
1. The Tier Miles bonus on Air Miles points exchange is open to all Emirates Skywards members who:

a. are existing Emirates Skywards members (excluding Skysurfers), or who enroll as new members by 11.59pm 
(Dubai time) on 1 December 2020.

b. made a points exchange transaction using their Air Miles UAE account between 00.01am (Dubai time) on 1 
December 2020 and 11.59pm (Dubai time) on 31 January 2021.

2. The minimum bonus Tier Miles which can be earned by a member for this promotion is 1 Tier Mile.

3. The maximum bonus Tier Miles which can be earned by a member for this promotion are 25,000 Tier Miles.

4. An Emirates Skywards member who, at the discretion of Emirates Skywards, satisfies the conditions set out 
above will be awarded bonus Tier Miles in addition to the Skywards Miles normally exchanged from Air Miles:

a. The bonus multiple is calculated on the total Skywards Miles exchanged from Air Miles

b. The bonus applicable for this promotion is 25% Tier Miles (1 bonus Tier Mile for every 4 Skywards Miles 
exchanged from Air Miles)

c. The Tier Miles summary on the member’s account on emirates.com and the Emirates app may not reflect 
the bonus Tier Miles earned during this promotion period. However, the Emirates Skywards member will be 
notified of the Tier Miles bonus within 2 weeks of the spend in their Emirates Skywards Miles statement on 
the Emirates App or online at emirates.com

d. The member will be notified on the upgrade of their Tier status within 2 weeks of qualification.

e. The member will be notified on the renewal of their Tier status within 4 weeks of qualification.

5. Air Miles terms and conditions apply http://www.airmilesme.com/en-ae/tnc

6. Emirates Skywards program rules apply:
 https://www.emirates.com/ae/english/skywards/emirates-skywards-programme-rules/

25% bonus Tier Miles by exchanging your Air Miles 
for Skywards Miles

Terms & Conditions
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إن عرض مكافأة األميال اإلضافية على استبدال نقاط Air Miles  متاح لجميع أعضاء Skywards لطيران اإلمارات الذين:  -1

هم أعضاء حاليين في برنامج Skywards لطيران اإلمارات )باستثناء Skysurfers(، أو الذين ينضمون كأعضاء جدد بحلول الساعة 11:59  أ. 
مساًء )بتوقيت دبي( بتاريخ 1 ديسمبر 2020.

يقومون بإجراء استبدال النقاط باستخدام حسابات Air Miles  الخاصة بهم في اإلمارات العربية المتحدة خالل الفترة ما بين الساعة  ب. 
00:01 صباحًا )بتوقيت دبي( بتاريخ 1 ديسمبر 2020 والساعة 11:59 مساًء )بتوقيت دبي( بتاريخ 31 يناير 2021.

الحد األدنى لمكافأة األميال اإلضافية التي يمكن أن يكسبها العضو مقابل هذا العرض الترويجي هو نقطة Air Miles واحدة.  -2

.Air Miles الحد األقصى لمكافأة األميال اإلضافية التي يمكن أن يكسبها العضو مقابل هذا العرض الترويجي هو 25.000 نقطة  -3

نقاط  إلى  باإلضافة  اإلضافية  األميال  مكافأة  أدناه،  عليها  المنصوص  الشروط  يلبي  الذي  اإلمارات  لطيران   Skywards عضو  ُيمنح   -4
Skywards التي يتم استبدالها من نقاط Air Miles بشكل اعتيادي وفقًا لتقدير برنامج Skywards لطيران اإلماراتي كما يلي:

Air Miles التي يتم استبدالها من نقاط Skywards يتم احتساب مكافأة أميال إضافية مضاعفة على مجموع نقاط أ. 

مكافأة األميال اإلضافية المطبقة لهذا العرض الترويجي هي 25٪ )نقطة إضافية واحدة مقابل كل 4 نقاط Skywards يتم استبدالها  ب. 
)Air Miles من نقاط

قد ال يعكس ملخص نقاط األميال اإلضافية لحساب العضو على موقع emirates.com وتطبيق طيران اإلمارات مكافآت األميال  جـ. 
اإلضافية التي تم كسبها خالل فترة العرض الترويجي. ومع ذلك، سيتم إخطار عضو Skywards لطيران اإلمارات بمكافأة األميال 
اإلضافية في غضون أسبوعين من صرف النقاط على كشف Skywards لطيران اإلمارات على تطبيق طيران اإلمارات أو عبر اإلنترنت 

emirates.com على الموقع

سيتم إخطار العضو عند ترقية الفئة الخاصة به في غضون أسبوعين من التأهل. د. 

سيتم إخطار العضو عند تجديد الفئة الخاصة به في غضون 4 أسابيع من التأهيل. هـ. 

http://www.airmilesme.com/en-ae/tnc :Air Miles.تطبق شروط وأحكام  -5

تطبق أحكام برنامج Skywards لطيران اإلمارات:  -6
/https://www.emirates.com/ae/english/skywards/emirates-skywards-programme-rules  
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أمـيـال إضـافـيـة بـنـسـبـة 25% مـن خـالل اسـتـبـدال نـقـاط 
Skywards بأميال Air Miles

الـــشـــروط واألحـــكـــام

http://www.airmilesme.com/en-ae/tnc
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