
 

 

 

 

ية لدى بنك المؤسسة العربية نئتمابرنامج النقاط لحملة البطاقات اال

 االردن -المصرفية 

 

البالتينية و  الذهبية، برنامج النقاط يمنح لحامل البطاقات االئتمانية على اختالفها )كالسيكية، •

"( على جميع حركات المشتريات الخاضعة لشروط و احكام البطاقات االئتمانية العميل)" االنفينيت(

 .الموافق عليها من قبل البنك

 .يتم تسجيل العميل  آليا في برنامج النقاط عند اصدار البطاقة االئتمانية •

 يقوم البنك باحتساب النقاط على جميع حركات المشتريات كما يلي: •

 دينار عدد النقاط لبطاقةنوع ا

 1 1 كالسيكية

 1 1.15 ذهبية

 1 1.5 بالتينية

 1 1.88 انفينيت

 

  اشهر  6يقوم البنك اليا بتحويل النقاط المجمعة من قبل العميل  وبشكل تلقائي الى مبالغ نقدية كل

يحق للعميل تحويل  في حال وصول النقاط المجمعة الى أي من الباقات المذكورة أدناه.

لدى  احد فروع البنك على ان يكون مجموع النقاط حسب   النقاط يدويا عن طريق تقديم طلب خطي

 الباقات المذكورة أدناه.

 

 المبلغ الباقة

 دينار 15 نقطة 3750

 دينار 32 نقطة 7500

 دينار 68 نقطة 15000

 

 البرنامج ال يجوز  يعلم العميل و يوافق على أن الحد االقصى للمبلغ القابل لالسترداد في هذا

 دينار أردني. ٩٩٩أن يتجاوز مبلغ 

  للبنك الحق في تعديل تفاصيل استحقاق النقاط من وقت آلخر و بدون سبب او مبرر على ان يتم

 اعالم العميل بهذه التعديالت عن طريق اإلعالن على الموقع االلكتروني للبنك.  

  على ان ال يترتب على هذا اإللغاء أي مسؤولية يحق للبنك الغاء رصيد النقاط بدون سبب او مبرر و

 تذكر على البنك.



 

 

 

 

 :يعتبر برنامج النقاط الغياً بشكل تلقائي في  أي من الحاالت التالية 

 وفاة صاحب البطاقة. -1

 إذا تم إلغاء حساب البطاقة بناء على طلب العميل أو البنك. -2

 قمها. ففي حال وجود بطاقتين يتم احتساب النقاط على الحساب األساسي للبطاقة و ليس على ر

رئيسية و تابعة على نفس السقف تتبع البطاقتين نفس الحساب و الذي يجري تجميع النقاط عليه، 

بعبارة اخرى يكون تجميع النقاط على مستوى الحساب و ليس على مستوى البطاقة، اما في حال 

بطاقة في هذه الحال حساب  وجود اختالف في السقف بين البطاقة التابعة و الرئيسية يكون لكل

 مختلف تتبع له كل بطاقة. 

  يحتفظ البنك بحقه في انهاء برنامج النقاط في أي وقت و بمجرد انتهاء و الغاء برنامج النقاط ألي

 سبب كان  فان النقاط التي حصل عليها العميل تصبح غير صالحة و غير قابلة للتحويل لمبالغ نقدية. 

 يل او الغاء أي من هذه الشروط و االحكام في أي وقت و بدون حاجة الى يحتفظ البنك بحقه في تعد

 موافقة العميل على هذا التعديل او اإللغاء. 
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