
1 of 1

U
A

B 
M

C
 M

O
V

IE
 O

FF
ER

S 
T&

C
s/

V
1.

0 
A

U
G

 2
02

2

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

MOVIE TERMS AND CONDITIONS:

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.

3.   Minimum AED 5,000/- per month retail spend on the credit card 
to be made in every billing cycle to be eligible for the Movie benefits. 

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

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

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

7.    UAB Credit Card Holder is entitled for one (1) reimbursement 
per month based on the customer’s account level. 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.

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 31/12/ 2022.

United Arab Bank is licensed by the Central Bank of UAE.

:»MOVIE« »شروط وأحكام مزايا »موفي

1.    يسري العرض على جميع بطاقات ماستركارد االئتمانية من البنك العربي
      المتحد فيما عدا بطاقات االئتمان اإلسالمية.

2.   الحد األدنى لإلنفاق الشهري على بطاقة االئتمان يتم إجراؤه في كل دورة فوترة 
      )من 15 إلى 14 من الشهر التالي( لتكون مؤهاًل للحصول على كامل المزايا.

3.     للحصــول علــى مزايــا »موفــي« »MOVIE«، يجــب أال يقــل اإلنفــاق فــي عمليــة الشــراء 
إماراتــي/  5000 درهــم  عــن  فــي كل دورة فوتــرة  االئتمــان  باســتخدام بطاقــة  بالتجزئــة 

شــهريًا.

4.    يحــق لحاملــي بطاقــات االئتمــان مــن UAB التســجيل فــي مزايــا »الفيلــم« عــن طريــق 
إرســال رســالة نصيــة قصيــرة »MOVIES« إلــى 6900.

ــا »موفــي«  ل فــي مزاي 5.     يتمتــع حامــل بطاقــة ائتمــان البنــك العربــي المتحــد الُمســجِّ
ــم أو معامــالت نتفليكــس. ــدى أمــازون براي »MOVIE« بميــزة االســترداد النقــدي ل

الســداد  عنــد  ونتفليكــس  برايــم  أمــازون  اشــتراكات  علــى  إال  العــروض  ال تســري     .6
المتحــد. العربــي  البنــك  ائتمــان  بطاقــة  باســتخدام 

7.    يحــق لحامــل بطاقــة ائتمــان البنــك العربــي المتحــد اســترداد مبلــغ واحــد )1( شــهريًا 
اســتنادًا إلــى مســتوى حســاب العميــل، ويكــون الحــد األقصــى للمبلــغ الُمســترد 16 درهمــًا 
إماراتيــًا بالنســبة ألمــازون برايــم و29 درهمــًا إماراتيــًا بالنســبة لنتفليكــس شــهريًا. فــي 
حــال اشــتراك حامــل البطاقــة فــي كل مــن أمــازون برايــم ونتفليكــس فــإن مبلــغ الســداد 

يعتمــد علــى القيمــة األعلــى.

8.      يحتفــظ البنــك بالحــق فــي تعديــل معاييــر الحــد األدنــى لإلنفــاق الشــهري ومبلــغ 
الســداد وفًقــا لتقديــره الخــاص. يجــب علــى حامــل بطاقــة االئتمــان الرجــوع بشــكل دوري 

إلــى موقــع البنــك علــى الويــب www.uab.ae لالطــالع علــى المســتجدات.

9.      العرض ساري حتى 12/31/ 2022.

البنك العربي المتحد مرخص من البنك المركزي لدولة االمارات العربية المتحدة.

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 / بالتينيوم درهم إماراتي 5,000

Amazon Prime/Netflix Offer Terms & Conditions
شروط وأحكام عرض أمازون برايم/نتفليكس


