الشروط واألحكام المنظمة لبرنامج األميال الجوية

(ٌ )1قدم بنك البحرٌن الوطنً (البنك) لزبائنه من حملة بطاقات االئتمان وبطاقات الدفع المسبق برنامج
األمٌا الجوٌة (البرنامج) وذلك باالشتراك مع شركة طٌران الخلٌج (طٌران الخلٌج) .ومن خال هذا
البرنامج سٌكون باستطاعة حملة بطاقات البنك الحصو على أمٌا جوٌة باستخدام بطاقات االئتمان
وبطاقات الدفع المسبق فً معامالتهم .وٌمكن استبدا هذه األمٌا الجوٌة فقط من خال برنامج فالكون
فالٌر.
(ٌ )2ستطٌع فقط حملة البطاقات المسجلون فً برنامج فالكون فالٌر الخاص بطٌران الخلٌج كأعضاء
رئٌسٌٌن ولدٌهم بطاقة عضوٌة سارٌة المفعو فً برنامج فالكون فالٌر التسجٌ فً برنامج األمٌا
الجوٌة.
( )3على حملة البطاقات أن ٌقوموا بتسجٌ أنفسهم لدى البنك حتى ٌكون بإمكانهم المشاركة فً البرنامج
وذلك من خال االتصا بمركز االتصاالت الخاص بالبنك ،الذي ٌعم على مدار الساعة ،وذلك على
هاتػ رقم  17214433أو من خال أي من فروع البنك واإلبالععن بٌانات بطاقاتهم ورقم عضوٌتهم
فً برنامج فالكون فالٌر والمعلومات األخرى الضرورٌة .ومن خال طلب التسجٌ فً البرنامج
وتقدٌم رقم العضوٌة فً برنامج فالكون فالٌر لبنك البحرٌن الوطنً ،فإن حام البطاقة ٌعتبر أنه قب
شروط وأحكام البرنامج المذكورة بالتفصٌ فً هذه النشرة .وٌحتفظ البنك بالحق فً رفض طلب حام
البطاقة للتسجٌ فً البرنامج وذلك بمحض تقدٌره المطلق دون إبداء أٌة أسباب لحام البطاقة.
(ٌ )4بدأ استحقاق العضو لألمٌا الجوٌة بعد أن ٌقوم العضو بتسجٌ نفسه لدى البنك فً البرنامج وتقدٌم
رقم عضوٌة ساري المفعو فً فالكون فالٌر باإلضافة إلى البٌانات األخرى التً ٌحتاجها البنك .ولن
ٌتم تقدٌم األمٌا الجوٌة بأثر رجعً أي المعامالت التً ٌجرٌها حام البطاقة قب التسجٌ فً
البرنامج.
( )5لن ٌتم منح األمٌا الجوٌة لحملة البطاقات الذٌن لم ٌقوموا بالتسجٌ فً البرنامج لدى البنك حتى برعم
أنه قد تكون لدٌهم بطاقة ورقم عضوٌة فً برنامج فالكون فالٌر.
( )6بالنسبة لحملة البطاقات الذٌن قاموا بالتسجٌ فً البرنامج ،فإنه سٌتم منح األمٌا الجوٌة مقاب استخدام
بطاقات ائتمانهم الصادرة من البنك إلجراء عملٌات الشراء بالتجزئة فً البحرٌن خارجها.

( )7معامالت السلفٌات النقدٌة التً تجري باستخدام أجهزة الصراػ اآللً أو لدى الفروع فً البحرٌن أو
خارجها لن تكون مؤهلة للمشاركة فً البرنامج.
(ٌ )8تم منح األمٌا الجوٌة بنسبة المبالغ التً ٌتم إنفاقها باستخدام بطاقات البنك وذلك بالنسبة التً ٌحددها
البنك من وقت آلخر .للبنك الحق فً أن ٌمنح ع ً
ددا مختل ًفا من األمٌا الجوٌة مقاب نفس مبلغ اإلنفاق
وذلك ألنواع منتجات مختلفة من البطاقات .هذا وتتوافر التفاصٌ عن عدد األمٌا الجوٌة التً ٌتم
منحها لك نوع من أنواع البطاقات مقاب ك دٌنار بحرٌنً (أو ما ٌعادله بالعمالت األخرى) من
اإلنفاق على موقع البنك على شبكة اإلنترنت.(www.nbbonline.com) :
( )9بالنسبة ألٌة حاالت عدم استالم أمٌا سفر ألٌة معاملة مؤهلة ،فإن على حام البطاقة ٌخطر البنك بذلك
خال فترة ال تتجاوز ستة شهور اعتبارً ا من تارٌخ هذه المعاملة وتقدٌم دلٌ للبنك على هذه المعاملة
كما ٌطلبه البنك .لن ٌتم قبو أٌة مطالبات بعد مرور ستة أشهر من تارٌخ المعاملة.
( )11للبنك الحق فً عدم منح أمٌا جوٌة عن أي نوع أو جمٌع أنواع المنتجات وذلك بمحض تقدٌره
المطلق .للبنك الحق أٌضً ا ،وبمحض تقدٌره المطلق ،أن ٌقوم فً أي وقت بتغٌٌر عدد األمٌا الجوٌة
التً ٌتم منحها مقاب ك دٌنار بحرٌنً واحد ( 1د.ب ).من اإلنفاق وذلك بعد تقدٌم إشعار لحام
البطاقة بذلك قب عشرة أٌام.
(ٌ )11تم استحقاق األمٌا الجوٌة عن المعامالت المؤهلة وٌتم تحوٌ هذه األمٌا الجوٌة المستحقة إلى
طٌران الخلٌج وذلك فً فترات ٌتم تحدٌدها من قب البنك وحده .وٌدرك حام البطاقة بأن طٌران
الخلٌج وحدها مسئولة عن تحدٌث األمٌا الجوٌة المودعة فً حساب فالكون فالٌر الخاص بحام
البطاقة والذي ٌتم االحتفاظ به لدى طٌران الخلٌج.
( )12لن ٌكون حام البطاقة قادرً ا على استبدا األمٌا الجوٌة قب أن ٌتم تحدٌث هذه األمٌا من قب
طٌران الخلٌج فً حساب حام البطاقة لدى طٌران الخلٌج.
(ٌ )13جوز للبنك ،وبمحض تقدٌره المطلق ،أن ٌقرر ما إذا كان سٌقوم بتحوٌ أٌة أمٌا جوٌة مستحقة
من قب حام البطاقة إلى طٌران الخلٌج.
(ٌ )14مكن لصاحب البطاقة مراجعة نقاط برنامج فالكون فالٌر المجمعة من قبله وذلك من خال الدخو
إلى موقع طٌران الخلٌج على شبكة اإلنترنت بعنوان )www.gulfair.com( :بعد تقدٌم البٌانات
المطلوبة.

( )15بالنسبة للمعامالت التً ٌتم إلغاؤها أو رد مبالغها ،سٌتم خصم عدد أمٌا جوٌة معاد لها من حساب
األمٌا الجوٌة المستحقة لحام البطاقة.
( )16جمٌع المعامالت المؤهلة التً تتم باستخدام بطاقات االئتمان اإلضافٌة لحام البطاقة األصلً،
ً
أمٌاال جوٌة .وٌتم استحقاق جمٌع هذه
والمرتبطة بالحساب المالً لحام البطاقة األصلً ،تستحق أٌضًا
األموا الجوٌة بموجب حساب حام البطاقة األصلً وٌتم إٌداعها فً حساب فالكون فالٌر لحام
البطاقة األصلً لدى طٌران الخلٌج .وال ٌمكن استحقاق األمٌا الجوٌة بشك منفص لحاملً البطاقة
اإلضافٌة والتً تكون بطاقاتهم اإلضافٌة مرتبطة بالحساب المالً لحام البطاقة األصلً .وإذا كانت
البطاقات اإلضافٌة مرتبطة بحسابات مالٌة منفصلة ،فإن األمٌا الجوٌة ٌمكن أن تستحق من قبلهم إذا
قام حملة البطاقات هؤالء بالتسجٌ فً البرنامج .ولكن فً هذه الحاالت ال ٌمكن إضافة األمٌا الجوٌة
للبطاقة اإلضافٌة إلى األمٌا الجوٌة لحام البطاقة األصلً.
( )17للبنك الحق فً إنهاء برنامج األمٌا الجوٌة وذلك بمحض تقدٌره المطلق فً أي وقت بعد تقدٌم
إشعار مدته  11أٌام لحام البطاقة وفً هذه الحالة ،فإن استحقاق األمٌا الجوٌة سٌتوقػ اعتبارً ا من
التارٌخ المذكور فً هذا اإلشعار المقدم لحام البطاقة.
(ٌ )18خضع استبدا األمٌا الجوٌة المقدمة بموجب البرنامج من خال برنامج فالكون فالٌر لطٌران
الخلٌج للشروط واألحكام المنظمة لبرنامج فالكون فالٌر والمتوافرة على الموقع التالً على شبكة
اإلنترنت .(www.gulfair.com) :وتكون عملٌة استبدا

األمٌا الجوٌة مسئولٌة طٌران الخلٌج

وتكون جمٌع معامالت االستبدا فقط بٌن طٌران الخلٌج وحام البطاقة .وال ٌضمن البنك نوعٌة
الخدمة المقدمة من قب طٌران الخلٌج وال ٌتحم أٌة مسئولٌة عن أٌة أضرار مباشرة خاصة أو تبعٌة
أو عرضٌة فً حالة وجود عٌب او نقص فً الخدمة من جانب طٌران الخلٌج .وٌجب توجٌه جمٌع
االستفسارات والشكاوى المتعلقة باستبدا األمٌا الجوٌة إلى طٌران الخلٌج.
( )19لن ٌتحم البنك أي مسئولٌة عن أٌة أخطاء أو تأخٌر أو عن عدم قدرة البنك على تحوٌ األمٌا
الجوٌة المكتسبة إلى طٌران الخلٌج أو عن أٌة أخطاء أو حاالت سهو من جانب موظفً البنك فً
تحدٌث أي من بٌانات حام البطاقة (أي رقم عضوٌة فالكون فالٌر) فً أنظمة البنك.

(ٌ )21قوم البنك بإرسا إشعار أو االتصا مع حام البطاقة فٌما ٌتعلق بالبرنامج من خال قنوات
متعددة وذلك حسب ما ٌراه البنك مناسبًا .وٌتحم حام البطاقة مسئولٌة تحدٌث بٌانات اتصاله مع
البنك وإشعار البنك بأي تغٌٌر قد ٌحدث على بٌانات اإلتصا هذه.
(ٌ )21فوض حام البطاقة البنك صراحة بتقدٌم أٌة معلومات تتعلق بحسابه إلى طٌران الخلٌج أو إلى أي
هٌئة قانونٌة أو رقابٌة إلى الحد الذي ٌشترطه القانون أو بموجب االتفاقٌة الخاصة باألمٌا الجوٌة بٌن
طٌران الخلٌج والبنك.
( )22باستثناء اإلهما الجسٌم و /أو سوء التصرػ المتعمد من قب البنك ،فإن البنك ال ٌتحم أٌة
مسئولٌة ،مهما كانت ،فٌما ٌتعلق بأٌة خسارة أو إصابة أو تأخٌر أو أضرار تنشأ عن أو فٌما ٌتعلق
بالبرنامج.
( )23فً الحالة التً ٌصبح فٌها البنك وبشك كام أو جزئً عٌر قادر على االلتزام أو التنفٌذ بموجب
هذه الشروط واألحكام ،وذلك ألسباب تكون خارج سٌطرته ،بما فً ذلك (ولكن لٌس على سبٌ
الحصر) تعط المعدات أو األنظمة أو ربطات اإلرسا أو بسبب العط أو التخرٌب أو الحرائق أو
الفٌضانات أو االنفجارات أو حوادث الطبٌعة أو القوة القاهرة أو الحوادث أو انتشار األوبئة أو
االضرابات أو إعالق أصحاب األعما لمحالتهم أو انقطاع التٌار الكهربائً أو النزاعات العمالٌة أو
أفعا أو مطالبات أو اشتراطات أٌة حكومة أو جهاز رقابً لدٌه سلطة اختصاص أو ألٌة أسباب
أخرى ال ٌستطٌع أن ٌتجنبها بشك معقو  ،فإن تنفٌذ التزامات البنك بقدر ما تتأثر بهذه األسباب ٌتم
ً
مسئوال عن أي تأخٌر أو خسارة
استثناؤها وإعفاؤها طوا مدة استمرار هذه األسباب .ولن ٌكون البنك
أو ضرر أو مضاٌقة ،مهما كانت ،قد تحدث أو قد تنشأ عن أو فٌما ٌتعلق بأي واحد أو أكثر من
األسباب المذكورة أعاله.
( )24تخضع هذه الشروط واألحكام وٌتم تفسٌرها وف ًقا لقانون مملكة البحرٌن.

