FREE FOR LIFE PROGRAM FOR AUB CREDIT CARDS

برنامج "مجاناً مدى الحياة" لبطاقات األهمي المتحد االئتمانية
األسئلة الشائعة

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
How much do I have to spend to get a Free for Life card?
You must spend on the card as per the specified ‘Spent Amount’
within a 12 month period, after the 12 months are concluded
based on your spends we will calculate if you are eligible for a
50% discount or 100% discount.
Table below details the program offering:

Revolve Card – بطاقات السداد المرن
Spent Amount – المبلغ المستهلك
Disc 50% خصم

Disc 100% خصم

KD 5,750
KD 5,000
KD 4,000
X

KD 14,500
KD 13,500
KD 12,500
KD 12,500

Card - نوع البطاقة
انفينيت
وورلد
بالتينوم
الذهبية

How is the Program period (12 months) calculated?
From the day you enroll in the Program, by signing the Terms
and Conditions document at the Branch. The Day you sign will
become your ‘Enrollment’ date and “Spent Amount” will be
calculated from that date onwards. No “Spent Amount” will be
calculated previous to that date.
How do I achieve the ‘Spent Amount’?
When using your card at various stores and merchants through
POS or Online shopping, this excludes Cash Withdrawal
transactions and the payment of Card Fees and Charges. *Billed
amount as it appears on Card statement.
If I reach the ‘Spent Amount’ before the 12 month period, will I
avail the Free for Life Discounts?
No, the ‘Discount’ will only be calculated and credited to
customer Credit card after the 12 month program period is
completed.
What is the benefit of joining ‘Free for Life’ Program ?
When you register to ‘Free for Life Program’ we stop charging
you any Card Subscription Fees (Annual/Monthly). After you
complete 12 Months in the program, the System will calculate
your ‘Spent Amount’ and award you the 50% or 100% discount,
and you will have benefited from a partial or full discount on
your AUB credit card subscription fees.
If I already have an existing Credit Card with AUB will I be
automatically enrolled to Free for Life Program?
No, you must register to the program. To register to the
Program you must visit the Branch and sign the Free for Life Terms and Conditions.
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ًما قيمة المصروفات التي عمى تحقيقيها لكي استفيد من الخصم المتاح مع برنامج "مجانا
مدى الحياة"؟
 شير متواصل يتم احتساب نسبة12 عند استخدامك لمبطاقة بقيمة المبمغ المستيمك عمى مدى
 الجدول ادناه يبين لكم كافة التفاصيل ومعايير.%100  او%00 الخصم المتاحة لكم ان كان
:االستفادة من الخصم

Charge Card – بطاقات السداد الكامل
Spent Amount – المبلغ المستهلك
Disc 50% خصم

Disc 100% خصم

KD 4,500
KD 4,250
KD 4,000
X

KD 14,500
KD 11,000
KD 8,500
KD 8,500

Card - نوع البطاقة
انفينيت
وورلد
بالتينوم
الذهبية

 شهرا)؟21( كيف تتم احتساب المدة المقررة
 ويتم احتساب قيمة،االشتراك بالبرنامج يبدأ من يوم توقيع الشروط واألحكام الخاصة بالبرنامج
 ال يتم احتساب أي مصروفات من.المصروفات المحددة "المبمغ المستيمك" من ذلك التاريخ
.استخدامك لمبطاقة قبل تاريخ توقيع الشروط واالحكام

كيف احقق "المبمغ المستهمك"؟
 حيث ان كل دينار يتم،مع استخدامك لمبطاقة لدى المتاجر ونقاط البيع* خالل مدة البرنامج
*استخدامك. ولكن تستثنى منيا معامالت السحب النقدي واي مدفوعات لرسوم البطاقة،احتسابو
.لمبطاقة كما يظير في كشف حساب البطاقة
 شهرا)؟21( ماذا يحدث عند اتمام قيمة المصروفات المحددة قبل انتهاء المدة المقررة
 ومن بعدىا،( شير من استخدام البطاقة )مدة البرنامج12 يتم احتساب قيمة الخصم بعد مرور
.يتم خصم رسوم االشتراك المستحقة او االعفاء من الرسوم

كيف استفيد من برنامج "مجانا مدى الحياة"؟
شيرية) اال بعد اكتمال مدة/ لن يتم خصم أي رسوم اشتراك (سنوية،عند تسجيمك بالبرنامج
 وبعد استخدامك لمبطاقة خالل تمك الفترة سيقوم النظام اآللي باحتساب،)  شي ار12( البرنامج
 وبذلك سيمكنك االستفادة من بطاقة ائتمانية من غير رسوم.%100  او%00 قيمة الخصم
.اشتراك

تمقائيا في البرنامج؟
 فهل سيتم تسجيمي،إذا كان لدي بالفعل بطاقة ائتمان
ً

 يجب عميك التسجيل في البرنامج من خالل زيارة أقرب والتوقيع عمى الشروط واألحكام،ال

"التابعة لبرنامج "مجاناً مدى الحياة

FREE FOR LIFE PROGRAM FOR AUB CREDIT CARDS
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Do I have to renew my Membership to Free For Life Program?
No, it is auto-renewed every year on your membership month. If
you wish to cancel your membership to Free for Life you must
visit the Branch to do so.
What happens if I change my ‘Card Type’ or my ‘Payment
Plan’?
If you change either your ‘Type of Card’ or the payment plan
before the 12 month period is concluded then following applies,
Our Card ‘System’ will determine /calculate the ‘Spent Amount’
achieved to date, and assign the discount 50% or 100%:
• If you are eligible for a 100% Discount then, the full fee will
be waived
• If you are eligible for a 50% Discount then, the ‘System’ will
calculate the discount and customer must pay the
remaining Subscription Fees, for example;
Platinum Credit Card with a Revolve Payment Plan:
•
Subscription fee is KD 118
•
Date of Enrollment to Free for Life Program June 2019
•
Date of changing Card Type/Payment Plan September 2019
•
Amount Spent during above period KD 4,100
•
Entitled Discount 50%
•
Subscription Fee amount payable by customer is 50% of KD
118 for the 4 months only, as calculated by the system,
approx. fee is KD19.7.
World MasterCard Credit Card with a Charge Payment Plan:
•
Subscription fee is KD 125
•
Date of Enrollment to Free for Life Program June 2019
•
Date of changing Card Type/Payment Plan September 2019
•
Amount Spent during above period KD 11,100
•
Entitled Discount 100%

•

Subscription Fee amount payable by customer is zero,
customer earns a 100% discount on Fees.

Is the Program available to Supplementary Cards?
Yes it is, however customer must visit the Branch and register
the Supplementary Card by signing the Terms and Conditions
document
What happens if I cancel my Credit Card?
If you ‘Cancel ‘ your card then your membership to Free for Life
will also be cancelled and you will not avail any Discounts and
you will have to pay the full Subscription fees.
What happens if I do not pay my monthly dues?
If you have not paid your Credit Card dues and you become
delinquent as per AUB Credit Card Terms and Conditions. You
will be eliminated from the Free for Life Program and you will
not avail any ‘Discounts’. In addition you will be required settle
your previous annual Subscription Fees.
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برنامج "مجاناً مدى الحياة" لبطاقات األهمي المتحد االئتمانية
األسئلة الشائعة
هل عمي تجديد عضويتي في برنامج "مجاناً مدى الحياة"؟
 إذا كنت ترغب في إلغاء عضويتك فعميك زيارة الفرع.تمقائيا كل عام
 يتم تجديد العضوية، ال
ً

.لمقيام بذلك

ماذا يحدث اذا قمت بتغيير نوع البطاقة او خطة السداد؟
12  قبل انتياء مدة البرنامج البالغة،)المرن/عند تغيير نوع البطاقة او خطة السداد (الكامل
:  ينطبق ما يمي،شيرا
ً

 ويقوم بتعيين الخصم،النظام اإللكتروني يقوم باحتساب "المبمغ المستيمك" المستنفذ الى تاريخو

3 حيث ال يتم نقل او احتساب الرصيد المستخدم الى البطاقة البديل، %100  او%00
 يتم االعفاء عن رسوم االشتراك بالكامل- %100 لمعميل المستوفى لخصم

•

، يتم احتساب قيمة الخصم الكترونيا من قبل النظام%00 لمعميل المستوفى لخصم

•

.وخصم تمك الرسوم من رصيد البطاقة
: بطاقة بالتينية بخطة سداد مرن،عمى سبيل المثال
ك. د111 رسوم االشتراك السنوية

•

2012  يونيو3تاريخ االشتراك بالبرنامج

•

2012 تاريخ تغيير نوع البطاقة او خطة السداد سبتمبر

•

ك. د4,100 المبمغ المستيمك خالل المدة المحددة اعاله

•

%00 الخصم المتاح

•

 يحسب، شير4 ك عمى مدى. د111  من مبمغ%00 ،قيمة االشتراك السنوي بعد الخصم

•

ك. د12.1  المبمغ التقريبي ىو،من قبل النظام
:بطاقة وورلد ماستركارد بخطة سداد كامل
ك. د120 رسوم االشتراك السنوية

•

2012  يونيو3تاريخ االشتراك بالبرنامج

•

2012 تاريخ تغيير نوع البطاقة او خطة السداد سبتمبر

•

ك. د11,100 المبمغ المستيمك خالل المدة المحددة اعاله

•

%100 الخصم المتاح

•

 حيث ان العميل سيستفيد من خصم، ىو صفر دينار،قيمة االشتراك السنوي بعد الخصم

•

. عمى رسوم االشتراك%100

هل يتم ادراج اي من البطاقات اإلضافية التابعة لي الى البرنامج؟
 ولكن عميك بتسجيل البطاقة االضافية بالبرنامج من خالل زيارة اقرب فرع والتوقيع عمى،نعم
.الشروط واألحكام
ماذا يحدث إذا قمت بإلغاء بطاقة االئتمان الخاصة بي؟
 ف سيتم استبعادك من برنامج "مجانا مدى الحياة" ولن تستفيد من أي،إذا قمت بإلغاء البطاقة
.مزايا أو خصومات وسيترت ب عميكم دفع رسوم االشتراك السنوية التابعة لمبطاقة الممغية
 المستحقات عمى بطاقتي؟/ماذا يحدث اذا لم اقم بسداد المبالغ القائمة
 واذا تم إيقاف البطاقة بموجب الشروط واألحكام، مستحقات/في حالة عدم سداد أية مبالغ قائمة
 سيتم إيقاف عضويتك ببرنامج "مجاناً مدى الحياة" ولن يتم منحك،التابعة لمبطاقات االئتمانية
 باإلضافة إلى ذلك سيتطمب منك دفع رسوم،أي خصم عمى رسوم االشتراك الخاصة بك
.االشتراكات المتراكمة

