
Earn Cashback of 1.25% across all your retail spends on your Credit Card.

AIRPORT LOUNGE ACCESS
Travel should always feel like a privilege, and with access to some regional 
airport lounges, it sure does. As a Cardholder, as soon as you show your credit 
card you will receive:

EASY PAYMENT PLANS

PRICELESS SPECIALS
Discover Priceless Specials and enjoy BUY 1 GET 1 and exciting o�ers on 
dining, fitness, beauty, hotel and attractions by using your Mastercard. Simply 
download Priceless Specials from your mobile app and register with your first 
8 digits of your Mastercard to start saving.

BICESTER VILLAGE SHOPPING COLLECTION
Get a complimentary VIP invite and access to VIP lounges at Bicester Village

UBER
Enjoy traveling across countries in the Middle East with 20% o� Uber on your 
first three rides during the month. All you need to do is download the Uber 
App and use your Mastercard upon booking. O�er starts from 1st of July, 
2021. Uber Terms and Conditions apply.

AVIS CAR RENTAL
Whether you are traveling with your family or on a business trip, enjoy 
exclusive benefits with AVIS Car Rental. With your Platinum Mastercard, get 
15% o� on your next car rental across Europe, Middle East, Africa and Asia.

BOOKING.COM
Get up to 10% cashback on booking.com by simply registering on 
www.booking.com/mastercardmea and make a booking using your 
Mastercard upon checkout.

CLEARTRIP
Get up to a 30% discount o� the price of your booking at cleartrip.com by 
entering promo code: MASTERCARD and pay with your Platinum Mastercard.

VISA ASSISTANCE
Avail full visa assistance to apply and book appointments for travel visa for 
$15 and save time.

Unlimited, complimentary access for you to over 25 regional and 
international lounges across UAE, Saudi Arabia, Jordan, Kuwait, Egypt, 
Morocco, USA, UK, Canada, Germany, France, Singapore, and more. 
Access to business facilities and complimentary refreshments and snacks

Lounge T&Cs apply

Shop with confidence with your purchase on your Platinum Mastercard.

*Mastercard Terms and Conditions apply and subject o�er(s) may change 
without prior notice. Visit www.mastercard.ae to keep updated.

T&Cs apply

Protected in case of the� or accidental damage up to 180 days.
Covered up to $ 2,000 per claim and maximum of $ 5,000 over a 12 month 
period.
Mastercard T&Cs apply

3,9,12 Months @ 1% per month
0% interest for 6 months  

BALANCE TRANSFER

0% interest for 6 months with 3% Processing Fee
Minimum BT of AED 2,500 up to 80% of UAB Credit Card limit

Visit uab.ae or call us on 800 474 to know more.

CASHBACK LOYALTY

LIFESTYLE*

INSURANCE*

EXCLUSIVE PRIVILEGES

TRAVEL*

Smart Banking,
Endless Possibilities

UAB Platinum Credit Card Benefits:



ا�عمال المصرفية الذكـيـة 
مـزايـــا ال حـــدود لهـــا

مزايا بطاقة  االئتمان بالتينيوم من البنك العربي المتحد:

االسترداد النقدي لبرنامج الوالء

أسلوب الحياة@

التأمين@

االمتيازات الحصرية

السفر@
صالة اللونج في المطار

السفر في حد ذاته يعطي احساس بالتميز، وبصفتك حامل لبطاقة االئتمان البالتينية، ما 
عليك سوى إبراز البطاقة لتتمتع بالتالي:

بايسيستر فيليدج شوبينج كوليكشن

خطط سداد ُميسرة

في  الشخصيات  كبار  صاالت  إلى  ودخول  الشخصيات  لكبار  مجانية  دعوة  على  احصل 
بايسيستر فيليدج

@ تطبق شروط وأحكام ماستركارد، وقد يتم تغير العرض (العروض) دون إشعار مسبق.

.www.mastercard.ae لالطالع على كل جديد يرجى زيارة

تطبق الشروط وا�حكاملمعرفة المزيد يرجى زيارة uab.ae أو االتصال على ٨٠٠٤٧٤ .

كليرتريب
الرمز  إدخال  طريق  عن   cleartrip.com عبر  حجوزاتك  جميع  على   ٪٣٠ إلى  يصل  خصم 
الترويجي: MASTERCARD والدفع باستخدام بطاقة ماستر كارد بالتينيوم الخاصة بكم.

المساعدة في الحصول على تأشيرة
استفد من المساعدة في الحصول على تأشيرة لتقديم طلب وحجز المواعيد للحصول 

على تأشيرة سفر مقابل ١٥ دوالر² وتوفير الوقت.

شركة أفيس لتأجير السيارات
سواء كنتم مسافر مع عائالتك أو في رحلة عمل، تمتع بمزايا حصرية مع أفيس. ومع بطاقة 
المرة  في  سيارتك  أجرة  على   ٪١٥ خصم  على  واحصل  بك،  الخاصة  بالتينوم  كارد  ماستر 

القادمة في جميع أنحاء أوروبا والشرق ا�وسط وأفريقيا وآسيا.

بوكينج دوت كوم
احــصــل عــــلــــى اســــتـــــــرداد نــــقــــــــدي يــــــصــــــل إلـــــــــى ١٠٪ عـلـــــى جـــمـــيــــــع حـــــجـــــوزاتــــك 
عبر www.booking.com/mastercardmea مـسـتـخدم« بـطــاقــتـــك االئـتـمـانـــيــة مــن 

مــاسـتــر كـــارد.

العربية  ا¼مارات  إقليمية ودولية في  أكثر من ٢٥ صالة  إلى  دخول مجاني غير محدود 
والواليات  والمغرب  ومصر  والكويت  وا�ردن  السعودية  العربية  والمملكة  المتحدة 
وغيرهم  وسنغافورة  وفرنسا  وألمانيا  وكندا  المتحدة  والمملكة  ا�مريكية  المتحدة 

الكثير.

تسوق بكل ثقة، فكل مشترايتك من بطاقة ماستر كارد بالتينوم.

تمتع بالحماية في حالة السرقة أو التلف العرضي لمدة تصل إلى ١٨٠ يوم«.
مغطاة بحد أقصى ٢٠٠٠ دوالر لكل مطالبة وبحد أقصى ٥٠٠٠ دوالر على مدى ١٢ شهر².

تطبق شروط وأحكام ماستر كارد

تقسيط على ٣، ٩، ١٢ شهر بفائدة ١٪ شهري«
٠٪ فائدة لـ ٦ أشهر

تحويل الرصيد
٠٪ فائدة لـ ٦ أشهر مع ٣٪ رسوم إدارية

الحد ا»دنى لمبلغ تحويل الرصيد هو ٢,٥٠٠ درهم إماراتي و يمكنك تحويل حتى 
٨٠٪ من الحد االئتماني لبطاقة البنك العربي المتحد.

والوجبات  بالمرطبات  االستمتاع  إلى  با¼ضافة  ا�عمال  تسهيالت  استخدام  إمكانية 
الخفيفة المجانية

تطبق شروط وأحكام صالة اللونج 

احصل على استرداد نقدي بنسبة ١٫٢٥٪ على جميع مشترياتك من خالل بطاقتك االئتمانية.

أوبر
تمتع بالسفر عبر دول الشرق ا�وسط بخصم ٢٠٪ من أوبر على أول ثالث رحالت لك خالل 
الشهر. كل ما عليك فعله هو تنزيل تطبيق أوبر و إستخدام بطاقة ماستر كارد الخاصة 

بك عند الحجز. يبدأ العرض من ١ يوليو ٢٠٢١. وتطبق شروط وأحكام أوبر.

تطبيق برايسليس سبيشالز 
إلى  با¼ضافة  برايسليس سبيشالز  ا�خرى مجان«" مع تطبيق  "اشتري قطعة وأحصل على  تمتع بعرض 
والمعالم  والفنادق  التجميل  ومراكز  البدنية  اللياقة  ومراكز  المطاعم  على  الرائعة  العروض  العديد من 
تطبيق  تحميل  سوى  عليك  ما  بك،  الخاصة  بالتينيوم  كارد  ماستر  بطاقة  استخدامك  عند  السياحية 
بطاقة  من  أرقام   ٨ أول  باستخدام  االشتراك  وتسجيل  المحمول  هاتفك  على  سبيشالز"  "برايسليس 

ماستركارد الخاصة بك لبدء التوفير.


