وورلد إيليت  -شروط وأحكام العمالء

1.1يحق للعميل اإلقامة لمدة ليلتين مجا ًنا لفردين في فيال بغرفة نوم واحدة في ستونيفا كيري،
تايالند أو سونيفا فوشي المالديف.
2.2يحق للعميل المطالبة بالتكلفة الفعلية لتذكرة الطيران (تذكرة واحدة ذهاب وعودة على
الدرجة االقتصادية) لتايالند أو المالديف.
3.3يتحمل العميل الضرائب أو أي تكلفة أخرى.
4.4العروض مستحقة للعمالء الذين يدفعون رسوم سنوية للبطاقة الترويجية ( 2000درهم) وال
يمكن التنازل عنها.
5.5سيودع البنك التكلفة الفعلية لتذكرة الطيران بحد أقصى للتغطية  3000درهم (أيهما كان أقل).
6.6على العميل استخدام بطاقة ائتمان المصرف لشراء تذكرة الطيران إلى تايالند أو المالديف
واالتصال بمركز اتصال المصرف للطلب مع ذكر المعاملة وتفاصيلها.
7.7يودع المبلغ في بطاقة العميل االئتمانية فقط.
يوما من الطلب.
8.8يودع المبلغ خالل 30
ً

9.9في حالة رد /إلغاء معاملة تذكرة الطيرانُ ،يرد المبلغ المودع لبطاقة ائتمان العميل ويودع على
البطاقة اإلئتمانية للعميل.
1010العميل ملتزم بدفع المبالغ المستحقة حسب الشروط واألحكام العادية لبطاقة اإلئتمان إضافة
إلى شروط وأحكام بطاقة المصرف.
1111يجب أن يدفع العميل الحد األدنى المطلوب وأن ال يتأخر في الدفع.
نهائيا يسقط حقها في المطالبة.
1212البطاقات المغلقة أو المنتهية أو المحظورة
ً
مقدما .يمكن تطبيق
1313على العميل االتصال برقم الكونسيرج لحجز الفندق في تايالند /المالديف
ً
االنقطاع /عدم التوفر العادي أثناء مواسم ارتفاع الطلب على الخدمات.
1414الجائزة صالحة لمدة ستة شهور من إصدار البطاقة وبعدها تنتهي بال رجعة.
1515ال يمكن تحويل الجائزة لقيمة نقدية.
1616تنطبق الشروط واألحكام العادية للفندق.
جزءا من عرض ماستركارد وتنطبق شروط وأحكام ماستركارد العادية.
1717اإلقامة في سونيفا
ً
1818البنك ومسؤولوه وموظفوه أو وكالءه غير مسؤولين وال يتحملون تبعات العروض المقدمة من
الشركاء وال الخسائر وال األضرار وال التكلفة الناتجة عن العروض.
1919هذا العرض ساري حتى  19مارس
2020يحتفظ البنك بالحق في تعديل وسحب وتغيير العرض من جانب واحد أو استثناء أي بطاقة/
حساب من العرض دون الرجوع ألي جهة وبدون إشعار و/أو إبداء أسباب إذا ما وجدها مثيرة
للشك أو خاضعة للتدقيق أو ال ُتدار بشكل مقبول لدى البنك.

