
General Terms and Conditions  
of Loyalty & Rewards Program 

  تآاملكافالوالء و  لبرنامجواألحكام العامة  الشروط

1. Any cardholder with a valid card account and at the absolute 
discretion of the Bank may become a member of the Loyalty 
& Rewards program acquired by EGBANK. 

  ساري  بطاقة حساب له بطاقة حامل ألي يجوز  .1
 
 يصبح أن املطلق، البنك لتقدير ووفقا

 
 
 .بنك جي إي من آتاملكافالوالء و  برنامج فى عضوا

2. The Bank may at any time suspend, cancel, or modify the 
program; change its features or characteristics, add or 
remove any of these terms and conditions, or change or limit 
the value of the points and the redemption process, even if 
this leads to an impact on the points actually gained; and the 
Bank reserves the right to do so without notifying the 
cardholder in advance. 

 وأ املزايا تغيير أو تعديله أوؤه إلغا أو البرنامج إيقاف وقت أى ىف للبنك يمكن .2

  حذف أو إضافة أو الخصائص
 
 من الحد أو تغيير أو واألحكام الشروط هذه من أيا

 كتسبةامل النقاط على التأثير إلى ذلك أدى لو حتى االسترداد، وعملية النقاط قيمة

 مس البطاقة حامل إخطار دون  بذلك القيام في بحقه البنك ويحتفظ. بالفعل
 
 .بقا

3. The Cardholder is bounded by any changes or modifications 
to these terms and conditions; and the cardholder is 
primarily responsible for ensuring that such changes and 
modifications are made and will be bound to accept the 
decisions as final and binding.   

 كام؛واألح الشروط هذه على تطرأ قد تعديالت أو تغييرات بأية البطاقة حامل يلتزم .3

 ييراتالتغ بتلك عمله ضمان عن املسؤولية رئيسية بصورة البطاقة حامل ويتحمل

 .ملزمةو  نهائية باعتبارها القرارات بقبول  البطاقة حامل يلتزم وسوف. والتعديالت

4. Reward points are added to the card account based on the 
transactions performed by the card & the rate determined by 
the bank for each unit to be credited to the card account. The 
bank also reserves the right to set a limit on the amount of 
points a cardholder can earn, as well as the transactions that 
can be removed from the Loyalty & Rewards program.  

 للمعامالت التى تمت على البطاقة حساب على املكتسبة النقاطإحتساب  تمي .4
 
 وفقا

 بناءو البطاقة 
 
 بحسا علىقيدها  يتمو  وحدة لكل البنك يحدده الذي املعدلعلى  ا

  البنك ويحتفظ. البطاقة
 
 يمكن التي النقاط قيمةل أقص ى حد وضع في بحقه أيضا

الوالء  برنامج من حذفها يمكن التي املعامالت إلى باإلضافة كسبها، البطاقة لحامل

 واملكافآت. 
5. All actual purchases performed by the primary or 

supplementary cardholder are added to the primary card 
account.  

 ةألساسيا البطاقة حاملبواسطة  تتم التي السليمة الشراء عمليات كافة إضافة تتم .5

 . ةاألساسي البطاقة حساب إلى ةاإلضافي أو

6. If a retail purchase is refunded and the points are credited to 
the card account, and/or if the earned points are used before 
the refund is restored, the bank will debit the card account 
for the earned points even if this discount may cause the card 
account to have a negative number of points. 

 ةالبطاق حساب على النقاط تسجيل تم وقد تجزئة شراء عملية استرداد حالة في .6

 يدة،املق القيمة استعادة قبل املكتسبة النقاط استخدام حالة في أو/ و بموجبها

 ذاه كان لو حتى املكتسبة النقاط البطاقة حساب من بخصم البنك يقوم سوف

 .بالسالب نقاط رصيد يتضمن البطاقة حساب جعل في يتسبب قد الخصم

7. All earned points may include redemption period up to two 
days; the Bank may at any time and without prior notice 
change that period. 

 في للبنك مكنوي ومان؛قد تصل إلى ي لالسترداد فترة تتضمن قد املكتسبة النقاط كافة .7

 .الفترة تلك تغيير مسبق إخطار وبدون  وقت أي

8. Reward points validity is two years from the date of earning 
the points.  

 مدة صالحية النقاط املكتسبة عامان من تاريخ إكتساب النقاط. .8

9. The primary cardholder may redeem his/her points through 
any of the redemption channels available at that time 

  خالل من به الخاصة النقاط استرداد األساس ي البطاقة لحامل يجوز  .9
 
 قنوات من أيا

 .الوقت ذلك في املتاحة االسترداد

10. The primary and supplementary cardholder agree to the 
terms and conditions of the refund policy; noting that the 
points are converted to balance in the card credit limit and 
may not be exchanged into cash; and it is not permissible for 
the primary or supplementary cardholder to cancel or 
terminate or change the recovery instructions that have been 
submitted to EGBANK. 

 لىع املطبقة واألحكام الشروط على واإلضافي األساس ي البطاقة حامل يوافقو  هذا .10

  النقاط؛ استرداد سياسة
 
يتم تحويل النقاط إلى رصيد فى الحد اإلئتمانى  بأنه علما

 وأ ةاألساسي البطاقة لحامل يجوز  الكما  نقديةتحويلها إلى  يجوز  الللبطاقة و 

 .بنك جي يإ إلى تقديمها تم التي االسترداد تعليمات تغيير أو فسخ أو إلغاء ةاإلضافي



11. The Bank has no responsibility or obligation for any 
services, quality, or performance of services that may be 
used by the Cardholder from any third party, service 
provider, merchant, or participant associated with the 
Loyalty & Rewards Program. 

 أداء أو جودة أو خدمات أية عن التزام أو مسؤولية أية البنك عاتق على يقع ال .11

 أو خدمة مقدم أو ثالث طرف أي من البطاقة حامل يستخدمها قد التي الخدمات

  آت.الوالء واملكاف ببرنامج مرتبط/مشارك أو تاجر

12. The program is subject to the laws of the Arab Republic of 
Egypt.  

 لواملسائ النزاعات جميع وأن العربية؛ مصر جمهورية للقوانين البرنامج يخضع .12

  فيها البث يتم بالبرنامج الصلة ذات االخرى 
 
 .املصرية للقوانين طبقا

13. The Bank reserves the right to discontinue or modify the 
Points Program whenever it wishes and to notify the client 
in a way that the bank believes is appropriate, or in any of 
the following cases: 

- Violation of the general terms and conditions of the 
credit card. 
- The client’s delay in the minimum payment for a period 
exceeding 60 days. 

 طريقةبال العميل وبإخطار يشاء وقتما النقاط برنامج تعديل أو إيقاف للبنك يحق .13

تية الحاالت من أية في أو مناسبة البنك يراها التي
ّ
 :اال

 االئتمان لبطاقة العامة واألحكام بالشروط اإلخالل. 

 يوم ٦٠ تتجاوز  لفترة األدنى الحد السداد في العميل تأخر. 

14. These terms and conditions are considered as an integral 
part of the general conditions stipulated in the Credit Card 
Application and the Bank’s operative terms, except where 
otherwise stipulated within these terms and conditions. 

 طلب نموذج فى املذكورة العامة للشروط ومتممة هذه الشروط واألحكام مكملة .14

 كوذل البنك لدى بها املعمول  العامة واألحكام اإلئتمانية البطاقة على الحصول 

 .حكاماأل و  شروطهذه ال فى خاص نص بشأنه ورد ما بإستثناء
15. The Bank has the right to amend all or part of the terms and 

conditions at any time, where the amendment is considered 
as effective and binding to the customer while notifying 
him/her by any means of communication deemed 
appropriate to the Bank. 

 تاألوقا من وقت أى فى منها جزء أى أو واألحكام الشروط جميع تعديل للبنك يحق .15

  التعديل وإعتبار
 
 وحده كالبن يراها التى بالطريقة هب إخطاره مع العميل بحق نافذا

 .مناسبة

16. These Terms & Conditions have been drafted in Arabic and 
English. However, the Arabic version shall prevail in case of 
any dispute which may arise in the present or the future 
concerning the interpretation or execution of this request. 

 هو العربى النص ويعتبر ليزيةواإلنج العربية باللغتين األحكامهذه الشروط و  تتحرر  .16

 فسيرت بخصوص املستقبل أو الحاضر فى ينشأ قد نزاع أى وجود حالة فى به املعمول 

 .الطلب هذا تنفيذ أو

 

 


