ر
الشوط واألحكام:
ن
ر
ن
يتعي
االستداد النقدي يف كشف حسابك الشهري،
لك يظهر
 يعىل المتعامل أن يقدم طلبا للحصول عىل البطاقة واستالمها
ً
اإلسالم.
دب
فعليا من بنك
ي
ي
ر
االستداد النقدي ن يف كشف حسابك الشهري ،يجب
لك يظهر
 ياستيفاء ر
الشوط التالية.
• لبطاقة "برايم انفينيت" ،يجب أال يقل حد اإلنفاق من
البطاقة عن  5000درهم إمار ر
اب ن يف األشهر الثالثة األوىل من
ي
تاري خ إصدار البطاقة لك تحصل عىل ر
استداد نقدي بقيمة
ي
ر
اب.
 500درهم إمار ي
ر
سيغنتش" ،يجب أال يقل حد اإلنفاق من
• لبطاقة "برايم
ن
ر
اب يف األشهر الثالثة األوىل من
البطاقة عن  3000درهم إمار ي
تحصل عىل ر
استداد نقدي بقيمة
لك
تاري خ إصدار
البطاقة ي
 400درهم إمار ر
اب.
ي
• لبطاقة "برايم بالتنيوم" ،يجب أال يقل حد اإلنفاق من
البطاقة عن  3000درهم إمار ر
اب ن يف األشهر الثالثة األوىل من
ي
تاري خ إصدار البطاقة لك تحصل عىل ر
استداد نقدي بقيمة
ي
ر
اب.
 200درهم إمار ي
 يشي العرض رحت  30أبريل .2022
ُ
ر
اإلسالم.
دب
 تطبق شوط وأحكام بنك يي
ن
المتعاملي الذين يحصلون عىل تسهيالت
 يجب أن يحرصن
ائتمانية من أي بنك عىل السداد يف الوقت المحدد لتسوية
المبالغ المستحقة عليهمُ .يعد هذا األمر بالغ األهمية للحفاظ
ن
ائتماب سليم لدى رشكة االتحاد للمعلومات
عىل سجل
ي
ن
المتعاملي وتلبية
ولك تتمكن البنوك من خدمة
االئتمانية ي
االحتياجات المرصفية المستقبلية الخاصة بهم.

Terms & conditions:
- To get the cash back reflected on the respective
monthly statement, the customer has to apply
and successfully receive the card from DIB.
- To get cash back reflected on the respective
monthly statement, following conditions should
be met.
• For Prime Infinite Card, the Card should
be used for at least AED 5,000 in the first
3 months of card issuance to get cash
back of AED 500.
•

For Prime Signature Card, the Card
should be used for at least AED 3,000 in
the first 3 months of card issuance to get
cash back of AED 400.
• For Prime Platinum Card, the Card
should be used for at least AED 3,000 in
the first 3 months of card issuance to get
cash back reflected of AED 200.
- Offer Valid till 30 April 2022.
- DIB T&C’s Apply.
- Customers who take credit facilities from any
bank must ensure timely payments to settle
their outstanding amounts. This is critical to
maintain good credit history on AECB (Al Etihad
Credit Bureau) so that banks are able to serve
customers to meet customer’s future banking
needs.
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