عروض البنك العربي المتحد من ماستر كارد  -األسئلة الشائعة
UAB MASTERCARD OFFERS FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
General:

عام:

?Who are eligible in this promotion

من هم المؤهلون في هذا العرض الترويجي؟

All UAB Mastercard credit card holders.

جميع حاملي بطاقات االئتمان ماستركارد من بنك العربي المتحد.

?Am I eligible for both benefits

هل أنا مؤهل لكلتا الميزتين؟

ن حاملــي بطاقــات االئتمــان التقليديــة مــن البنــك العربــي المتحــد مؤهلــون للحصــول
علــى مزايــا خدمــة صــف الســيارات ومزايــا األفــام .بالنســبة لبطاقــات االئتمــان اإلســامية
مــن البنــك العربــي المتحــد فهــي مؤهلــة للحصــول علــى خدمــة صــف الســيارات.

UAB conventional credit card holders are eligible for Valet Parking
Service and Movie benefits. For UAB Islamic credit cards are eligible
for Valet Parking Service.

ما هو الحد األدنى لإلنفاق ليكون مؤه ً
ال في هذا العرض
الترويجي؟

How much is the minimum spends to be eligible in this
?promotion

الحــد األدنــى لإلنفــاق الشــهري علــى بطاقــة االئتمــان يتــم إجــراؤه فــي كل دورة فوتــرة
(مــن  15إلــى  14مــن الشــهر التالــي) لتكــون مؤه ـ ً
ا للحصــول علــى كامــل المزايــا .

Minimum monthly Retail Spend on the credit card to be made in
every billing cycle (15th of one month to 14th of next month) to be
eligible for the complementary benefits.

الحد االدنى لالنفاق

نوع بطاقة الماستركارد

Minimum Spend

MasterCard Type

درهم إماراتي 3,500

تيتانيم

AED 3,500

Titanium

درهم إماراتي 5,000

ورلد  /بالتينيوم

AED 5,000

Platinum/World

Do I need to use my UAB credit card to be eligible for
?this promotions

هل أحتاج إلى استخدام بطاقتي االئتمانية من البنك العربي
المتحد ألكون مؤه ً
ال لهذه العروض الترويجية؟

نعــم .تحتــاج إلــى تقديــم بطاقــة ائتمــان البنــك العربــي المتحــد الخاصــة بــك لخدمــة صــف
الســيارات ولالشــتراكات مــع نتفلكــس و أمــرون برايــم ،يتعيــن عليــك الدفــع باســتخدام
بطاقــة ائتمــان البنــك العربــي المتحدالخاصــة بــك لتكــون مؤهـ ً
ا.

Yes. You need to present your UAB credit card for Valet parking
service and for Amazon Prime and Netflix subscriptions you have to
pay using your UAB credit card to be eligible.

Valet Parking Service FAQs:

األسئلة الشائعة لعرض خدمة صف السيارات:

How many complementary Valet Parking services I
?can avail in a month

كم عدد خدمات صف السيارات المجانية التي يمكنني
االستفادة منها في الشهر؟

زيارتــان كحــد أقصــى شــهر ًيا لبطاقــات ماســتركارد تيتانيــوم االئتمانيــة و  4زيــارات شــهر ًيا
لبطاقــات ماســتركارد بالتينيــوم وبطاقــة ورلــد االئتمانية.

Max 2 Visits a month for Mastercard Titanium Credit Cards and 4
Visits a Month for Mastercard Platinum and World Credit Cards.

?What will happen if I exceed the usage of this service

ماذا سيحدث إذا تجاوزت استخدام هذه الخدمة؟

فــي حالــة تجــاوز الحــد األقصــى للخدمــة المجانيــة  ،ســوف يفــرض عليــك البنــك العربــي
درهمــا إمارات ًيــا علــى بطاقــة االئتمــان الخاصــة بــك.
المتحــد رسـ ًـما قياس ـ ًيا قــدره 50
ً

In case you exceed the maximum complimentary service, UAB will
charge you a standard fee of AED 50/- on your UAB credit card.

هل يمكنني طلب اإلعفاء من الرسوم في حالة تجاوزي استخدام
خدمة صف السيارات؟

Can I request to waive the fee in case I exceed the
?usage of the valet parking service

ال  ،الرسوم غير قابلة لإللغاء .ومع ذلك  ،يحق لك استرداد النقود على هذه المعامالت.

No, fees are not reversible. However, you are entitled to cashback on
these transactions.

Movie Offer FAQs:

األسئلة الشائعة لعرض «موفي» «:»MOVIE
هــل أحتــاج للتســجيل ألكــون مؤهــ ً
ا للحصــول علــى مزايــا
«موفــي» «»MOVIE؟

?Do I need to register to be eligible for movie benefits
Yes. To enroll, SMS ‘MOVIES’ to 6900.
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نعم .للتسجيل ،أرسل ‘ ’MOVIESإلى .6900

كم عدد التعويضات التي سأحصل عليها مقابل مزايا «موفي»
«»MOVIE؟

How many reimbursement I will receive for movie
?benefits

يحــق لــك اســترداد  1شــهر ًيا بغــض النظــر عــن عــدد بطاقــات االئتمــان الخاصــة بــك وعــدد
االشــتراكات.

You are entitled for 1 reimbursement per month irrespective of
number of your credit cards and number of subscriptions.
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مــا مقــدار االســترداد الــذي ســأحصل عليــه مقابــل مزايــا «موفــي»
«»MOVIE؟

How much reimbursement I will receive for movie
?benefits
Amazon Prime is AED 16/- and Netflix AED 29/-.

درهما إمارات ًيا على نتفليكس.
درهما إمارات ًيا و 29
أمازون برايم 16
ً
ً

مــاذا لــو قمــت باالشــتراك فــي كل مــن نتفلكــس و أمــزون برايــم
مــا مقــدار التعويــض الــذي ســأحصل عليــه؟

What if I subscribed for both Amazon Prime and
?Netflix, How much reimbursement I will get
You are entitled for reimbursement of AED 29/-

درهما إمارات ًيا
يحق لك استرداد 29
ً

متى سينعكس السداد على بطاقتي االئتمانية؟

ســينعكس ذلــك علــى دورة الفوتــرة التاليــة مــع األخــذ فــي االعتبــار أنــك اســتوفيت الحــد
األدنــى مــن إنفــاق التجزئــة فــي الــدورة الحاليــة.

هــل مــا زلــت أكســب اســترداد نقــدي علــى معامــات نتفلكــس و
أمــزون برايــم إذا قمــت بالتســجيل في مزايــا «موفــي» «»MOVIE؟

سيســتمر حامــل بطاقــة االئتمــان البنــك العربــي المتحــد فــي كســب اســترداد نقــدي
علــى معامــات أمــزون برايــم أو نتفلكــس.

When the reimbursement will reflect on my credit
?card
It will reflect on your next billing cycle considering you met the
minimum retail spend on your current cycle.

Do I still earn cashback on Amazon Prime and Netflix
?transactions if I enrolled in Movie benefits

UAB Credit Card Holder enrolled in Movie benefits will continue to
earn cashback on Amazon Prime or Netflix transactions.

UAB MC OFFER FAQ/V1.0 AUG 2021

2 of 2

