إنهــاء و/أو تعديــل المزايــا أو االمتيــازات الخاصــة بــه ،و/أو تغييــر أو إضافــة أو حــذف أي مــن البنــود والشــروط المشــار إليهــا فــي هــذه الوثيقــة ،و/أو
ســحب أو تغييــر المشــاركين فــي برنامــج مكافــآت ® ThankYouمــن ســيتي بنــك ،و/أو تعديــل أو تحديــد قيمــة نقــاط ® ThankYouو/أو طريقــة اســتبدالها حتــى وإن
كانــت تلــك اإلجــراءات ســتخفض مــن قيمــة نقــاط ® ThankYouالتــي تــم تحصيلهــا فعليــً ويجــب أن يكــون حامــل البطاقــة ملتزمــً بتلــك التغييــرات والتعديــات.
ســوف تكــون آخــر األحــكام المتعلقــة بهــذا الصــدد متوفــرة علــى الموقــع اإللكترونــي لســيتي بنــك .يتحمــل حامــل البطاقــة مســؤولية ضمــان اإلطــاع علــى
األحــكام وأي تغييــرات عليهــا فيمــا يتعلــق بالبطاقــة فــي كافــة األوقــات .يكــون قــرار ســيتي بنــك بشــأن كافــة المســائل المتعلقــة ببرنامــج مكافــآت ®ThankYou
مــن ســيتي بنــك نهائيــً وملزمــً لحامــل البطاقــة.
 .3ســوف يكــون لحامــل البطاقــة الحــق فــي الحصــول ،علــى أســاس شــهري ،علــى نقــاط ® ThankYouوالتــي ســوف يتــم ترصيدهــا فــي حســاب البطاقــة الخــاص بــه
بالمعــدل المحــدد مــن قبــل ســيتي بنــك مقابــل كل دوالر أمريكــي معــادل (معــدل الكســب) المقيــد فــي حســاب البطاقــة الخــاص بــه مقابــل مشــتريات التجزئــة.
يحتفــظ ســيتي بنــك بالحــق ،علــى أن يكــون قابـ ً
ا للممارســة فــي أي وقــت ودون إشــعار مســبق إلــى حامــل البطاقــة ،بتغييــر النســبة بيــن أ) نقــاط ® ThankYouالتــي
ســيتم منحهــا ،و ب) العــدد المحــدد المقيــد لبطاقــة حامــل البطاقــة .كمــا يكــون لســيتي بنــك أيضــً الحــق فــي تحديــد الحــد األقصــى مــن نقــاط ®ThankYou
التــي يمكــن كســبها بواســطة حامــل البطاقــة فضـ ً
ا عــن التعامــات التــي يجــب اســتثناؤها مــن الحصــول علــى نقــاط ® ThankYouوفقــً لألحــكام المذكــورة فــي
القســم ي ( )6البنــد  10،6مــن البنــود والشــروط العامــة.
 .4يتم احتساب نقاط ® ThankYouعلى أساس مبلغ مشتريات التجزئة المؤهل المحصل على أساس يومي ،والذي يتم تقريبه إلى أقرب عدد من نقاط
® .ThankYouسوف يتم تجميع مشتريات التجزئة المؤهلة التي يقوم بها حامل البطاقة الفرعية إلى مشتريات التجزئة التي يقوم بها حامل البطاقة األساسية
ألغراض احتساب عدد نقاط ® ThankYouالمكتسبة .سوف يتم بيان نقاط ® ThankYouالمجمعة في حساب بطاقة حامل البطاقة األساسية.
 .5لــن يتــم اعتمــاد أي مبيعــات تجزئــة مرتجعــة فــي نقــاط ® ،ThankYouفــي حــال ترصيــد نقــاط ® ThankYouفــي حســاب بطاقــة حامــل البطاقــة و /أو اســتخدامها
قبــل اســترداد قيمــة مشــتريات التجزئــة ،ســوف يقــوم ســيتي بنــك بخصــم نقــاط ® ThankYouالمرصــدة مــن حســاب البطاقــة .يكــون لســيتي بنــك الحــق فــي
خصــم نقــاط ® ThankYouحتــى وإن أدى ذلــك الخصــم إلــى جعــل رصيــد نقــاط ® ThankYouداخــل الحســاب فــي الســالب.
 .6عمـ ً
ا بموجــب األحــكام الــواردة فــي هــذه اإلتفاقيــة ،ال يوجــد مــدة زمنيــة قصــوى الســتبدال نقــاط ® .ThankYouيحتفــظ ســيتي بنــك وحســب تقديــره بالحــق فــي
مــدى صالحيــة نقــاط ® ThankYouالمكتســبة بواســطة حامــل البطاقــة فــي أي وقــت ودون تقديــم إشــعار مســبق إلــى حامــل البطاقــة بذلــك الصــدد.
 .7يمكــن لحامــل البطاقــة فقــط تحويــل  /اســتبدال نقــاط ® ThankYouالمســجلة والمرصــدة فــي حســاب البطاقــة لحامــل البطاقــة األساســي فــي وقــت القيــام
بالتحويــل  /االســتبدال .تكــون ســجالت ودفاتــر ســيتي بنــك دلي ـ ً
ا قاطعــً فيمــا يتعلــق بعــدد نقــاط ® ThankYouالمســجلة والمرصــدة فــي حســاب حامــل البطاقــة.
 .8شــريطة أن يكــون حســاب البطاقــة فــي وضــع جيــد وفقــً لمــا يقــرره ســيتي بنــك ووجــود مــا يكفــي مــن نقــاط ® ،ThankYouيجــوز لحامــل البطاقــة اختيــار
ـاء علــى عــدد نقــاط ® ThankYouالمؤهلــة ،عبــر قنــاة اســتبدال معينــة وفقــً لمــا يفيــد بــه ســيتي بنــك حامــل
واســتبدال واحــدة أو أكثــر مــن نقــاط ® ThankYouبنـ ً
البطاقــة مــن حيــن إلــى آخــر .يوافــق حامــل البطاقــة بــأن االســتخدام ألي قنــاة ســوف يكــون خاضعــً للبنــود والشــروط المعمــول بهــا .مالــم يــرد صراحــة فــي هــذه
الوثيقــة خــاف ذلــك .ال تكــون نقــاط ® ThankYouقابلــة للتحويــل أو االســتبدال نقــدًا أو برصيــد .ال يمكــن إلغــاء أو إيقــاف أو تعديــل تعليمــات االســتبدال فيمــا يتعلــق
بنقــاط ® ThankYouعنــد إرســالها إلــى ســيتي بنــك مــن قبــل حامــل البطاقــة.
 .9لــن يكــون ســيتي بنــك فــي أي حــال مــن األحــوال مســؤو ً
ال تجــاه حامــل البطاقــة أو أي طــرف ثالــث عــن أي بضائــع أو خدمــات أو جــودة األداء لتلــك البضائــع أو
الخدمــة المســتبدلة مــن  /المــزودة بواســطة أي شــريك أو مــزود خدمــة أو بائــع أو أي طــرف ثالــث تحــت  /بموجــب برنامــج مكافــآت ® ThankYouمــن ســيتي بنــك.
يتعيــن علــى حاملــي البطاقــات معالجــة أو توجيــه أي شــكاوي أو مالحظــات فيمــا يتعلــق بتلــك البضائــع والخدمــات إلــى الشــريك المعنــي أو مــزود الخدمــة أو
البائــع أو الطــرف الثالــث.
 .10يخول حامل البطاقة بموجبه سيتي بنك باالفصاح عن أي معلومات فيما يتعلق به وبحساب (حسابات) بطاقته إلى أطراف ثالثة معينة وفقًا لما يراه سيتي بنك
ضروريًا ألغراض برنامج مكافآت ®  ThankYouمن سيتي بنك.
 )2شروط وأحكام برنامج مكافآت ®ThankYou
يرجــى المالحظــة بــأن اإلضافــات التاليــة إلــى القســم  )2( 3مــن شــروط وأحــكام برنامــج مكافــآت ® ،ThankYouوالتــي تتوفــر عبــر  www.citibank.aeأو مــن خــال
الضغــط هنــا
 .1يجــوز لســيتي بنــك فــرض أي رســوم إداريــة بتقديــر مطلــق منــه دون إشــعار إلــى حامــل البطاقــة علــى كل طلــب الســتخدام نقــاط ® ThankYouالســتبدالها بنقــاط
برنامــج الــوالء.
 .2يتحمــل حامــل البطاقــة المســؤولية الكاملــة عــن تزويــد معلومــات صحيحــة ودقيقــة فيمــا يتعلــق برقــم عضويــة برنامــج الــوالء و /أو تفاصيــل حســاب العضويــة مــن
أجــل التحويــل الناجــح لنقــاط ®  ThankYouإلــى شــريك برنامــج الــوالء المعنــي .لــن يكــون ســيتي بنــك مســؤو ً
ـاء علــى معلومــات
ال عــن أي نقــاط ®  ThankYouمحولــة بنـ ً
غيــر دقيقــة مــزودة مــن قبــل حامــل البطاقة.

