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نموذج إقرار - حملة بطاقات فليكس إيليت االئتمانية من اإلمارات اإلسالمي اعتبارًا من 15 أكتوبر ولغاية 31 ديسمبر 2017

أن  أوّد  الطلب”(  )مقّدم  أنا  
أتقدم بطلب الحصول على بطاقة فليكس إيليت االئتمانية من اإلمارات اإلسالمي )المحّددة هنا باسم “البطاقة”( مع )“العرض”( المذكور أدناه وما يترتب على ذلك من رسوم العضوية السنوية.

شروط بطاقة فليكس إيليت االئتمانية من اإلمارات اإلسالمي

إقرار المتعاملأميال المكافأةالعرضفئة اإلنفاق

عند دفع رسوم العضوية السنوية وحصول أول استخدام أميال المكافأة الترحيبية
75,000للبطاقة وتفعيل حساب والء أميال سمارت مايلز

 إجمالي اإلنفاق على المشتريات  
75,000إنفاق 30,000 درهم إماراتي كحّد أدنى)لغاية 31 ديسمبر 2017(

الشروط واألحكام

يسري العرض من 15 أكتوبر 2017 لغاية 31 ديسمبر 2017.  -1

الموقع خالل  من  مايلز  سمارت  أميال  والء  حساب  وتفعيل  للبطاقة  استخدام  أول  وحصول  درهم   700 دفع  عند  فقط  واحدة  مرة  الترحيبية  مايلز  سمارت  أميال   75,000 إيداع  سيتّم   -2 
www.eismartmiles.ae 

فترة  خالل   30,000 بمقدار  لإلنفاق  األدنى  للحد  بالوصول  النجاح  تاريخ  من  يومًا   45 بغضون  مايلز  سمارت  أميال  والء  حساب  إلى  مايلز  سمارت  أميال  من  اإلضافة  المكافأة   75,000 إيداع  سيتم      -3 
العرض المذكورة.

4-      في حال قيام حامل البطاقة باإللغاء ثم تقّدم بطلب بطاقة فليكس إيليت مرة أخرى، فلن يحصل على أي من أميال مكافأة التسجيل واإلنفاق بالنسبة للبطاقة الصادرة الحقًا.

5-      لن يكون المتعامل مؤهاًل للحصول على أميال المكافأة إذا حّقق مبلغ اإلنفاق المطلوب ولم يتمكن من تسديد الحّد األدنى من المبلغ المستحق على بطاقته االئتمانية.

6-      ينطبق هذا العرض على الطلبات الناجحة لبطاقة فليكس إيليت.

7-      لن تعتبر دفعات العضوية السنوية، ورسوم وأرباح المصرف كنفقات مؤهلة لهذا العرض.

8-      يسري هذا العرض فقط خالل فترة الصالحية المذكورة أعاله.

9- أوافق/ نوافق بموجبه على سداد أي مبلغ يتعلق بضريبة القيمة المضافة المطبقة أو أي ضريبة مبيعات أخرى مماثلة )الضريبة(.

    أقر بأنني قمت بقراءة وفهم شروط وأحكام الحملة و الشروط واألحكام العامة للبطاقات لمصرف االمارات االسالمي وأنني سألتزم بها.

وأنا أفهم العرض تمامًا وأوافق على االلتزام به.

اسم المتعامل 
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رقم هاتف المتعامل 

نموذج إقرار - حملة بطاقات فليكس إيليت  االئتمانية من 
اإلمارات اإلسالمي

Transactions are Governed by the Bank’s General Terms and Conditions. تخضع المعامالت للشروط و األحكام العامة للمصرف.


