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الشروط واألحكام
حساب التوفير راك اإلسالمي سكاي واردز طيران اإلمارات

1.    لالستفادة من هذا الحساب، يجب أن يحمل العميل بطاقة راك اإلسالمي سكاي واردز طيران اإلمارات وورلد إيليت ماستركارد االئتمانية
2.    حساب التوفير راك اإلسالمي سكاي واردز اإلمارات هو حساب قائم على المضاربة يتم االحتفاظ به بالدرهم اإلماراتي

3.    ستكون نسبة مشاركة األرباح )PSR( واألوزان وتحديد الربح الفعلي فيما يتعلق بحساب التوفير راك اإلسالمي سكاي واردز اإلمارات، وفقًا لنظام توزيع
         األرباح لراك اإلسالمي

4.    يتمتع البنك بميزة خاصة متاحة لجميع عمالء حساب التوفير راك اإلسالمي سكاي واردز  طيران اإلمارات. في حالة وجود حساب التوفير راك اإلسالمي
         سكاي واردز طيران اإلمارات يحقق ربًحا للبنك )المضارب( ، فسيكون البنك بصفته الشخصية قادر على مكافأة أميال سكاي واردز للعمالء الذين لديهم

         حساب توفير سكاي واردز طيران اإلمارات وفًقا لرصيد الحساب الفصلي الذي يحتفظ به العميل المعني 
5.    هذا الحساب متوفر بالدرهم اإلماراتي

6.    الحد األدنى لفتح الحساب هو 500,000 درهم
7.     لفتح هذا الحساب، ينبغي على العميل إيداع أموال جديدة في البنك

8.    للترقية السريعة إلى الفئة الذهبية في برنامج سكاي واردز طيران اإلمارات، يجب على العميل إنفاق مبلغ 5,500 درهم أو أكثر في شراء منتجات/
        خدمات طيران اإلمارات من خالل موقع طيران اإلمارات أو عبر مكاتب الحجوزات باستخدام بطاقة راك اإلسالمي سكاي واردز طيران اإلمارات وورلد إيليت

        ماستركارد االئتمانية
9.    وفقًا لشروط وأحكام برنامج الوالء من سكاي واردز طيران اإلمارات، فإن مزايا الترقية إلي الفئة الذهبية ومزايا كسب واستخدام أميال سكاي واردز

        تخضع لعمر العميل ومدى تلبيته لمعايير األهلية األخرى
10.  سيتم تجديد الفئة الذهبية سنويًا طالما ظل العميل يحمل بطاقة سكاي واردز طيران اإلمارات ماستركارد االئتمانية ويحتفظ في حسابه بالرصيد المطلوب

11.  يتم منح 3 أميال سكاي واردز لكل 200 درهم من متوسط الرصيد ربع السنوي على 500,000 درهم. يتم تجميع األميال وتخصيصها لحساب سكاي  
واردز من طيران اإلمارات كل ثالثة أشهر.  

12.  سيتم منح 200 ميل سكاي واردز مقابل كل200 درهم من متوسط األرصدة التي تزيد عن 500,000 درهم. يتم استحقاق األميال وضمها لحساب
         سكاي واردز طيران اإلمارات كل ثالثة أشهر على أرصدة الحسابات، سيقوم البنك بوضع حجز بقيمة 5000 درهم في جميع األوقات. إذا لم يحتفظ العميل  

         بمتوسط رصيد ربع سنوي قدره 500,000 درهم، وإذا كان العميل يحتفظ بـالعضوية الذهبية من خالل هذا الحساب، فإن البنك سيسترد تكلفة  
         االستفادة 1,250 درهم كل ثالثة أشهر.

13.  ستتم زيادة المبلغ المحتجز ليصل إلى 5,000 درهم في تاريخ فتح الحساب السنوي وتاريخ عضوية الفئة الذهبية.
14.  سيتم احتساب متوسط الرصيد ربع السنوي كل ثالثة أشهر من تاريخ فتح الحساب كما هو موضح في النقطة رقم 6.

15.  متوسط الرصيد ربع السنوي هو مجموع األرصدة في نهاية اليوم من كل الثالث أشهر التقويمية من تاريخ احتساب متوسط الرصيد ربع السنوي مقسومًا  
         على عدد األيام في تلك األشهر الثالثة التقويمية.

16.  يقر جميع العمالء المشاركين في برنامج الوالء من سكاي واردز طيران اإلمارات، البرنامج الذي يؤهلهم لكسب النقاط واالستفادة من مزايا عضوية الفئة
        المشاركين فيها، بأن هذه المزايا مقدمة من قبل برنامج الوالء، وأن سكاي واردز طيران اإلمارات هو الذي يقوم بتشغيل وإدارة هذا البرنامج. إن التقدم
        بطلب للحصول على هذا الحساب يعني بأن العميل يوافق على شروط وأحكام برنامج الوالء من سكاي واردز طيران اإلمارات، ولن يكون البنك مسؤوالً

        عن أي قصور أو عدم استمرار استفادة العميل من المزايا المقدمة
17.  يحتفظ سكاي واردز طيران اإلمارات بالحق في تغيير أو تعديل أي جزء في برنامج الوالء من سكاي واردز طيران اإلمارات، في أي وقت ووفقًا لألحكام

        الخاصة به. يشمل هذا الحق، على سبيل المثال ال الحصر، التغييرات في طبيعة انتماء شركاء سكاي واردز طيران اإلمارات، تغيير شروط كسب األميال
        واستردادها، تغيير شروط استخدام األميال، تغيير الجداول الزمنية، تغيير المزايا التي يحصل عليها األعضاء والمزايا الخاصة بالعروض الترويجية. 

        لالطالع على الشروط واألحكام الكاملة لبرنامج الوالء من سكاي واردز طيران اإلمارات، والتي يتم تحديثها من وقت آلخر، يرجى زيارة موقع سكاي واردز
        طيران اإلمارات

18.  حساب التوفير راك اإلسالمي سكاي واردز طيران اإلمارات متاح للعمالء من األفراد، وسيتم استبعاد أي حساب يتم استخدامه ألغراض تجارية
19.  بالنسبة للحسابات المشتركة، فإن صاحب الحساب األول فقط هو الذي يستفيد من مزايا البرنامج، وستتم إضافة األميال لصالح صاحب الحساب األول دون سواه

20.  عند إغالق الحساب، سيتم خصم رسوم االستفادة لألرباع المتبقية لتجديد العضوية الذهبية من المبلغ المحجوز


