
   
 

Easy Payment Plan Terms & Conditions 
 
THE PARTIES  
 
The parties to these Terms & Conditions (the “T&Cs”) are AMEX 
(Middle East) B.S.C. (c) – Emirates (“AEME”) and the 
Cardmember whose name appears on the Card (the 
“Cardmember” or “CM”). These T&Cs are supplemented by the 
Schedule of Fees and Charges applicable to the Cardmember’s 
Card Account. 
 
1. Definitions 

 “Easy Payment Plan” – hereinafter known as “EPP” or “Plan”, 
a Plan selectively offered to eligible Cardmembers whereby 
they can repay the amount of a transaction in instalments over 
a specified tenure.   
 
“EPP Interest” – a flat monthly interest charge applied to the 
Transaction and included in the EPP Monthly Instalment, as set 
forth in the Schedule of Fees & Charges 
 
“EPP Remaining Balance” – the sum of all unbilled EPP Monthly 
Instalments. 
 
“Minimum Payment Due” - The amount set forth in the 
Schedule of Fees and Charges, and as indicated on the 
Cardmember Statement of Account and payable by the 
Cardmember, including any EPP Monthly Instalments. 
 
“EPP Monthly Instalment” – an amount due each month and 
may vary from one EPP to another according to the transaction 
value and EPP interest charge applied. 
 
“Tenure” – the number of months over which to repay the EPP.  
 
“Total Plan Amount” – the combined sum of all EPP Monthly 
Instalments within an EPP 
 
2. Cardmember Eligibility 

2.1. EPP is available to selected Cardmembers holding a 
Credit Card issued by AMEX (Middle East) B.S.C (c) – 
Emirates (“AEME”) and who are notified by AEME. 
Cardmember eligibility for the EPP benefit is subject 
to change over time and the Cardmember should 
check with AEME for their current eligibility status, 
before making a transaction that is intended to be 
setup as an EPP. Eligible Cards must be active at the 
time of requesting for an EPP i.e. not blocked or 
cancelled and with no overdue payments on the Card.  

2.2. AEME reserves the right to determine the eligibility of 
a Cardmember as per internal policy and guidelines. 

  حكام خطة السداد الميّسرشروط وأ
  

  الطرفان
  

ــا  ــام") هم ــروط واألحك ــة ("الش ــام الماثل ــروط واألحك ــي الش ــان ف الطرف
 اإلمــــــارات - (الشــــــرق األوســــــط) ش.م.ب (مغلقــــــة) أمــــــيكس

") وعضــو البطاقــة الــذي يظهــر اســمه علــى البطاقــة ("عضــو أمــيكس("
ـــوم  ـــدول الرس ـــة بج ـــام الماثل ـــروط واألحك ـــتكمل الش ـــة"). تُس البطاق

  والتكاليف المنطبق على حساب بطاقة عضو البطاقة.
 

 
  

  التعاريف  - 1
  
وُيشـــار إليهـــا فيمـــا يلـــي باســـم "خطـــة  -"خطـــة الســـداد الميّســـر"  

الســـداد الميســـر" أو "الخطـــة"، هـــي خطـــة تُعـــرض بشـــكل انتقـــائي 
علـــى أعضـــاء البطاقـــات المـــؤهلين بحيـــث يمكـــنهم ســـداد مبلـــغ 

  المعاملة على أقساط على مدى فترة محددة.
  

ــر"  ــداد الميس ــة الس ــى خط ــدة عل ــت  -"الفائ ــهري ثاب ــدة ش ــم فائ رس
يــتم تطبيقـــه علـــى المعاملـــة ويـــتم تضـــمينه فـــي القســـط الشـــهري 
لخطــة الســداد الميســـر، علــى النحــو المنصـــوص عليــه فــي جـــدول 

  الرسوم والتكاليف.
  

مجمـــوع أقســـاط  -"الرصـــيد المتبقـــي مـــن خطـــة الســـداد الميســـر" 
التـــي لـــم يـــتم إصـــدار فـــاتورة خطـــة الســـداد الميســـر الشـــهرية 

  لسدادها.
  

ـــتحقة"  ـــى دفعـــة مس ـــه فـــي جـــدول  -"أدن ـــوص علي المبلـــغ المنص
ــو  ــاب عض ــف حس ــي كش ــين ف ــو المب ــى النح ــاليف، وعل ــوم والتك الرس
البطاقــة والمســتحق الــدفع علــى عضــو البطاقــة، بمــا فــي ذلــك أي 

  أقساط شهرية لخطة السداد الميسر.
  

مبلـــغ مســـتحق كـــل  - "القســـط الشـــهري لخطـــة الســـداد الميســـر"
ــة  ــاً لقيم ــى أخــرى وفق ــن خطــة ســداد ميســر إل ــف م ــد يختل شــهر وق

  المعاملة ورسم الفائدة المنطبق على خطة السداد الميسر.
 
  

ـــرة"  ـــتم خاللهـــا ســـداد خطـــة الســـداد  -"الفت ـــي ي عـــدد األشـــهر الت
  .الميسر

  

ـــغ اإلجمـــالي للخطـــة"  ـــوع جميـــع األقســـاط الشـــهرية  -"المبل مجم
 سر ضمن خطة السداد الميسرلخطة السداد المي

 
  

  أهلية عضو البطاقة  - 2
خطـــة الســـداد الميســـر متاحـــة ألعضـــاء بطاقـــات محـــددين   .2-1

(الشــرق األوســط)  أمــيكسيحملــون بطاقــة ائتمــان صــادرة عــن 
ـــة)  ـــبلغهم  أمـــيكس(" اإلمـــارات -ش.م.ب. (مقفل ـــذين ت ") وال

بـــذلك. تخضـــع أهليـــة عضـــو البطاقـــة لخطـــة الســـداد  أمـــيكس
الميســر للتغييـــر بمـــرور الوقـــت، ويتعـــين علـــى عضـــو البطاقـــة 

ـــل إجـــراء  أمـــيكسمراجعـــة  ـــذاك، قب ـــه آن ـــة أهليت ـــة حال لمعرف
ــار خطــة الســداد الميســر. يجــب  ــي إط ــا ف ــراد إتمامه ــة ُي معامل
أن تكـــون البطاقـــات المؤهلـــة مفعلـــة فـــي وقـــت طلـــب خطـــة 

ـــون ال ـــاة وأال تك ـــون محظـــورة أو ملغ ســـداد الميســـر، أي أال تك
 ثمة مدفوعات متأخرة على البطاقة.

ــة عضــو البطاقــة وفقــاً  أمــيكستحــتفظ   .2-2 ــد أهلي ــالحق فــي تحدي ب
  لسياساتها وإرشاداتها الداخلية.

  

 
 



   
 

 
3. Eligible Transactions 

3.1. An EPP is available for transactions pertaining to the 
purchase of goods and/or services, made on Credit 
Cards. EPP is not available for transactions of Cash 
Withdrawals, interest, fees or the amount of any 
balance transfer.  

3.2. Eligible transactions will be available to view on 
channels as deemed appropriate by AEME, including 
through AEME‘s Customer Services. Eligible 
transactions will be defined as per AEME internal 
policy.  
 

4. Setting up an EPP 
4.1. The EPP can only be setup by the Basic Cardmember.  
4.2. The Cardmember can choose the eligible transaction 

and convert it to an EPP for a specified Tenure at a 
specified EPP Interest rate. The interest rates 
applicable to an EPP may vary, subject to AEME’s 
discretion.  

4.3. AEME will process the Cardmember’s request to 
setup an EPP in accordance with these EPP terms and 
conditions. AEME reserves the right to approve or 
decline the request.  

4.4. AEME reserves the right to limit the number and 
amount of EPPs that a Cardmember can hold at any 
given time.  

 
5. EPP Monthly Instalments 

5.1. The EPP Monthly Instalment is the sum of: the 
transaction divided by the Tenure; and the flat 
monthly EPP interest charge applied on the 
transaction.   

5.2. AEME reserves the right to change the offered EPP 
Interest rate from time to time. The Cardmember 
must refer to the Card’s Schedule of Fees & Charges 
for the most up to date EPP Interest rates. 

5.3. The EPP Monthly Instalment will be charged to the 
Card Account and added to the Minimum Payment 
Due each month, for the duration of the Tenure. A 
payment made towards the Card Account will be first 
applied to the EPP Monthly Instalment, and then 
towards repayments of other amounts due by the 
Cardmember, as specified in the Cardmember 
Agreement.  

5.4. The total amount outstanding owed by the 
Cardmember will include the New Balance and EPP 
Remaining Balance.  

5.5. If the Cardmember pays less than the Minimum 
Payment Due by the Due Date specified in the 

  المعامالت المؤهلة  - 3
ــة بشــراء الســ  .3-1 ــامالت المتعلق لع و/أو خطــة الســداد متاحــة للمع

ــان. خطــة الســداد الميســر  ــات االئتم الخــدمات باســتخدام بطاق
ــدة أو الرســوم  ــدي أو الفائ ــامالت الســحب النق ــوفرة لمع ــر مت غي

 أو مبلغ أي تحويل رصيد.

 
 
ســـتكون المعـــامالت المؤهلـــة متاحـــة للعـــرض علـــى القنـــوات   .3-2

مناســبة، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل خــدمات  أمــيكسالتــي تراهــا 
ـــالء  ـــيكسعم ـــة وفقـــاً أم ـــامالت المؤهل ـــيتم تحديـــد المع . س

  .أميكسللسياسة الداخلية المطبقة لدى 
 

 

 
  االستفادة من خطة السداد الميسر  - 4
ـــل عضـــو   .4-1 ـــن قب ال يمكـــن إعـــداد خطـــة الســـداد الميســـر إال م

  البطاقة األساسي.
ــى ي  .4-2 ــا إل ــة وتحويله ــة المؤهل ــار المعامل ــة اختي مكــن لعضــو البطاق

ــدة محــددة.  ــرة محــددة و بنســبة فائ خطــة الســداد الميســر لفت
ـــى خطـــة الســـداد  ـــدة المنطبقـــة عل ـــف نســـبة الفائ قـــد تختل

 .أميكسالميسر، وفقاً لتقدير 

  
فـــي طلـــب عضـــو البطاقـــة االســـتفادة مـــن   مـــيكسأســـتنظر   .4-3

خطــة الســداد الميســر وفقــاً ألحكــام وشــروط خطــة الســداد 
ـــة. وتحـــتفظ  ـــيكسالميســـر الماثل ـــة    أم ـــي الموافق ـــالحق ف ب

 على الطلب أو رفضه.
  

ـــتفظ   .4-4 ـــيكستح ـــط   أم ـــالغ خط ـــدد ومب ـــد ع ـــي تحدي ـــالحق ف ب
ــا  ــة االســتفادة منه ــو البطاق ــن لعض ــي يمك ــداد الميســر الت الس

  في أي وقت.
 
  

  األقساط الشهرية لخطة السداد الميسر  - 5
ــة   .5-1 ــوع قيم ــو مجم ــر ه ــداد الميس ــة الس ــهري لخط ــط الش القس

ــدة خطــة الســداد  ــى المــدة؛ ونســبة فائ ــة مقســوماً عل المعامل
  المنطبقة على المعاملة.الميسر الشهرية الثابتة 

 
ـــيكسأتحـــتفظ   .5-2 ـــدة لخطـــة   م ـــر نســـبة الفائ ـــي تغيي ـــالحق ف ب

الســداد الميســر المعروضــة مــن وقــت آلخــر. يجــب علــى عضــو 
البطاقــــة الرجــــوع إلــــى جــــدول الرســــوم والتكــــاليف الخــــاص 
ــداد  ــة الس ــدة لخط ــب الفائ ــدث نس ــى أح ــرف عل ــة للتع بالبطاق

  الميسر.
ــرض   .5-3 ــى حســاب ســيتم ف القســط الشــهري لخطــة الســداد عل

البطاقــة وإضــافته إلــى أدنــى دفعــة مســتحقة كــل شــهر، طــوال 
الفتــرة. ســيتم تخصــيص الدفعــة المســددة لحســاب البطاقــة 
ــل تســديد القســط الشــهري لخطــة الســداد الميســر،  أوالً مقاب
ثـــم مقابـــل ســـداد المبـــالغ األخـــرى المســـتحقة علـــى عضـــو 

  ي اتفاقية عضو البطاقة.البطاقة، على النحو المحدد ف
 

 
  
سيتضـــمن إجمـــالي المبلـــغ المســـتحق علـــى عضـــو البطاقـــة   .5-4

  الرصيد الجديد والرصيد المتبقي من خطة السداد الميسر.

  
ــى دفعــة مســتحقة   .5-5 إذا ســدد عضــو البطاقــة دفعــة أقــل مــن أدن

ـــاب،  ـــف الحس ـــي كش ـــدد ف ـــاريخ االســـتحقاق المح ـــول ت بحل
والتكـــاليف وفقـــاً التفاقيـــة عضـــو فسيخضـــع للفائـــدة والرســـوم 

  البطاقة وجدول الرسوم واألتعاب.



   
 

Statement of Account, it will be subject to interest, 
fees and charges as per the Cardmember Agreement 
and the Schedule of Fees and Charges. 
 

6. Closing an EPP 
6.1. The EPP will automatically close when all EPP 

Monthly Instalments have been billed. Any EPP 
Monthly Instalments that are unpaid will remain due. 

6.2. The Cardmember may request to close the EPP 
before completion of the Tenure. Upon processing of 
this request, AEME will close the EPP.  

6.3. AEME reserves the right to close the EPP before 
completion of the Tenure at its discretion, or in the 
event of misuse or breach of the Cardmember 
Agreement. 

6.4. If the Card Account is closed or cancelled involuntarily 
prior to billing the Total Plan Amount, AEME will close 
the EPP.   

6.5. Upon closing the EPP before completion of the 
Tenure, the EPP Remaining Balance excluding 
remaining EPP Interest will be posted as one (1) lump 
sum amount to the Card Account, and shall 
immediately become due and payable by the 
Cardmember. This amount will be subject to an EPP 
Closure Fee as set out in the Card’s Schedule of Fees 
and Charges.  

Here is an example of how the EPP Closure Fee could 
be applied. Please note the % values used are for 
illustration purposes only and are based on an early 
closure fee of 1% (1.05% inclusive of VAT). 

Table below is for illustration purposes only. 
 

Example 
# 

EPP 
Remaining 
Balance 
excluding 
EPP Interest 

EPP Closure Fee Total amount 
payable by 
the 
Cardmember 
(inclusive of 
VAT) 

1 AED 100.00 1% (1.05% 
inclusive of VAT) 
of remaining 
balance or AED 
900 (AED 945 
inclusive of 
VAT), whichever 
is lower = AED 
1.05 

AED 101.05 

2 AED 
100,000.00 

1% (1.05% 
inclusive of VAT) 

AED 
100,945.00 

 

 
 

  إنهاء خطة السداد الميسر  - 6
ــاتورة   .6-1 ــد إصــدار ف ــاً عن ســيتم إنهــاء خطــة الســداد الميســر تلقائي

ــداد. ســتظل أي  ــهرية لخطــة الس ــع األقســاط الش بســداد جمي
ـــر مســـددة مـــن خطـــة الســـداد الميســـر  أقســـاط شـــهرية غي

  مستحقة.
لعضــو البطاقــة أن يطلــب إنهــاء خطــة الســداد الميســـر يجــوز   .6-2

ـــل إتمـــام المـــدة. وســـتقوم  ـــالالزم إلنهـــاء خطـــة  مـــيكسأقب ب
 السداد الميسر.

  

ــالحق فــي إنهــاء خطــة الســداد الميســر قبــل  مــيكسأتحــتفظ   .6-3 ب
اكتمــال المــدة وفقــاً لتقــديرها، أو فــي حالــة ســوء اســتخدام 

 عضو البطاقة أو اإلخالل بها.اتفاقية 

 
  

ــاري   .6-4 ــر اختي ــاؤه بشــكل غي ــة أو إلغ ــم إغــالق حســاب البطاق إذا ت
قبــل إصــدار فــاتورة بســداد إجمــالي مبلــغ الخطــة، ســوف تنهــي 

  خطة السداد الميسر. ميكسأ
ــل اكتمــال المــدة، ســيتم   .6-5 ــاء خطــة الســداد الميســر قب ــد إنه عن

ــل الرصــيد المتبقــي  ــن خطــة الســداد الميســر باســتثناء ترحي م
ــوع  ــغ مقط ــر كمبل ــداد الميس ــط الس ــى خ ــة عل ــدة المتبقي الفائ

ـــد ( ـــدفع 1واح ـــتحق ال ـــبح مس ـــة، ويص ـــاب البطاق ـــى حس ) إل
علــى الفــور علــى عضــو البطاقــة. سيخضــع هــذا المبلــغ لرســوم 
ــدول  ــي ج ــين ف ــى النحــو المب ــداد الميســر عل ــاء خطــة الس إنه

  الرسوم واألتعاب الخاص بالبطاقة.
 

 
 

مثال على إنهاء خطة السداد الميسر. نرجو مالحظة أن % 
الموضحة فالجدول أدناه مستعملة لغرض اإليضاح فقط 

% 1ومبنية على رسوم اإلنهاء السابقة المقدرة ب 
  % شاملة ضريبة القيمة المضافة).1.05(
  

  الجدول أدناه بغرض العرض والتوضيح فقط
  

لغ ال للدفع  الم
طاقة (  لعضو ال

مة  ة الق شاملة 
المضافة)

رسوم إنهاء خطة 
 السداد الم

د خطة  رص
السداد الم 

ة  ق ثناء المت اس
 الفائدة

مثال 
 رقم

درهم إمارا  101.05 % شاملة %1.05 ( 1
مة  ة الق

د  المضافة) للرص
درهم  900المت أو 

درهم  945إمارا (
ة  إمارا شاملة 

مة المضافة)،  الق
ساوي  أيهما أقل أو 

ا  1.05 درهما إمارات  

درهم إمارا  100  1 

درهم إمارا  100945 % شاملة %1.05 ( 1
مة  ة الق

د  المضافة) للرص
درهم  900المت أو 

درهم  945إمارا (
ة  إمارا شاملة 

درهم  100000
 إمارا 

2 



   
 

of remaining 
balance or AED 
900 (AED 945 
inclusive of 
VAT), whichever 
is lower = AED 
945 

 
6.6. In case of a chargeback for a transaction that was 

setup as an EPP, AEME reserves the right to close the 
EPP.  

6.7. If the Cardmember has a credit balance or receives a 
refund for a transaction that they had setup for an 
EPP, the EPP will not automatically close and the 
Cardmember must call Customer Services if they wish 
to close the EPP.  
 

7. Membership Rewards®, Cash Back and Feeback (where 
applicable)  
7.1. Membership Rewards points, Cash Back or Feeback 

will not be reversed if the transaction is converted to 
EPP; and is not applicable on EPP Monthly 
Instalments.  

 
8. General Terms 

8.1. AEME reserves the right to modify or change all or 
any of the terms applicable to the benefit or to 
extend or discontinue the benefit. 

8.2. The Terms and Conditions governing EPP are in 
addition to and not in substitution of the terms & 
conditions of the Cardmember Agreement governing 
Card usage. Cardmembers warrant that they have 
read the Cardmember Agreement carefully and 
participate in this benefit willingly, available on the 
website at www.americanexpress.ae   

8.3. All questions or disputes regarding eligibility for EPP 
will be resolved by AEME in its sole discretion. 
AEME’s decision on all matters relating to the benefit 
shall be final, binding and conclusive and no 
correspondence will be entertained. 

8.4. AEME’s failure to enforce any term or condition does 
not constitute a waiver of that term or condition by 
AEME.  

8.5. AEME's obligations for EPP are subject to any 
restriction or limitation imposed by any regulatory, 
judicial or administrative authority with jurisdiction 
over AEME, and AEME will not be liable to the extent 
any decision, direction, order or determination by 
such body prohibits or restricts AEME's performance 
under or compliance with this benefit. 

مة المضافة)،  الق
ساوي  أيهما أقل أو 

درهم إمارا  945  
  
 
 
ــتفادة 6-6 ــم االس ــة ت ــة لمعامل ــالغ المدفوع ــاع المب ــم إرج ــال ت ــي ح . ف

ــالحق فــي   مــيكسأمــن خطــة الســداد الميســر لهــا، تحــتفظ  ب
  إنهاء خطة السداد الميسر.

  
ـــالغ  ـــن أو اســـترد المب ـــدى عضـــو البطاقـــة رصـــيد دائ إذا كـــان ل

ــم االســتفادة مــن خطــة  ــة ت الســداد الميســر المدفوعــة لمعامل
لهـــا، فلـــن يـــتم إنهـــاء خطـــة الســـداد الميســـر تلقائيـــاً ويجـــب 
ــالء إذا رغــب فــي  ــى عضــو البطاقــة االتصــال بخــدمات العم عل

  إنهاء خطة السداد الميسر.
 
 

" واالسترجاع النقدي ®Membership Rewardsمكافآت "  -7
  واسترداد الرسوم (عند االقتضاء)

أو االســـترجاع  Membership Rewardsلــن يـــتم عكــس نقـــاط   .7-1
ـــى  ـــة إل ـــل المعامل ـــم تحوي ـــدي أو اســـترداد الرســـوم إذا ت النق
خطـــة الســـداد الميســــر؛ وال تنطبـــق علــــى أقســـاط خطــــة 

  السداد الميسر.
 

 
  

  الشروط العامة  - 8
ـــيكسأ  .8-1 ـــل  م ـــض أو ك ـــر بع ـــديل أو تغيي ـــي تع ـــة ف ـــق الحري مطل

ـــرة ســـريانها  ـــد فت أو الشـــروط المطبقـــة علـــى الخطـــة أو تمدي
  .وقفها

  
تُكّمـــل الشــــروط واألحكـــام المطبقــــة علـــى خطــــة الســــداد   .8-2

الميســر شــروط وأحكــام اتفاقيـــة عضــو البطاقــة التــي تحكـــم 
ــة  ــاء البطاق ــر أعض ــا. يق ــة عنه ــت بديل ــة وليس ــتخدام البطاق اس

ن فــي بــأنهم قــرأوا اتفاقيــة عضــو البطاقــة بعنايــة وأنهــم يشــتركو
هــــذه الخطــــة بــــإرادة حــــرة، وهــــي متاحــــة علــــى الموقــــع 

  .www.americanexpress.ae  اإللكتروني 

  
 
ـــتص   .8-3 ـــل فـــي جميـــع الخالفـــات أو  مـــيكسأتخ وحـــدها بالفص

ــي خطــة الســداد الميســر  ــة االشــتراك ف ــات بشــأن أهلي النزاع
ـــرار  ـــق. ويعـــد ق ـــق   مـــيكسأوفقـــاً لتقـــديرها المطل فيمـــا يتعل

ــة نهائيــاً وملزمــاً وقاطعــاً  ــة بهــذه الخط بكافــة المســائل الخاص
  ولن يتم النظر في أي مراسالت بشأن ذلك.

ألي بنــد مــن الشــروط واألحكــام ال يعنــي  مــيكس أ . عــدم تنفيــذ8-4
 تخليها عن هذا البند.

 
  

ـــيكسأتخضـــع التزامـــات   .8-5 ـــد أو شـــرط  م لخطـــة الســـداد ألي قي
تفرضـــه أي هيئـــة رقابيـــة أو قضـــائية أو إداريـــة مختصـــة تنـــدرج 

أي مســـؤولية  مـــيكسأتحـــت صـــالحياتها، وال تتحمـــل  مـــيكسأ
إذا صــدر أي قـــرار أو توجيــه أو أمـــر أو حكــم مـــن تلــك الجهـــات 
يقضـــي بمنعهـــا أو تقييـــدها مـــن أداء التزاماتهـــا بموجـــب هـــذه 

  الخطة أو االمتثال لها.
 
ــــة 8-6 ــــاء البطاق ــــي أعض ــــيكسأ. ويعف ــــن أي  م ــــا م ــــرؤون ذمته ويب

ــر  ــراق بشــري غي ــتج مــن أي اخت ــه، أو أي مســؤولية تن مصــرح ب
ــال ولــيس الحصــر  ســبب آخــر، بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المث
ـــوب أو  ـــزاء  الحاس ـــن أج ـــزء م ـــأي ج ـــع ب ـــرر يق ـــر، أي ض الحص
ــات التراســل  ــي عملي ــوب ف ــرامج أو خطــوط االتصــال أو أي عي الب



   
 

8.6. Cardmembers release and discharge AEME from any 
and all liability resulting from any unauthorized 
human intervention, or any other cause, including but 
not limited to malfunction of any computer 
component, software or communication line, any loss 
or absence of network communication, any faulty, 
incomplete or unintelligible transmissions which 
could limit the opportunity of any individual in being 
eligible for an EPP. 

8.7. AEME reserves the right to request proof of identity. 
If the Cardmember refuses to provide any of the 
details requested without a good reason then he/she 
may not qualify for the Easy Payment Plan. If AEME 
becomes aware of any fraud, deceit, misconduct or 
similar action during or in relation to this benefit then 
AEME reserves the absolute right to exclude the 
Cardmember from the Easy Payment Plan unless it is 
proven to the satisfaction of AEME, that he/she had 
no actual or imputed knowledge or participation in 
such fraud or deceit or similar action. 

8.8. AEME regards the confidentiality of its Cardmembers 
personal information with the utmost security. AEME 
does not accept any responsibility for any 
promotional material or other material 
communicated to the Cardmembers by third parties 
that independently obtained any personal 
information. 

This Card is issued by AMEX (Middle East) B.S.C. (c) – Emirates pursuant to a license from American Express. 
American Express is a registered trademark of American Express. 
AMEX (Middle East) B.S.C. (c) is regulated and licensed by the Central Bank of Bahrain as a Financing 
Company.  
AMEX (Middle East) B.S.C. (c) – Emirates is regulated and licensed by the Central Bank of the UAE as the 
branch of a Financing Company.  

ــل  ــي يمكــن أن تقل ــا أو العجــز عــن قرائتهــا، والت أو عــدم اكتماله
  ر.من فرصة أهلية أي شخص لخطة السداد الميس

 

 
  
بـــالحق فـــي طلــب إثبـــات الهويـــة. وإذا رفـــض  مـــيكسأتحــتفظ   .8-7

ــن  ــه، فل ــات دون ســبب وجي ــك المعلوم ــديم تل ــة تق عضــو البطاق
ـــر. وإذا  ـــداد الميّس ـــة الس ـــي خط ـــتراك ف ـــؤهالً لالش ـــون م يك

أي احتيـــال أو خـــداع أو خطـــأ أو مـــا شـــابه  مـــيكسأاكتشـــفت 
ــدة هــذه الخطــة  ــق خــالل م ــا مطل ــإن له ــا، ف ــق به ــا يتعل أو فيم

الحريـــة فـــي اســـتبعاد عضـــو البطاقـــة مـــن خطـــة الســـداد 
ــة أن  ــا التام ــاً يتحقــق معــه قناعته ــا ثبوت ــت له الميســر، إال إذا ثب
ــروض  ــن المف ــن م ــم يك ــالً ول ــن يعلــم فع ــم يك ــة ل ــو البطاق عض
عليــه أن يعلــم بهــذا االحتيــال أو الخــداع ولــم يشــترك فعــالً فيــه 

  ي وقوعه.ولم يكن له يد ف
 

 
  
إلــى أنهــا تهــتم بســرية المعلومــات الشخصــية    مــيكسأوتنــوه   .8-8

ــر أنهــا ال  ــة، غي ألعضــاء البطاقــة وتوليهــا أقصــى قــدر مــن الحماي
تتحمـــل مســـؤولية أي مـــواد دعائيـــة أو أي مـــواد أخـــرى نقلهـــا 
إلــــى أعضــــاء البطاقــــة أُي أطــــراف خارجيــــة حصــــلت بطــــرق 

  مستقلة على أي معلومات شخصية عنهم.
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .اإلمارات بترخيص من أمريكان إكسبريس -ش.م.ب. (مقفلة)  )الشرق األوسط(كس صدرت هذه البطاقة من أمي
  .أمريكان إكسبريس عالمة تجارية مسجلة لشركة أمريكان إكسبريس

  .أميكس (الشرق األوسط) ش.م.ب. (مقفلة) هي شركة مرخصة وخاضعة لقوانين مصرف البحرين المركزي كشركة تمويل
فرع لشركة تمويل مرخصة وخاضعة لقوانين مصرف اإلمارات العربية المتحدة  -اإلمارات  -ش.م.ب. (مقفلة) أميكس (الشرق األوسط) 

 المركزي.

   
 


