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Terms & Conditions الشروط و االحكام 

 
-To earn 85,000 Bonus Skywards Miles customer should meet the 

respective existing criteria for Bonus Miles. 

- Only applicable for customers taking the card through IB/MB 

- Break up for 85,000 Bonus Skywards Miles shown below: 

 

Bonus 
Miles 

Non-Digital 
Channels 

Digital 
Channel 
(IB/MB) 

Criteria 

Joining 
Bonus 

25,000 
Miles 

25,000 
Miles 

On Payment of 
annual fee (AED 

2,500) 

Spend 
Bonus 

25,000 
Miles 

35,000 
Miles 

Cumulative spends 
of $20,000 in the 
first 4 statements 

Balance 
Transfer 

25,000 
Miles 

25,000 
Miles 

BT of AED 50,000 
(one transaction) & 

maintained for 6 
consecutive 
statements 

Total 
75,000 
Miles 

85,000 
Miles 

 

 

- Offer Valid till 30 April 2022 

- DIB T&C’s Apply 

- Customers who take credit facilities from any bank must ensure 

timely payments to settle their outstanding amounts. This is 

critical to maintain good credit history on AECB (Al Etihad Credit 

Bureau) so that banks are able to serve customers to meet 

customer’s future banking needs. 

 

 

ميل إضافي من أميال سكاي واردز ، يجب على العميل استيفاء املعايير  85000لكسب  -

 الحالية الخاصة باألميال اإلضافية.

ينطبق فقط على العمالء الذين يأخذون البطاقة من خالل الخدمات املصرفية عبر  -

 عبر الهاتف املتحركاإلنترنت / الخدمات املصرفية 

 :ميل إضافي من أميال سكاي واردز كما هو موضح أدناه 85000احصل على  -

-  

األميال 

 االضافية

القنوات غير 

 الرقمية

الخدمات املصرفية 

عبر االنترنت/عبر 

 الهاتف املتحرك

 املعايير

مكافأة 

 االنضمام
25,000 Miles 25,000 Miles 

عند دفع الرسوم السنوية 

 درهم( 2500)

 Miles 35,000 Miles 25,000 مكافأة اإلنفاق

 20,000إنفاق تراكمي قدره 

دوالر في كشف الحساب 

 األربعة األولى

 Miles 25,000 Miles 25,000 تحويل الرصيد

تحويل الرصيد بقيمة 

درهم إماراتي  50،000

)معاملة واحدة( ويتم 

 6االحتفاظ بها ملدة 

 كشوفات حساب متتالية

  Miles 85,000 Miles 75,000 املحموع

 

 2022 أبريل 30يسري العرض حتى  -

 تطبق شروط وأحكام بنك دبي اإلسالمي -

يجب على العمالء الذين يأخذون تسهيالت ائتمانية من أي بنك ضمان املدفوعات في الوقت املناسب  -

 AECBلتسوية املبالغ املستحقة عليهم. يعد هذا أمًرا بالغ األهمية للحفاظ على سجل ائتماني جيد في 

ات املصرفية )مكتب االتحاد االئتماني( حتى تتمكن البنوك من خدمة العمالء لتلبية االحتياج

 املستقبلية للعمالء.

 

 

 


