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1.   “Cashback” means the UAB Loyalty Program by United Arab Bank
       which is applicable to all UAB Credit Card members.

2.   “Card Member” – means the customer holding the UAB Credit 
       Card.

3.   “Card Scheme” refers to Visa and/or MasterCard.

4.   “Credit Card Terms and Conditions” means the existing or any
       further terms and Conditions of UAB Credit Card as may be
       amended from time to time.

5.   “Customer(s)” means UAB customers.

6.   “Retail Transactions” means purchases made on the Credit Card 
       by the Card Member that excludes cash advances, any refunds, 
       any bank charges or reversals, Balance Transfer transactions,
       Loan on Phone transactions, Credit Card Payments or any other 
       transaction as determined by UAB from time to time, hereinafter
       also referred to as ‘Purchase’.

7.    “Domestic Retail Transactions” means Retail purchases made on
       the Credit Card by the Card Member in AED currency, hereinafter
       also referred to as ‘Domestic Purchase’.

8. “International Retail Transactions” means non-AED Retail 
purchases made on the Credit Card by the Card Member, 
hereinafter also referred to as ‘International Purchase’.

9. “Spend Segments” means a group of MCC, single or multiple.
    Spend Segments that get included in this program are at the 

sole discretion of UAB & final and binding to the program. 
Spend Segments may be increased, decreased or modified as 
determined from time to time by UAB.

10. “MCC” means a merchant category code defined by Card Scheme 
to classify transactions. 

11. “Program” means the Cashback program.

12. “UAB” means United Arab Bank P.J.S.C.

I.    DEFINITIONS:  

UAB CASHBACK TERMS AND CONDITIONS

شروط وأحكام اإلسترداد النقدي من البنك العربي المتحد

برنامــج »اإلســترداد النقــدي«: هــو برنامــج المكافــأت الخــاص بالبنــك العربــي المتحــد   .١
و الــذي يطبــق علــي جميــع حاملــي البطاقــات اإلتتمانيــة المصــدرة مــن قبــل البنــك 

العربــي المتحــد.

»حامــل البطاقــة«: تعنــي العميــل الــذى يحمــل بطاقــة اإلئتمــان المصــدرة مــن قبــل   .٢
البنــك العربــي المتحــد.

»نظام البطاقة«: ُيشير إلى نظام الفيزا و/ أو ماستركارد.  .٣

»شــروط وأحــكام بطاقــة اإلئتمــان«: ُيقصــد بهــا الشــروط واألحــكام الحاليــة أو أي   .٤
شــروط وأحــكام إضافيــة لبطاقــة إئتمــان البنــك العربــي المتحــد، وتعديالتهــا مــن 

حيــن إلــى آخــر.

»العميل )العمالء(«: ُيقصد به )بهم( عمالء البنك العربي المتحد.  .٥

»معامــالت التجزئــة«: ُيقصــد بهــا عمليــات الشــراء التــي قــام بهــا عضــو البطاقــة   .٦
ــة أو أي عمليــات إســترجاع أمــوال أو  ــثناء الســلف النقدي علــى بطاقــة اإلئتمــان باستـ
أي رســوم مصرفيــة أو رســوم معكوســة أو معامــالت تحويــل الرصيــد أو معامــالت 
اإلقتــراض مــن خــالل الهاتــف أو مدفوعــات بطاقــات اإلئتمــان أو أي معاملــة أخــرى 
حســبما يحددهــا البنــك العربــي المتحــد مــن حيــن إلــى آخــر، ويشــار إليهــا فيمــا يلــي 

بـــ »عمليــة الشــراء«.

ــة التــي قــام بهــا  ــة المحليــة«: ُيقصــد بهــا عمليــات الشــراء بالتجزئ »معامــالت التجزئ  .٧
عضــو البطاقــة علــى بطاقــة اإلئتمــان بعملــة الدرهــم اإلماراتــي، وُيشــار إليهــا فيمــا 

يلــي بـــ »عمليــة الشــراء المحليــة«.

الدرهــم  غيــر  بعملــة  الشــراء  عمليــات  بهــا  ُيقصــد  الدوليــة«:  التجزئــة  »معامــالت   .٨
ــة اإلئتمــان، وُيشــار إليهــا فيمــا  ــى بطاق ــة عل ــام بهــا عضــو البطاق ــي التــي ق اإلمارات

بـــ »عمليــة الشــراء الدوليــة«. يلــي 

أو  -منفرديــن  التاجــر  فئــة  رمــوز  مــن  مجموعــة  بهــا  ُيقصــد  اإلنفــاق«:  »قطاعــات   .٩
متعدديــن- وتخضــع قطاعــات اإلنفــاق الُمتضمنــة فــي هــذا البرنامــج لتقديــر البنــك 
زيــادة قطاعــات  يجــوز  للبرنامــج.  المتحــد وحــده وتكــون نهائيــة وملزمــة  العربــي 
اإلنفــاق أو خفضهــا أو تعديلهــا حســبما ُيحــدد البنــك العربــي المتحــد مــن حيــن إلــى 

آخــر.

»رمــز فئــة التاجــر«: يقصــد بــه رمــز فئــة التاجــر الُمحــدد مــن خــالل نظــام البطاقــة   .١٠
المعامــالت. لتصنيــف 

»البرنامج«: ُيقصد بها برنامج اإلسترداد النقدي.  .١١

»البنك العربي المتحد«: ُيقصد به البنك العربي المتحد ش.م.ع.  .١٢
 

أواًل: التعريفات:
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1.    Participation to the Program is automatic, provided that UAB
       Credit Card account is active and in good standing as defined by 

UAB from time to time. 

2.     Transactions on Supplementary Credit Card will also earn 
     cashback and this cashback will accrue to the account of the 

Primary Card Member. 

3.   The overall maximum amount of cashback that Customer can 
earn on his/her Credit Card is:

 - AED 3,600 yearly (Maximum monthly CAP of AED 300) 
        for Infinite, Signature and World credit cards. 
 - AED 2,400 yearly (Maximum monthly CAP of AED 200) for 

Platinum credit card; and
 - AED 2,400 yearly (Maximum monthly CAP of AED 200) for 

Titanium credit card.

III.   CASHBACK ثالثًا: اإلسترداد النقدي:

ــطة أن يكــون حســاب بطاقــة إئتمــان  تكــون المشــاركة فــي البرنامــج تلقائيــة، شريــ  .١
العربــي  البنــك  المتحــد نشــًطا، وفــي وضــع جيــد حســبما يحــدد  العربــي  البنــك 

المتحــد ذلــك مــن حيــن إلــى آخــر.

كمــا ســتحصل المعامــالت التــي تجــرى علــى بطاقــة االئتمــان اإلضافيــة على اإلســترداد   .٢
النقــدي، ويكــون اإلســترداد النقــدي مســتحق لحســاب عضــو البطاقــة األساســية.

يبلــغ الحــد األقصــى اإلجمالــي )اإلســترداد النقــدي( الــذي يمكــن للعميــل الحصــول   .٣
عليــه:

ــي ســنويًا )الحــد  ــد ٣,٦٠٠ درهــم إمارات -  بطاقتــي إئتمــان إنفينــت و سيجناتشــر و ورل
إماراتــي(، ٣٠٠ درهــم  الشــهري  األقصــى 

بطاقــة إئتمــان بالتينــوم ٢,٤٠٠ درهــم إماراتــي ســنويًا )الحــد األقصــى الشــهري ٢٠٠   -
إماراتــي(،  درهــم 

بطاقــة إئتمــان تايتانيــوم ٢,٤٠٠ درهــم إماراتــي ســنويًا )الحــد األقصــى الشــهري ٢٠٠   -
إماراتــي(. درهــم 

1.   Cashback program will be available to existing Card Members 
at the sole discretion of UAB, as defined under the Credit Card 
Terms and Conditions.

2.    The list of MCCs that get included in the Program are at the sole 
discretion of UAB & final and binding to the Program. MCCs may 
be increased, decreased or modified as determined from time 
to time by UAB.  However, categorization of an MCC is done at 
the sole discretion of Card Scheme in accordance with their 
respective policies and UAB has no responsibility or any say in 
the same. 

3.    Each purchase will start earning Cashback based on:   
 - The Spend Segment that it belongs to and,   
 - The value of the purchase made on the Credit Card. This 

will define the Spend category that the purchase falls into and 
the rate of Cashback that the customer will earn. 

 
4.    Cashback is earned on each transaction individually.

5.  Retail transactions made under specific MCCs will be eligible 
under this Cashback Program. UAB and/or Card Scheme, is/
are not responsible if a retail transaction does not get captured 
under the appropriate MCC or if any merchant has a different 
MCC to the one categorized by Card Scheme. 

ــا  ــا ألعضــاء بطاقــة اإلئتمــان الحالييــن وفًق ســيكون برنامــج اإلســترداد النقــدي متاًح  .١
لتقديــر البنــك العربــي المتحــد وحــده، كمــا هــو محــدد فــي شــروط وأحــكام بطاقــة 

اإلئتمــان.

تخضــع قائمــة رمــوز فئــة التاجــر المتضمنــة فــي البرنامــج لتقديــر البنــك العربــي   .٢
المتحــد وحــده وتكــون نهائيــة وملزمــة للبرنامــج. يجــوز زيــادة رمــوز فئــة التاجــر أو 
خفضهــا أو تعديلهــا حســبما ُيحــدد البنــك العربــي المتحــد مــن حيــن إلــى آخــر. مــع 
ذلــك، ُيصنــف رمــز فئــة التاجــر وفًقــا لتقديــر نظــام البطاقــة ووفًقــا لسياســات كل 
منهــا وال يتحمــل البنــك العربــي المتحــد أي مســؤولية أو يكــون لــه أي رأي فــي ذلــك.

ستبدأ كل عملية شراء في الحصول على اإلسترداد النقدي بناًء على ما يلي:  .٣
قطاع اإلنفاق الذي تنتمي إليه.  -

قيمــة عمليــة الشــراء التــي جــرت علــى بطاقــة اإلئتمــان. يحــدد ذلــك فئــة اإلنفــاق التــي   -
تقــع عمليــة الشــراء ضمنهــا، ومعــدل اإلســترداد النقــدي الــذي ســيحصل عليهــا 

العميــل.

يجري الحصول على اإلسترداد النقدي على كل معاملة بشكل فردي.  .٤

ســتكون معامــالت التجزئــة التــي تجــري بموجــب رمــوز فئــة التاجــر المحــددة مؤهلــة    .٥
بموجــب برنامــج اإلســترداد النقــدي هــذا، وال يتحمــل البنــك العربــي المتحــد و/أو 
نظــام البطاقــة المســؤولية إذا لــم يجــِر الحصــول علــى معاملــة البيــع بالتجزئــة ضمــن 
رمــز فئــة التاجــر المناســب أو إذا كان لــدى أي تاجــر رمــز فئــة تاجــر مختلــف عــن ذلــك 

الرمــز المصنــف حســب نظــام البطاقــة.

II.      CASHBACK PROGRAM: ثانيًا: برنامج اإلسترداد النقدي:
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1.   All the merchant examples are for information and illustrative 
purposes only and as such are neither solicitations nor 
recommendations and do not constitute an exhaustive list 
of merchants. UAB makes no warranty, express or implied, 
regarding this information and shall not be liable for any losses, 
damages, costs or expenses relating to the adequacy, accuracy, 
completeness or use for any purpose. All simulations provided 
are for illustrative purposes only and have been computed using 
estimated rates and prices.

2.    Excluded transactions from Cashback earning:
 a. Balance Transfer Amounts (BT).
 b. Loan on Phone (LOP).
 c. Credit card payments.
 d. Interest charge.
 e. Cash Advance.
 f. Refunded transactions.
 g. All Fees & Charges on UAB Card.
 h. Dispute transactions, Cashback will be calculated once
                   dispute resolved.
 i. Corporate transaction in nature
 j. Any other transaction as determined by UAB from time to
                   time.

3.  Any abuse or fraud relating to the earning and redemption of 
cashback in the program may result in the cancellation and 
forfeiture of the cashback and may also result in card termination.

IV.   GENERIC: رابعًا: الشروط العامة:

جميــع األمثلــة التجاريــة هــي ألغــراض المعلومــات والتوضيــح فقــط، ومــن ثــم فهــي ال   .١
تعــد عروًضــا إلتماســية أو توصيــات، وال تشــكل قائمــة شــاملة للتجــار. ال يقــدم البنــك 
العربــي المتحــد أي ضمــان - ســواء كان صريًحــا أم ضمنًيــا- فيمــا يتعلــق بهــذه 
المعلومــات وال يكــون مســؤوًلا عــن أي خســائر أو أضــرار أو تكاليــف أو نفقــات تتعلــق 
بالكفايــة أو الدقــة أو اإلكتمــال أو اإلســتخدام ألي غــرض. جميــع عمليــات المحــاكاة 
المعــدالت  بإســتخدام  حســابها  وجــرى  فقــط  توضيحيــة  ألغــراض  هــي  المقدمــة 

واألســعار المقــدرة.

المعامالت المستـثـناة من الحصول على اإلسترداد النقدي:  .٢
مبالغ تحويل الرصيد. أ. 

اإلقتراض من خالل الهاتف. ب. 
مدفوعات بطاقة االئتمان. ت. 

رسوم الفائدة. ث. 
السلف النقدية. ج. 

المعامالت المستردة. ح. 
جميع الرسوم والمصروفات المفروضة على بطاقة البنك العربي المتحد. خ. 

المعامالت المتنازع عليها، ُيحسب اإلسترداد النقدي بمجرد حل النزاع. د. 

المعامالت المؤسسية بطبيعتها )معامالت الشركات(. ذ. 
أي معامالت أخرى يقررها البنك العربي المتحد من حين إلى آخر. ر. 

أي إســاءة إســتخدام أو إحتيــال فيمــا يتعلــق بالحصــول علــى اإلســترداد النقــدي أو   .٣
اســتبدالها فــي البرنامــج قــد ينتــج عنهــا إلغــاء اإلســترداد النقــدي ومصادرتــه، وقــد 

ــى إنهــاء البطاقــة. تــؤدي أيًضــا إل

4.  The Cashback cycle is every 15th of the month. The earned 
Cashback amount to be credited in the UAB credit card from 
10th to 13th of every month.  This credit will reduce the total 
outstanding of the card and add to the Card Member’s available 
credit limit. This amount will not offset any due payments on the 
card.  

5. All transactions are eligible for Cashback irrespective of 
transaction amount. The Cashback percentage of each UAB 
credit cards are as follows: 1% for Signature, Infinite and World; 
1.25% for Platinum and; 1.5% for Titanium. 

6.   Redemption channels may change from time to time based on 
sole discretion of UAB and prior notification to Customers.

7.  Cash Back value may vary from time to time based on sole 
discretion of UAB. 

دورة الفوتــرة لبرنامــج اإلســترداد النقــدي تكــون فــي الخامــس عشــر مــن كل شــهر   .٤
إضافتــه  يتــم  ســوف  كمكافــأة  البرنامــج  مــن  عليــه  المتحصــل  المبلــغ  و  ميــالدي 
الــي البطاقــة األساســية بــدأ مــن يــوم العاشــر الــى اليــوم الثالــث عشــر ميــالدي ، 
ــى المبلــغ  إن المبلــغ المتحصــل عليــه مــن برنامــج اإلســترداد النقــدي ســوف يضافال
المتــاح لإلســتخدام لصاحــب البطاقــة و لكنــه لــن يلغــي أو يكــون جــزء مــن الدفعــات 

المســتحقة علــى البطاقــة.

كل المعامــالت علــى البطاقــة تســتحق اإلســترداد النقــدي بغــض النظــر عــن المبلــغ   .٥
الشــروط  فــي  عليهــا  المنصــوص  و  المســتثناة  المعامــالت  عــدا  مــا  المســتخدم 
واألحــكام أدنــاه، و نســبة اإلســترداد النقــدي التــي يحصــل عليهــا العميــل مقابــل كل 
معاملــه هــي ١% لبطاقــات إنفينــت و سيجناتشــر و ورلــد، ١.٢٥% لبطاقــة بالتينــوم، ١.٥% 

لبطاقــة تايتانيــوم. 

ــر البنــك العربــي  ــا لتقدي ــى آخــر وفًق يجــوز أن تتغيــر قنــوات اإلســتبدال مــن حيــن إل  .٦
المتحــد وحــده.

يجــوز أن تختلــف قيمــة اإلســترداد النقــدي مــن حيــن إلــى آخــر وفًقــا لتقديــر البنــك   .٧
المتحــد وحــده. العربــي 
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4.   UAB reserves the right to suspend, cancel, modify or substitute 
the cashback program or the method in which the computation 
or value of the Program is done or the Program terms and 
conditions at any time without prior notice to the Card Member. 

5.  UAB’s decision on the computation, redemption, cancellation, 
forfeiture, credit or debit of cashback is at the sole discretion of 
UAB and will be binding on the Card Member.  

6.   UAB may impose fees on the Program at its sole discretion from 
time to time. 

7.  UAB Cashback Terms and Conditions applies to Primary and 
Supplementary Credit Cards.

8.  The maximum Cashback specified above that Customer can 
earn in each statement cycle will apply to credit card Account 
irrespective of the number of Primary or Supplementary cards 
customer hold.

9.  Any decision on how spends are classified for each Cashback 
Category is according to the classification as determined by 
Card Scheme. Any decision about whether spends on purchases 
qualify as spends for the purposes of Cashback shall be resolved 
by UAB in our sole discretion and UAB decision is final.

10. Customer must be up to date on all payments on UAB Credit Card 
to be eligible for Cashback. If any payments are overdue on your 
UAB Credit Card, or at any stage the Customer is in breach of any 
of the Credit Card Terms and Conditions, or if UAB Credit Card 
has been suspended, blocked or cancelled by UAB, the spends 
will not qualify for the purpose of Cashback.

11. Fraud and/or abuse relating to earning of Cashback in the Program 
may result in forfeiture of the Cashback as well as termination 
and cancellation of the Card.

12. UAB reserves the right to cancel, suspend, change or substitute 
the Cashback or the Cashback conditions or the basis of 
computation of Cashback or the terms and conditions of the 
Program at any time, without giving any intimation to the 
Cardholder.

13. In case the customer is having two credit cards, customer will 
earned the cashback on each credit card based on the credit card 
percentage but the maximum amount the customer can earn is 
based on the higher CAP. (e.g. Master Titanium and Visa Infinite 
the maximum amount can earn is AED 300 which is the CAP for 
Visa Infinite).

14. Any variation, alteration, modification, and/or amendments to 
this Terms & Conditions shall be published on the UAB website: 
www.uab.ae/ and shall supersede any earlier Terms & Conditions. 

أو  النقــدي  المتحــد بحقــه فــي تعليــق برنامــج اإلســترداد  العربــي  البنــك  يحتفــظ   .٤
الطريقــة التــي يجــري بهــا حســاب أو تقييــم البرنامــج أو شــروط وأحــكام البرنامــج أو 
إلغائهــا أو تعديلهــا أو اســتبدالها فــي أي وقــت دون إخطــار مســبق لعضــو البطاقــة.

إن قــرار البنــك العربــي المتحــد بشــأن حســاب اإلســترداد النقــدي أو اســتبداله أو   .٥
إلغائــه أو مصادرتــه أو قيــده، أو الخصــم يكــون وفًقــا لتقديــر البنــك العربــي المتحــد 

وحــده ويكــون ملزًمــا لعضــو البطاقــة.

يجــوز للبنــك العربــي المتحــد أن يفــرض رســوًما علــى البرنامــج وفــق تقديــره وحــده   .٦
ــى آخــر. مــن حيــن إل

األساســية  اإلئتمــان  بطاقــات  علــى  وأحكامــه  النقــدي  اإلســترداد  شــروط  ُتطبــق   .٧
واإلضافيــة.

ُيطبــق الحــد األقصــى المذكــور آنًفــا لمبلــغ اإلســترداد النقــدي الــذي يمكــن للعميــل   .٨
ــة االئتمــان بغــض  ــه فــي كل دورة كشــف حســاب علــى حســاب بطاق الحصــول علي

النظــر عــن عــدد البطاقــات األساســية أو اإلضافيــة التــي يملكهــا العميــل.

يجــري إتخــاذ أي قــرار بشــأن كيفيــة تصنيــف اإلنفــاق لــكل فئــة مــن فئــات اإلســترداد   .٩
ــا للتصنيــف كمــا هــو محــدد فــي نظــام البطاقــة. ُيفصــل فــي أي قــرار  النقــدي وفًق
اإلســترداد  ألغــراض  لإلنفــاق  مؤهــًلا  المشــتريات  علــى  اإلنفــاق  كان  إذا  بمــا  خــاص 
النقــدي أم ال مــن ِقبــل البنــك العربــي المتحــد وفًقــا لتقديــره وحــده، ويكــون قــرار 

البنــك العربــي المتحــد نهائًيــا.

يجــب أن يكــون العميــل علــى علــم تــام بجميــع المدفوعــات علــى بطاقــة إئتمــان   .١٠
فــي  النقــدي.  اإلســترداد  علــى  للحصــول  مؤهــًلا  ليكــون  المتحــد  العربــي  البنــك 
حــال تأخــر ســداد أي مدفوعــات علــى بطاقــة إئتمــان البنــك العربــي المتحــد الخاصــة 
ــا مــن شــروط بطاقــة اإلئتمــان  بالعميــل، أو فــي أي مرحلــة ينتهــك فيهــا العميــل أّيً
وأحكامهــا، أو إذا جــرى تعليــق بطاقــة إئتمــان البنــك العربــي المتحــد أو تجميدهــا 
أو إلغاؤهــا مــن ِقبــل البنــك العربــي المتحــد فلــن يكــون اإلنفــاق مؤهــًلا لغــرض 

الحصــول علــى اإلســترداد النقــدي.

فــي حــال اإلحتيــال أو إســاءة اإلســتخدام فيمــا يتعلــق بالحصــول علــى اإلســترداد   .١١
النقــدي فــي البرنامــج أو اســتبدالها، قــد ينتــج عنــه مصــادرة اإلســترداد النقــدي، 

البطاقــة وإلغائهــا. إنهــاء  إلــى  إضافــة 

أو شــروط  النقــدي،  إلغــاء اإلســترداد  فــي  بالحــق  المتحــد  العربــي  البنــك  يحتفــظ   .١٢
أو  تعليقــه  أو  البرنامــج  وأحــكام  أو شــروط  أســاس حســابه  أو  النقــدي  اإلســترداد 

البطاقــة. إلــى حامــل  أي إخطــار  إرســال  أي وقــت دون  فــي  تبديلــه  أو  تغييــره 

فــي حــال إمتــالك العميــل لبطاقتــان أساســيتين مــن البنــك العربــي المتحــد فســوف   .١٣
تحصــل كل بطاقــة علــى المكافــأت النقديــة تبعــًا للنســبة المحــددة لهــا ســابقًا 
ولكــن الحــد األقصــى للمكافــآت النقديــة ســوف يتــم احتســابه بنــاًء علــى أعلــى 
حــد متــاح مــن البطاقتيــن و ليــس مجموعهمــا )علــي ســبيل المثــال فــي حــال أن 
العميــل لديــه بطاقتيــن أحدهمــا تيتانيــوم و األخــرى انفينيــت فــان الحــد األقصــى 
مــن المكافــأت النقديــة المكتســبة هــو ٣٠٠ درهــم فقــط شــهريًا و هــو الحــد األقصــى 

لبطاقــة انفينيــت(

ــل لهــذه الشــروط واألحــكام علــى الموقــع  ــل و/ أو تعدي ١٤.  ُينشــر أي تغييــر و/ أو تبدي
اإللكترونــي للبنــك العربــي المتحــد: www.uab.ae، ويحــل محــل أي شــروط وأحــكام 

ســابقة.


