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United Arab Bank (P.J.S.C.) is licensed by Central Bank of the UAE
البنك العربي المتحد )ش.م.ع.( هو مصرف مرّخص من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

General:

Who are eligible in this promotion?
All UAB Mastercard credit card holders.

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

Movie Offer FAQs:

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

How many reimbursement I will receive for movie 
benefits?
You are entitled for 1 reimbursement per month irrespective of 
number of your credit cards and number of subscriptions.

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

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

When the reimbursement will reflect on my credit 
card?
It will reflect on your next billing cycle considering you met the 
minimum retail spend of AED 5,000/- 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.

Amazon Prime/Netflix Offer Frequently asked questions
األسئلة الشائعة لعرض أمازون برايم/نتفليكس 

عام:

من هم المؤهلون في هذا العرض الترويجي؟
جميع حاملي بطاقات االئتمان ماستركارد من بنك العربي المتحد.

ما هو الحد األدنى لإلنفاق ليكون مؤهاًل في هذا العرض 
الترويجي؟

الحــد األدنــى لإلنفــاق الشــهري علــى بطاقــة االئتمــان يتــم إجــراؤه فــي كل دورة فوتــرة 
ــا . ــي( لتكــون مؤهــًا للحصــول علــى كامــل المزاي ــى 14 مــن الشــهر التال )مــن 15 إل

 

:»MOVIE« »األسئلة الشائعة لعرض »موفي

مزايــا   علــى  للحصــول  مؤهــاًل  ألكــون  للتســجيل  أحتــاج  هــل 
»MOVIE«؟ »موفــي« 

نعم. للتسجيل، أرسل ’MOVIES‘ إلى 6900.

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

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

مــا مقــدار االســترداد الــذي ســأحصل عليــه مقابــل مزايــا »موفــي« 
»MOVIE«؟

أمازون برايم 16 درهًما إماراتًيا و 29 درهًما إماراتًيا على نتفليكس.

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

يحق لك استرداد 29 درهًما إماراتًيا

متى سينعكس السداد على بطاقتي االئتمانية؟
ســينعكس ذلــك علــى دورة الفوتــرة التاليــة مــع األخــذ فــي االعتبــار أنــك اســتوفيت الحــد 

األدنــى مــن إنفــاق التجزئــة البالــغ 5,000 درهــم إماراتــي فــي الــدورة الحاليــة.

هــل مــا زلــت أكســب اســترداد نقــدي علــى معامــالت 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.

MasterCard Type Minimum Spend
Titanium AED 3,500

Platinum/World AED 5,000

نوع بطاقة الماستركارد  الحد االدنى لالنفاق

تيتانيم درهم إماراتي 3,500

ورلد / باتينيوم درهم إماراتي 5,000


