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 Terms and Conditions 

 For New Card Applicants – Online Advertisements  

 

1 Introduction 

These offer terms and conditions shall be binding on you (“you”) when you enter this offer by 

AMEX (Middle East) B.S.C. (c) (“AEME”). 

 

2 Offer Terms 

2.1. Offer 

 

Receive up to 25,000 bonus Membership Rewards
®

 points when you apply for an American 

Express
®
 Card. 

 

Membership Rewards points can be redeemed at your preference to any of our airline partners 

for free flights or our hotel partners for free nights. Detailed redemption information available 

on: https://www.membershiprewards.com.bh/  

 

This offer is valid for new card applicants who apply and get approved for one of the below 

listed AEME products upon meeting the eligibility criteria as per clauses 2.2 and 2.4. 

 

*available in UAE, Kuwait and Qatar only. 

 

2.2. Offer Period 

All Card applications submitted by 31
st
 December 2018 will be considered for the offer. 

 

2.3. Awarding the Offer 

You will be awarded your Bonus Membership Rewards points within 60 days of meeting the 

full Eligibility Criteria as per clause 2.4. 

 

2.4. Eligibility Criteria 

 You should not hold any Cards issued by AEME in the last 6 months prior to your 

application. 

 You should apply by clicking on the advertisement you have seen online and submitting 

your contact information to be contacted by an AEME representative. 

Eligible Cards 
Bonus Membership Rewards

®
 

points 

The Platinum Card
®

 25,000 Points 

The American Express
®
 Platinum Credit Card* 15,000 Points 

The American Express
®
 Gold Card 12,000 Points 

The American Express
®
 Gold Credit Card  12,000 Points 

https://www.membershiprewards.com.bh/
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 You must apply for one of the Basic Cards listed for this offer by following the AEME 

application process.  

 Only the first Card you successfully apply for will be considered for the offer. No 

subsequent Card applications made by you will be eligible for the offer. 

 Upon successfully receiving your Card you must: 

o Enroll to the Membership Rewards programme, and 

o Pay the Annual Cardmembership Fee, and 

o Activate the Card, and  

o Complete one purchase transaction on the Card within 30 days from the 

approval of your Cardmembership; and 

o Maintain a Card account that is shown as active and regular at the time the 

offer is awarded. 

 

Payment of Fees and Charges, Cash Withdrawal transactions and related fees and cancelled 

or reversed transactions and any other payments of outstanding amounts or fees on the 

eligible Cards will be excluded from the spend amount 

 

3 General 

3.1. This offer is non-transferable and may not be given or assigned to another person.  

3.2. This offer will be prioritized and applied to the exclusion of other offers from 

AEME. Any overlapping eligibility criteria between this offer and other offers will 

not be applied toward meeting the criteria of other offers.  

3.3. All Cards will be offered at the discretion of AEME.  

3.4. AEME reserves the right to decline the application without giving any reason. 

3.5. For details of the Cardmember Terms and Condition, applicable Schedule of Fee 

and Charges, product benefits of the Cards and detailed Membership Rewards 

Terms and conditions. Please visit www.americanexpress.com.bh then select your 

market. 

3.6. Membership Rewards points are provided by AEME. All Membership Rewards 

redemptions are subject to availability and certain restrictions may apply. The 

Membership Rewards offer points are not transferrable and cannot be exchanged for 

cash or credit. 

3.7. During the offer period all transactions will continue to incur Fees, Charges and 

applicable Interest rates as per the prevailing Schedule of Fees and Charges. 

3.8. All questions or disputes regarding the eligibility for the offer will be resolved by 

AEME at its sole discretion. 

3.9. Card applicants under this offer may contact AEME to know the status of the Card 

application. Separate statements or any other correspondence on the offer status will 

not be sent by AEME. 

http://www.americanexpress.com.bh/
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3.10. AEME reserves the right to request proof of identity. If you refuse to provide any of 

the details requested without a good reason then you may not qualify for the offer. 

3.11. If AEME becomes aware of any fraud, deceit, misconduct or similar action during 

or in relation to this offer which relates in any way to a claim, then that claim will 

not be met unless it is proven to the satisfaction of AEME, that you had no actual or 

imputed knowledge of such fraud or deceit or similar action. AEME reserves the 

absolute right to exclude the applicant from the offer (whether or not such 

information comes to light before or after you have made the claim). 

3.12. AEME has the right to change, alter, modify, amend, pre-pone or postpone any 

part(s) of the offer at its sole discretion. No explanation need be provided by AEME 

in this regard. 

3.13. AEME regards the confidentiality of personal information provided under this offer 

with the utmost security. AEME does not accept any responsibility for any 

promotional material or other material communicated by third parties that 

independently obtained such personal information. Click here to view our privacy 

statement. 

 

 

https://secure.americanexpress.com.bh/wps/portal/bahrain/websiterules/websiterules/websiterulesregulations?urile=wcm%3apath%3a/Amex+Bahrain/Bahrain/Main/CustomerService/WebsiteRules/WebsiteRules/Privacy
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  الشروط واألحكام

  على شبكة اإلنترنتاإلعالنات  -للمتقدمين للبطاقات الجديدة 

 

 

 مقدمة .1

( )"أمريكان إكسبريس قفلةهذه الشروط واألحكام ملزمة لك )"أنت"( عند االشتراك في هذا العرض مع أميكس )الشرق األوسط( ش. م. ب. )م

 الشرق األوسط"(

 

 شروط العرض .2

 العرض 2-1

Membership Rewardsنقاط احصل على "
 نقطة" 25.000 تصل إلىإضافية  ®

 
إقامات على رحالت أو  للحصول من خطوط الطيران  شركائناأي من  معحسب رغبتك  Membership Rewardsيمكن استبدال نقاط 

  https://www.membershiprewards.com.bh متاحة علىتفاصيل االستبدال . ئنا من خطوط الطيران والفنادقمجانية مع شركا
 

أمريكان إكسبريس المذكورة أدناه وتمت  بطاقاتيسري هذا العرض على المتقدمين للبطاقات الجديدة ممن تقدموا بطلب الحصول على 

 . 4-2و  2-2ود طبقاً للبنالموافقة على طلبهم بعد استيفاء معايير األهلية 

 

 فقط الكويت وقطر ،في اإلمارات ة*متاح

 

 مدة العرض 2-2

 .2018ديسمبر  31المقدمة حتى طلبات البطاقات  تُنظر جميع 

 

 منح العرض 2-3

 .المذكورة أدناه يوماً من استيفاء جميع معايير األهلية 60نقاط اإلضافيةخالل السوف تُمنح 

 

 معايير األهلية 2-4

  بطاقات صادرة من أمريكان إكسبريس الشرق األوسط خالل مدة الستة أشهر السابقة لتقدمك يتعين أال يكون لديك أي

 بالطلب.

  يتعين عليك تقديم طلبك وذلك بالضغط على اإلعالن الظاهر لك على شبكة اإلنترنت ثم ملء إستمارة البيانات ليتمكن

 موظفونا من اإلتصال بك.

 في هذا العرض بعد استيفاء شروط الحصول عليها من خالل اتباع إجراءات  يجب أن تتقدم بطلب إحدى البطاقات المشمولة

 الطلب المطبقة لدى أمريكان إكسبريس الشرق األوسط للحصول على عضوية البطاقة.

  ا ال وتستوفي شروط الحصول عليها. وأي طلبات بطاقات تليه تتقدم بطلبهاهذا العرض يشمل فقط البطاقة األولى التي

 تكون مؤهلة لهذا العرض.

 :عند حصولك على بطاقتك، يجب عليك 

o  تسجيل بطاقتك في برنامجMembership Rewards
®

 ، و

o ،و سداد رسوم عضوية البطاقة السنوية 

o تفعيل البطاقة، و 

o  و يوًما من الموافقة على عضوية بطاقتك، 30إكمال معاملة شراء واحدة على البطاقة خالل 

 اإلضافية®Membership Rewards نقاط  البطاقات المؤهلة

 نقطة 25,000 البطاقة البالتينية

 نقطة 15,000 *االئتمانيةالبالتينية   بطاقة أمريكان إكسبريس

 نقطة 12,000 الذهبية بطاقة أمريكان إكسبريس

 نقطة 12,000  االئتمانية الذهبية   بطاقة أمريكان إكسبريس

https://www.membershiprewards.com.bh/
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o النقاط اإلضافيةة نشطاً ومنتظماً وقت منح ضمان بقاء حساب البطاق. 

 

ال يشمل مبلغ اإلنفاق سداد الرسوم والمصاريف، ومعامالت السحب النقدي، والرسوم ذات الصلة، والمعامالت الملغاة والمعكوسة  

 واألموال األخرى التي تدفع لسداد المبالغ أو الرسوم المستحقة على البطاقات المؤهلة.

 

 

 بنود عامة .3

 التنازل عنه لشخص آخر.هذا العرض غير قابل للنقل، وال يجوز إعطاؤه أو  3-1

يكون لهذا العرض األولوية ويطبق إلى جانب العروض األخرى ألمريكان إكسبريس الشرق األوسط. ال تطبق أي   3-2

 معايير أهلية متداخلة بين هذا العرض والعروض األخرى الستيفاء معايير العروض األخرى.

 . حسب سياستها االئتمانية لتقدير أمريكان إكسبريس الشرق األوسط اً يتم عرض البطاقات وفق  3-3

 تحتفظ أمريكان إكسبريس الشرق األوسط بحقها في رفض أي طلب دون إبداء أي سبب.  3-4

البطاقة، وجدول الرسوم المطبقة، ومزايا منتجات البطاقات، وشروط أعضاء لالطالع على تفاصيل شروط وأحكام  3-5

 .بلدثم اختر ال www.americanexpress.com.bh التفصيلية يرجى زيارةوأحكام مكافآت العضوية 

Membership Rewards تظل األحكام والشروط لبرنامج 3-6
®

. وتخضع جميع عمليات استرداد مكافآت العضوية سارية 

Membership Rewardsال يجوز التنازل عن نقاط إلى اإلتاحة، وقد تُطبق في ذلك الشأن قيود محددة. 
®

وال أن  

 تستبدل بها قيمة نقدية أو رصيد.

تطبق على جميع المعامالت أثناء العرض جميع الرسوم والمصاريف والفوائد األخرى وفقا لجدول الرسوم والمصاريف  3-7

  المطبقة.

ت واالعتراضات المثارة حول األهلية تختص أمريكان إكسبريس الشرق األوسط وحدها بالفصل في جميع المنازعا 3-8

 لالشتراك في العرض.

يجوز لمقدمي الطلبات في هذا العرض االتصال بأمريكان إكسبريس الشرق األوسط لمعرفة حالة طلب البطاقة. ولن  3-9

 ترسل أمريكان إكسبريس الشرق األوسط أي كشوف منفصلة أو أي مراسالت أخرى بشأن حالة العرض.

إكسبريس الشرق األوسط بالحق في طلب إثبات الهوية. وإذا رفضت تقديم تلك المعلومات دون سبب تحتفظ أمريكان  3-10

 وجيه، سيتم استبعادك من العرض.

إذا اكتشفت أمريكان إكسبريس الشرق األوسط أي احتيال أو خداع أو خطأ أو ما شابه أثناء العرض أو في أي عمل  3-11

معه قناعة تتحقق أي مطالبة، فلن تُعتمد تلك المطالبة إال بعد ثبوتها ثبوتاً يتصل به بشكل يرتبط بأي حال من األحوال ب

أمريكان إكسبريس الشرق األوسط التامة أنك لم تكن تعلم فعلياً ولم يكن من المفروض عليك أن تعلم بهذا االحتيال أو 

بعاد مقدم الطلب من العرض الخداع أو ما شابهه. وتحتفظ أمريكان إكسبريس الشرق األوسط بحقها المطبق في است

 )سواًء ُكشفت تلك المعلومات قبل تقديم مطالبتك أو بعدها(.

يحق ألمريكان إكسبريس الشرق األوسط تغيير أو تعديل أو تعجيل أو تأجيل أي جزء )أجزاء( من العرض حسب  3-12

 تقديرها المطلق، دون الحاجة إلبداء أي توضيح في هذا الخصوص.

رض وتوليها أقصى قدر لشرق األوسط إلى أنها تهتم بسرية المعلومات الشخصية في هذا العتنوه أمريكان إكسبريس ا 3-13

ال تتحمل مسؤولية أي مواد دعائية أو أي مواد أخرى نقلها إلى أي أطراف خارجية حصلت بطرق مستقلة  و من الحماية

 اصة.السياسة المتعلقة بالبيانات الخ لالطالع على تفاصيل هنااضغط  على أي معلومات شخصية عنهم.

http://www.americanexpress.com.bh/
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