
40 درهم إماراتياإلمارات العربية المتحدة

41 ريال سعوديالمملكة العربية السعودية

 3.4 دينار كويتيدولة الكويت

 40 ريال قطريدولة قطر

 4.2 دينار بحرينيدولة البحرين

 7.8 دينار أردنيالمملكة األردنية الهاشمية

 204 جنيه مصريجمهورية مصر العربية

 2013 روبية باكستانيةباكستان

 16210 دينار عراقيجمهورية العراق

 108 درهم مغربيالمغرب العربي

تفاصيل العرض: 
اســتخدم بطاقــة ماســتركارد مــن البنك العربي المتحــد على تطبيق 

Careem لتوفير 20٪ على 3 رحالت شــهريًا.

طريقة االسترداد: 
 .Careem قــم بتنزيــل أو فتح تطبيق 

بعــد تحديــد رحلتــك، أدخــل الرمــز  "MASTERCARD"  في مكان الرمز 
الترويجي على شاشــة الدفع.

الشروط المسبقة: 
الخصــم حصــري لحاملي بطاقات ماســتر كارد.

االســتثناءات / االدراج / الذاتية:
اســتخدم بطاقــة ماســتركارد مؤهلــة كطريقــة للدفــع لتوّفر  ما قيمته ٪20 

 لثالث رحالت شــهريًا. 
1 دوالًرا أمريكًيا. الحــد األقصــى لقيمــة الرحلة 1

Apple Pay ال ينطبــق الرمــز الترويجــي عند الدفع باســتخدام
.HalaTaxi الخصم متوفر عند حجز رحالت جميع الســيارات، باســتثناء

شــروط المنتج: لبطاقــات الخصم وبطاقات االئتمــان التالية: تيتانيوم، 
بالتينيوم، وورلد ماســتركارد.

الصالحيــة: العرض صالــح لغاية  30 يونيو 2023.

شروط وأحكام عرض Careem من ماستركارد البنك العربي المتحد

UAB Mastercard Careem Offer - Terms & Conditions

UAE 40  AED

KSA 41  SAR

KUW 3.4  KWD

QAT 40  QAR

BAH 4.2  BHD

JOR 7.8  JOD

EGY 204  EGP

PAK 2013  PKR

IRAQ 16210  IQD

MOR 108  MAD

Offer Details:
Use your UAB Mastercard on Careem App to save 20% on 
3 rides every month.

Redemption Method: 
Download or open the Careem app. After you’ve selected 
your ride, enter code ”MASTERCARD” into the Promo Code 
tab on the checkout screen.

Offer Prerequisite: 
The discount is exclusive for Mastercard cardholders.

Exclusions/Inclusions/Subjectivity:
Use an eligible Mastercard as your payment method
Save 20% on 3 rides every month.  
Max value per ride is USD 11. 

The Promo Code does not apply when you pay with Apple Pay.
The discount is available when Customer book Trips on all 
car types, except HalaTaxi.

Product Eligibility: Debit and Credit: Titanium, Platinum, 
World Mastercard.  

Validity: Offer valid till 30 June 2023.

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


