عروض البنك العربي المتحد من ماستر كارد

UNITED ARAB BANK - MASTERCARD OFFERS
VALET PARKING TERMS AND CONDITIONS:

شروط وأحكام خدمة صف السيارات:

 .1يســري العــرض الترويجــي فقــط علــى جميــع بطاقــات ماســتركارد االئتمانيــة الصالحــة
مــن .UAB
 .2الحــد األدنــى لإلنفــاق الشــهري علــى بطاقــة االئتمــان يتــم إجــراؤه فــي كل دورة فوتــرة
(مــن  15إلــى  14مــن الشــهر التالــي) لتكــون مؤهـ ً
ا للحصــول علــى كامــل المزايــا .

1. Promotion is only valid on all UAB Valid Mastercard Credit Cards.
2. 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

 .3يحــق لحاملــي بطاقــة ائتمــان البنــك العربــي المتحــد االســتفادة مــن ( )4خدمــات مــن
صــف الســيارات كل شــهر تقويمــي.

3. UAB credit card holders are entitled up to four (4) complementary
valet parking services every Calendar month.
a. Two (2) maximum visits for Titanium credit card holders
b. Four (4) maximum visits for Platinum and World credit card
holders

أ .زيارتين ( )2بحد أقصى لحاملي بطاقة تيتانيوم االئتمانية.
َي بالتنيوم و الورد االئتمانية.
ب .أربع ( )4زيارات بحد أقصى لحاملي بطاقت ْ

فــي حالــة امتــاك حامــل بطاقــة االئتمــان  UABبطاقتــي ائتمــان أساســيتين مختلفتيــن
أو بطاقــة أساســية وتكميليــة مؤهلــة كمــا هــو مذكــور فــي البنــد رقــم ، 2يحــق لحامــل
بطاقــة االئتمــان  UABالحصــول علــى  4زيــارات كحــد أقصــى لــكل دورة فوتــرة.

In the event the UAB credit card holder has two different primary
credit cards or a primary and supplementary which are eligible as
mentioned in Clause No. 2, UAB credit card holder is still entitled to a
maximum of 4 Visits every Billing Cycle.
E.g. If the customer is having the following cards:

على سبيل المثال،إذا كان العميل لديه البطاقات التالية:

اإلنفاق في دورة الفواتير

نوع بطاقة

Spending in Billing Cycle

Card Type

درهم إماراتي 20,000

بالتينيوم

AED 20,000

Platinum

درهم إماراتي 4,000

تيتانيم

AED 4,000

Titanium

حامل بطاقة االئتمان مؤهل ألربع زيارات كحد أقصى في دورة الفوترة.

The Credit Card Holder is eligible for Maximum 4 Visits in Billing Cycle

 .٤يقــدم حاملــو بطاقــة األتمــان مــن البنــك العربــي المتحــد «بطاقــة ماســتركارد
االئتمانيــة» فــي أي مــن المواقــع اآلتيــة:

4. UAB credit card holders to present the UAB Mastercard credit
card at any of the following locations:
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LOCATIONS:

:المواقع

Dubai and Northern Emirates:

إمارة دبي واإلمارات الشمالية

Wafi City

مدينة وافي

La Mer

ال مير

American Hospital

المستشفى األمريكي

Oasis Centre

مركز الواحة

Ibn Battuta Mall

ابن بطوطة مول

Dragon Mart 1

1 دراجون مارت

Dragon Mart 2

2 دراجون مارت

Dubai Airport Free Zone Authority

المنطقة الحرة بمطار دبي

Dubai Courts

محاكم دبي

Dubai Design District

حي دبي للتصميم

Business Village

قرية األعمال

The Pointe

ذا بوينت

Al Garhoud Private Hospital

مستشفى القرهود الخاص

Al Khawaneej Walk Mall

الخوانيج ووك مول

Palm West Beach

بالم ويست بيتش

Abu Dhabi:

:إمارة أبوظبي

Yas Mall

ياس مول

Dalma Mall

دلما مول

Marina Mall

مارينا مول

Ferrari World

عالم فيراري

Yas Waterworld

ياس ووتر وورلد

Warner Bros. World

عالم وارنر بروذرز

Mushrif Mall Abu Dhabi

مشرف مول أبوظبي

Masdar City (1st 3 hours only)

) ساعات فقط3 مدينة مصدر (أول

Cleveland Clinic Abu Dhabi

كليفالند كلينك أبوظبي

PREMIUM LOCATIONS*:

:*المواقع المميزة

The Beach

ذا بيتش

Box Park

بوكس بارك

IMG World of Adventure

آي إم جي عالم من المغامرات

Dubai International Airports T1, T2 & T3 (1st hour only)

) (الساعة األولى فقط3  وبوابة،2  وبوابة،1  بوابة،مطارات دبي الدولية

Al Maktoum International Airport (1st hour only)
Bluewaters

بلووترز

(City Walk 1 1st 5 hours only)

) (أول خمس ساعات فقط1 سيتي ووك

(City Walk 2 1st 5 hours only)

) (أول خمس ساعات فقط2 سيتي ووك
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)مطار آل مكتوم الدولي (الساعة األولى فقط

* مالحظــة :ســتكون خدمــة صــف الســيارات المتوفــرة فــي المواقــع المميــزة أعــاه معادلــة
لخدمتيــن ( )2لصــف الســيارات.

*Note: One valet parking service availed on above Premium Locations
will be equivalent to two (2) valet parking services.

 .5فــي حالــة عــدم اســتيفاء الحــد األدنــى لإلنفــاق الشــهري أو تجــاوز معاييــر االســتخدام
كمــا هــو مذكــور فــي الفقــرة  3أعــاه  ،ســيقوم البنــك بفــرض رســوم قياســية علــى
درهمــا إمارات ًيــا لــكل
حســاب بطاقــة االئتمــان الخاصــة بحامــل بطاقــة االئتمــان بقيمــة 50
ً
زيــارة إضافيــة وســيتم نشــرها فــي كشــف حســاب بطاقــة االئتمــان التالــي الــذي يلــي
الشــهر الــذي تــم فيــه االســتفادة مــن الخدمــات .ال يمكــن التراجــع عــن زيــادة رســوم خدمــة
صــف الســيارات.

5. In case the minimum monthly spend requirement is not met or
the usage criteria as stated on the above clause 3 exceeds, the Bank
will charge the Credit Card Holder’s credit card account of standard
fee of AED 50/- per additional visits and it will be posted in the next
credit card statement following the month the services were availed.
Excess on valet parking charges are not reversible.

 .6توفــر فالترانــس خدمــة صــف الســيارات وتخضــع لمــدى توافرهــا ،وقــد تكــون ســاحات
انتظــار الســيارات ُمبيعــة كلهــا فــي أوقــات معينــة.

6. Valet parking service is provided by Valtrans and is subject to
availability and parking spaces might be sold out at certain times.

 .7يحتفــظ البنــك بالحــق فــي إضافــة أو حــذف أي مواقــع ،وتعديــل معاييــر الحــد األدنــى
لإلنفــاق الشــهري والحــد األقصــى للزيــارات التكميليــة وفقــً لتقديــر البنــك .نوصــي أن
يرجــع حامــل بطاقــة االئتمــان بانتظــام إلــى موقــع البنــك اإللكترونــي :يرجــا زيــارة الموقــع
 www.uab.aeلالطــاع علــى المســتجدات.

7. The Bank reserves the right to add or delete any locations; and
modify the minimum monthly spend criteria and the maximum
complementary visits at its own discretion.
The Credit Card Holder to routinely refer to the Bank’s website www.
uab.ae to keep updated.
8. Promotion is valid till end of December 2021.

 .8يسري العرض حتى نهاية ديسمبر .2021

MOVIE TERMS AND CONDITIONS:

شروط وأحكام مزايا «موفي» «:»MOVIE

1. Promotion is valid on all UAB Mastercard Credit Cards except
UAB Islamic credit card.
2. 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.

 .1يســري العــرض علــى جميــع بطاقــات ماســتركارد االئتمانيــة مــن البنــك العربــي
المتحــد فيمــا عــدا بطاقــات االئتمــان اإلســامية.
 .2الحــد األدنــى لإلنفــاق الشــهري علــى بطاقــة االئتمــان يتــم إجــراؤه فــي كل دورة فوتــرة
(مــن  15إلــى  14مــن الشــهر التالــي) لتكــون مؤهـ ً
ا للحصــول علــى كامــل المزايــا .

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

 .3يحــق لحاملــي بطاقــات االئتمــان مــن  UABالتســجيل فــي مزايــا «الفيلــم» عــن طريــق
إرســال رســالة نصيــة قصيــرة « »MOVIESإلــى .6900

3. UAB Credit Card Holders to enroll for the Movie benefits by
sending an SMS ‘MOVIES’ to 6900.

سيســتمر حامــل بطاقــة االئتمــان مــن  UABالمســجل فــي مزايــا  Movieفــي
.4
اســترداد نقــدي علــى معامــات أمــازون برايــم أو نتفليكــس.

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

 .5العــروض صالحــة الشــتراكات أمــازون برايــم و نتفليكــس فقــط عندمــا يتــم الســداد
باســتخدام بطاقــة ائتمــان .UAB

5. Offers is valid for Amazon Prime and Netflix subscriptions only
when payment has been made using the UAB Credit Card.

بنــاء علــى
يحــق لحامــل بطاقــة االئتمــان مــن  UABاســترداد واحــد ( )1شــهر ًيا
.6
ً
درهمــا
مســتوى حســاب العميــل .الحــد األقصــى للســداد علــى أمــازون برايــم هــو 16
ً
درهمــا إمارات ًيــا فــي الشــهر .فــي حالــة قيــام حامــل البطاقــة
إمارات ًيــا و نتفليكــس هــو 29
ً
باالشــتراك فــي كل مــن أمــازون برايــم و نتفليكــس  ،يعتمــد مبلــغ الســداد علــى القيمــة
األعلــى.

6. UAB Credit Card Holder is entitled for one (1) reimbursement per
month. The maximum reimbursement on Amazon Prime is AED 16
and Netflix is AED 29 per month. In the event the Card Holder made
a subscription on both Amazon Prime and Netflix the reimbursement
amount is based on the higher value.
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 .7فــي حالــة امتــاك حامــل بطاقــة االئتمــان  UABبطاقتــي ائتمــان وكلتــا بطاقتــا
االئتمــان لديهمــا حــد أدنــى لإلنفــاق كمــا هــو مذكــور فــي البنــد رقــم  2وإجــراء اشــتراكات
دفــع علــى كلتــا بطاقتــي االئتمــان  ،فــا يــزال يحــق لحامــل بطاقــة االئتمــان  UABالحصــول
علــى واحــدة ( )1الســداد.
 .8يحتفــظ البنــك بالحــق فــي تعديــل معاييــر الحــد األدنــى لإلنفــاق الشــهري ومبلــغ
الســداد وفقً ــا لتقديــره الخــاص .يجــب علــى حامــل بطاقــة االئتمــان الرجــوع بشــكل دوري
إلــى موقــع البنــك علــى الويــب  www.uab.aeللبقــاء علــى اطــاع.

.9

7. In case the UAB credit card holder is having two credit cards and
both credit cards have minimum spend as mentioned in Clause No.
2 and made a payment subscriptions on both credit cards the UAB
credit card holder is still entitled for one (1) reimbursement.

8. The Bank reserves the right to modify the minimum monthly
spend criteria and reimbursement amount at its own discretion. The
Credit Card Holder to routinely refer to the Bank’s website
www.uab.ae to keep updated.
9. Promotion is valid till end of December 2021.
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