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Enjoy unmatched travel privileges, superior lifestyle benefits and 
the award winning loyalty program 'UAB Rewards'.

With the UAB Islamic Titanium MasterCard, get a host of 
privileges and benefits unparalleled and unmatched by any other 
Credit Card. The UAB Islamic Titanium MasterCard caters to the 
emerging a�uent segment. 

UAB Rewards – the Ultimate loyalty program.
Earn UAB Rewards on every USD spent on your card and redeem 
your UAB Rewards for:

     Flights on over 900 airlines and 200,000 hotels worldwide
     150 car rentals destinations globally
     Over 1,000 electronic & lifestyle products available online

         at the Infishop
     Fly any airline, anytime, from any airport to any destination 

         of your choice
     Redeem your UAB Rewards online for anyone, from

         anywhere
     All UAB Rewards redemptions are inclusive of taxes
     Withdraw cash up to 50% of your credit available limit 

         from over 1.8 Million ATM's worldwide 

Key Product Features:
      100% Shari’ah Complaint
      Free for life
      Free supplementary card
      0% profit rate
      Complimentary airport lounge access at selected

                airports
      Balance Transfer availability
      Chip & PIN enabled card for your safety and security
      Get 15,000 Bonus UAB Rewards* when you pay only

                AED 300 in the first year of the Credit Card

To apply or know more on UAB Islamic Credit Cards, please visit 
uab.ae or call 800474.
Apply today and travel with your UAB Rewards tomorrow. 



استمتع أثناء سفرك بمزايا فائقة في نمط حياتك، عالوة على برنامج الوالء الذي يتضمن 
ِحد'. مة 'مكافآت البنك العربي الُمتَّ مكافآت قيِّ

ِحد، تتيُح لك التمتَع بباقة  إن اقتناء بطاقة ماستركارد تيتانيوم من البنك العربي الُمتَّ
هائلة من ا£متيازات والمزايا ا£ستثنائية والحصرية التي ال تتوفر من خالل أي بطاقة 

ِحد احتياجاتك  إئتمانية أخرى؛ إذ ُتلبِّي بطاقُة ماستركارد تيتانيوم من البنك العربي الُمتَّ
المالية.

ِحد - برنامج الوالء الرائد. مكافآت البنك العربي الُمتَّ
ِحد مع كل دوالر أمريكي  يتيح لك البرنامج الحصول على مكافآت البنك العربي الُمتَّ

ِحد في  ُتنفقه من خالل بطاقتك االئتمانية واسترداد قيمة مكافآت البنك العربي الُمتَّ
شكل:

     رحالت من خالل ما يزيد على 900 شركة طيران وا£قامة في ما يزيد على 
         200,000 فندق حول العالم

     150 شركًة لتأجير السيارات في جميع أنحاء العالم
     أكثر من 1,000 صنف من ا¶جهزة ا£لكترونية ومنتجات الحياة العصرية المتوفرة

"Infishop" عبر ا£نترنت من خالل متجر          
     السفر على خطوط أي شركة طيران وفي أي وقت ومن أي مطار وإلى أي وجهة 

          تريدها
ِحد عبر       استرداد قيمة المكافآت التي تحصل عليها من البنك العربي الُمتَّ

          ا£نترنت وتحويلها ¶ي شخص من أي مكان
ِحد بأنها شاملة الضرائب      تتميز جميع عمليات استرداد مكافآت البنك العربي الُمتَّ

     يمكنك سحب أموال نقدية تصل إلى %50 من قيمة رصيدك ا£ئتماني المتوفر 
          من خالل ما يزيد على 1,8 مليون ماكينة صراف آلي على مستوى العالم

المزايا الرئيسية للمنتج:
      متوافق مع أحكام الشريعة ا£سالمية 

      معدل الربح 0%
      الدخول مجانÃ إلى صاالت بعض المطارات

      البطاقة مزودة برقم تعريف شخصي وشريحة ذكية لحمايتك من تزوير 
                   البطاقة

ِحد@ وذلك        يمكنك الحصول على 15,000 من مكافآت البنك العربي الُمتَّ
                   في حالة دفع 300 درهم إماراتي فقط في أثناء العام ا¶ول من البطاقة 

                   ا£ئتمانية

ِحد،  للÄشتراك أو للمزيد من المعلومات عن  البطاقات ا£سالمية  من البنك العربي الُمتَّ
ُيرجى زيارة موقعنا ا£لكتروني uab.ae أو ا£تصال على 800474

ِحد. اشترك ا�ن وسافر غد من خالل مكافآت البنك العربي الُمتَّ

ق الشروط وا�حكام ُتطبَّ

بطاقة ماستركارد     
ِحد  ا£سالمية من البنك العربي الُمتَّ
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