
T&Cs applyVisit uab.ae or call us on 800 474 to know more.

Cashback Loyalty

UAB World Credit Card Benefits:

Earn Cashback of 1% on all your retail spends with your Credit Card.

Hertz Gold Plus Membership 

Enjoy Complimentary Upgrade and Discount on best rates with 
your Hertz Gold Plus Rewards® Five Star Membership.
Visit www.hertz.com/mcworld to enrol.

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. Use your World 
Mastercard to get 25% o� on your next car rental across 
Europe, Middle East, Africa and Asia.

Luxury Serviced Apartments 

Enjoy 10% discount on bookings at over 2,500 Onefinestay 
luxury service apartments across London, Paris, Rome, Milan, 
New York, Los Angeles, San Francisco, Miami, and Boston.

Booking.com

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
10% discount o� the price of your international roundtrip 
booking at cleartrip.com using promo code MCWORLD.

Visa Assistance
Avail Fulfil Visa Assistance to apply and book appointments for 
travel visa for $15 and save time.

Lifestyle*

Priceless Specials

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

The Bicester Village Shopping Collection

Get a complimentary VIP invite and access to VIP lounges at 
Bicester Village.

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

Exclusive Privileges

Easy Payment Plans

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

Security*

UAB World Mastercard® also provides you with comprehensive 
Emergency Services including Lost and Stolen Card Reporting, 
Emergency Card Replacement Globally, Emergency Cash 
Advance

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

Insurance*

Avail Travel Inconvenience Insurance and Travel Medical Insurance 
(Up to $500K) when you purchase your tickets on your Mastercard 
Credit Card. For any claims visit www.mcpeaceofmind.com/world

Travel*

Airport Lounge Access

You can avail a Complimentary Lounge Key Access membership 
at over 1,000 lounges in more than 450 cities in over 135 
countries 



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

@ تطبق شروط وأحكام ماستركارد، وقد يتم تغير العرض (العروض) دون إشعار مسبق. لالطالع على كل جديد يرجى زيارة 
.www.mastercard.ae 

االسترداد النقدي لبرنامج الوالء

السفر@

نمط حياة@

االمتيازات الحصرية

التأمين@

الحماية@

صالة اللونج في المطار

مزايا بطاقة االئتمان ورلد من البنك العربي المتحد:

يمكنك االستفادة من عضوية صالة اللونج مجان� في أكثر من ١٠٠٠ صالة لونج فيما يزيد 
عن٤٥٠ مدينة عبر أكثر من ١٣٥ دولة.

برايسليس سبيشالز

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

الخاصة بك لبدء التوفير.

بايسيستر فيليدج شوبينج كوليكشن

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

توفر لك ورلد ماستركارد المقدمة من البنك العربي المتحد خدمات طوارئ شاملة 
والتي تشمل إمكانية ا®بالغ عن البطاقات المفقودة أو المسروقة وإمكانية استبدال 

البطاقة عند الطوارئ في جميع أنحاء العالم با®ضافة إلى السلفة النقدية الطارئة.

استفد من التأمين ضد متاعب السفر والتأمين الطبي أثناء السفر (بمبلغ يصل إلى 

٥٠٠ ألف دوالر أمريكي) عند شراء التذاكر الخاصة بك مستخدم� بطاقتك االئتمانية من 

www.mcpeaceofmind.com/world ماستر كارد. ¥ية استفسارات قم بزيارة

خطط سداد ُميسرة

•  ٣، ٦، ١٢ شهر½ بنسبة ١ ٪ شهري�

•  ٠٪ فائدة لمدة ٦ شهور

تحويل الرصيد

•  ٠٪ فائدة لمدة ٦ أشهر مع ٣٪ رسوم إدارية

•  الحد ا�دنى لمبلغ تحويل الرصيد هو ٢,٥٠٠ درهم إماراتي و يمكن تحويل حتى   
٨٠٪ من الحد ا®ئتماني لبطاقة إئتمان البنك العربي المتحد.

عضوية هيرتز جولد بلس

استمتع بترقية مجانية وخصم على أفضل ا�سعار مع عضويتك لجولد بلس ريووردز 
ذات الخمسة نجوم من شركة هيرتز.

 .www.hertz.com/mcworld لالشتراك قم بزيارة

شركة أفيس لتأجير السيارات
ســواء كنت مسافر مع عائالتك أو في رحلة عمل، تمتع بمزايا حصرية مع أفيس. ومع 

بطاقة ماستر كارد جلوبال كاش الخاصة بك، واحصل على خصم ٢٥٪ على أجرة سيارتك 

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

شقق فندقية فاخرة
استمتع بخصم ١٠٪ على حجوزاتك في أكثر من ٢٥٠٠ شقة فندقية فاخرة في وان فاين 
ستاي في جميع أنحاء لندن وباريس وروما وميالنو ونيويورك ولوس أنجلوس وسان 

فرانسيسكو وميامي وبوسطن.

بوكينج دوت كوم

احصـــــل علـــــى استـــرداد نقــدي يصــــل إلـــــى ١٠٪  علـــــى جـمــيـــع حجــــــوزاتــــك عــبــــر 
www.booking.com/mastercardmea مـــســــتــــخـــدمــــ� بـطـــاقـتـك االئتمانــيــة مـــن 

ماستر كارد.

كليرتريب
 cleartrip.com عبر  والعودة  الذهاب  الدولية  حجوزاتك  جميع  على   ٪١٠ خصم 

.MCWORLD مستخدم� الرمز الترويجي

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

للحصول على تأشيرة سفر مقابل ١٥ دوالر½ وتوفير الوقت.

أوبر
استمتع بخصم ٢٠٪ من أوبر عبر دول الشرق ا�وسط على أول ثالث رحالت لك خالل 
الشهر، ما عليك سوى تحميل التطبيق، وإستخدم بطاقة ماستر كارد بالتنيوم عند 

حجز رحلتك. العرض ساري من ١ يوليو ٢٠٢١ – تطبق شروط وأحكام أوبر.

احصل على استرداد نقدي بقيمة ١٪ على جميع مشترياتك من خالل بطاقتك االئتمانية.


