
Smiles World Covered Card Holders Rewards 
 مكافآت لحاملي بطاقة سمايلز وورلد المغطاة

 
 

A. Eligibility  
 

Valid for the below customer segments:  
 

i. New Customers: Applicants who applied 
for Smiles World, World Priority, and 
World Elite Cards and successfully 
approved by the bank from 01st October 
2021 till end of December 2021 or upon 
the exhaustion of the Multi-Day Pass 
quantities. 
 
The Physical reward shall be inserted 
within the welcome pack sent to the 
customer. 
 

 األهلية .أ
 

 لشرائح العمالء التالية: متوفر

 
 

i. طلب ب: الذين قدموا العمالء الجدد
 وأوورلد  سمايلز الحصول على بطاقات 

وورلد إيليت وتم قبول  وأ وورلد األولوية

طلبهم بنجاح من قبل المصرف ابتداًء من 
 2021 نهاية ديسمبرحتى  2021 أكتوبر 1

 .تذاكر الدخول المتعددأو حتى نفاذ كمية 
 

المرسلة  مع البطاقة المكافأةسيتم إضافة 
 .متعاملإلى ال

ii. Existing Customers:  
 

Selected World Covered Card Customers upon 
spending AED 10,000 and above from 1st October 
2021 till 31st October 2021. (Balance Transfer, Easy 
Cash or Cash withdrawals are not considered).  
 
Exceptional rewards will be sent via email and SMS 
before the 15th November 2021 to the registered 
email and mobile number according to the bank’s 
record. 
 

ii. العمالء الحاليين 

 
المغطاة حاملي بطاقة سمايلز وورلد فئة محددة من 

 1من أو أكثر درهم إماراتي  10000 همعند إنفاق

باستثناء . )2021أكتوبر  31حتى  2021أكتوبر 
 بحويل الرصيد أو إيزي كاش أو السحت معامالت

 (.النقدي
 

عبر البريد  استثنائيةإرسال مكافئات سيتم 

نوفمبر  15اإللكتروني والرسائل النصية القصيرة قبل 
 المتحركإلى البريد اإللكتروني ورقم الهاتف  2021

 .لدى المصرفالمسجل 

  

B. General أخرىشروط  .أ 

1. SIB reserves the right to disqualify the account 
holder, amend the terms and conditions or 
discontinue the reward offering at its sole 
discretion and without notice. 

بحق تعديل  وفًقا لتقديره المطلقيحتفظ المصرف  .1
كمال هذه أو است أو حذف أو تغيير أو إلغاءإضافة أو 

الشروط واألحكام في أي وقت دون أي إشعار 

لن يكون المصرف أو أي مسبق لمتعامل و
المسؤولين أو المديرين أو الموظفين أو الوكالء 

 مسؤولين عن التغييرات المتعلقة بهذا العرض

 

2. Smiles Supplementary Cardholders are 
excluded from this promotion 

حاملي بطاقات  يستثنى من هذا العرض .1

 سمايلز اإلضافية

3. The bank has the right to discontinue the 
reward offering at any time based on the 
availability  

 وقت أي في المكافأةمنح  إيقاف للمصرف يحق .2
  المكافأة توفر على بناءً 



4. In no event shall the bank or any of its affiliates, 
officers, directors, employees or any staff be 
liable for any loss, damage or expense arising 
out of or otherwise related to the reward 
offering 

في جميع األحوال، لن يكون المصرف أو أي من  .3
الشركات التابعة له أو المسؤولين أو المديرين 

أو الموظفين أو الوكالء مسؤولين عن أي 
خسارة أو ضرر أو مصروفات ناشئة عن أو فيما 

 المكافأةبمنح يتعلق 

5. The bank shall attend and resolve any enquiry 
or complaint within 5 working days from 
enquiry/complain initiation date 

شكوى خالل  سيتم التواصل وحل أي سؤال أو .4

 أيام عمل من تاريخه 5
 

6. The extension of the reward offering is at the 
sole discretion of the bank and upon the 
exhaustion of the reward allocated  

وفًقا لتقدير المصرف  المكافأةمنح سيتم تمديد  .5
 المخصصة  المكافأةفقط وعند استنفاد 

6. The offer along with the Terms & Conditions 
are governed and construed in accordance with 
the laws of the United Arab Emirates 

شروط وأحكام هذا العرض خاضعة لقوانين دولة  .7
 اإلمارات العربية المتحدة

 


