
• A minimum spend condition will also be implemented 
to customers availing this offer. Customers must meet 
a minimum spend of AED 15,000 in first 12 months. If 
the spends criteria is not met or the card is closed prior 
to meeting the spend requirement, the given campaign 
Miles will be reversed.

• The campaign is only applicable for the DIB EK Infinite 
Credit Card

ــاق للعمــاء  ــى لإلنف ــق شــرط الحــد األدن ــا تطبي ســيتم أيًض  •
علــى  يجــب  العــرض.  هــذا  مــن  يســتفيدون  الذيــن 
المتعامليــن تلبيــة حــد أدنــى لإلنفــاق وقــدره 15,000 درهم 
إماراتــي فــي 12 شــهًرا األولــى. إذا لــم يتــم الوفــاء باإلنفــاق، 
أو اغــاق البطاقــة قبــل االســتيفاء بتلبيــة الحــد األدنــى مــن 

االنفــاق فســيتم اســترجاع أميــال الحملــة.

تنطبــق الحملــة فقــط علــى بطاقــة ائتمــان انفينيت ســكاي   •
واردز طيــران اإلمــارات مــن بنــك دبــي اإلســامي.

الخــاص  “النمــوذج”  تعبئــة  المتعامــل  مــن  ســيطلب   •
ــاق دليــل علــى عــدد الســنوات الســابقة  ــة, مــع ارف بالحمل

. األخــرى  البنــوك   / للبنــك  االئتمــان   لبطاقــة 

سيتم منح األميال االضافية للحملة بعد نهاية كل شهر.  •

تنتهي الحملة في 28 فبراير 2022  •

لمعرفــة رســوم و مصاريــف  بطاقــات االئتمــان, يرجــى زيــارة    •
www.dib.ae/soc “ الئحــة رســوم الخدمــات المصرفيــة”

• Customers will be required to fill a “Form” for the 
campaign & provide supporting documents for their 
previous length of relationship with any other Bank(s) 
credit card.

• Bonus Miles for the campaign will be awarded at the 
end of every month.

• Campaign will end on 28 February, 2022

• For a list of credit card fees & charges please visit  
www.dib.ae/soc

Number of years 
having other 
Bank’s Credit Card

Bonus Skyward 
Miles Given

Max Cap

Less than < 10 
Years

1,500 Miles For 
each year

50,000 Miles

More than or equal 
=> 10 Years

2,000 Miles For 
Each year

50,000 Miles

عدد سنوات امتالك 
بطاقة ائتمان بنك 

آخر

مكافأة أميال 
سكاي واردز 

الممنوحة

الحد األقصى 
للحملة

1,500 ميل لكل أقل من 10 سنوات
عام

50,000 ميل 
سكاي واردز 

أكثر من أو يساوي 
=< 10 سنوات

2,000 ميل لكل 
عام

50,000 ميل 
سكاي واردز 
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Dubai Islamic Bank Public Joint Stock Company, licensed 
and regulated by the Central Bank of the UAE

بنك دبي اإلسامي، شركة مساهمة عامة مرخصة و خاضعة 
لرقابة مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي


