
Offer Terms and Conditions 

1. This offer is applicable to new Citi Credit Card customers who submit a lead through the statement
credit offer for digital acquisition campaign, successfully get approved for a credit card and meet the
minimum retail spend requirements listed below.

2. The offer is available until December 31

3. This offer is exclusively provided by Citibank N. A. - UAE Branch (Citibank) and is subject to Citibank

Terms and Conditions.

4. To qualify for the digital acquisition campaign, you must be approved for a Citi card and meet the
minimum spend amount within the first 90 days from the card approval as follows:

o Citi Emirates Ultima: AED 2,000 statement credit , subject to a minimum spend of AED 25,000

o Citi Prestige Cards: AED 1,500 statement credit, subject to a minimum spend of AED 25,000

o Citi Emirates Ultimate: AED 800 statement credit , subject to a minimum spend of AED 20,000

o Citi Emirates World / Citi Premier : AED 400 statement credit , subject to a minimum spend of
AED 10,000.

o Citi Cashback Cards / Citi Rewards Card: AED 200 statement credit , subject to a minimum spend
of AED 5,000.

5. The statement credit will be posted within 30 working days after the respective minimum spend criteria

was achieved as per the card type.

6. This offer is not applicable for Citi Simplicity cards, existing Citi customers and Citi staff or customers

who have closed a Citi Card within the last 24 months.

7. Reversed / Refunded purchases, bill payments via Citibank Online or Citi Mobile, Cash Withdrawal,

payment of AMF, financial charges, bank fees, balance transfers and loan on card are not eligible for

cashback and will not count towards the minimum monthly card spend specified above.

8. The customer is not eligible to receive the offer if they meet the spend criteria but fail to make any

minimum payments due against their card or are on any payment block during the campaign period at

the time of statement credit fulfillment

9. Citibank reserves the right to, without liability or prejudice to any of its other rights, at any time, without
previous notice and from time to time, withdraw/suspend/amend/cancel this offer, with or without any
reason

10. This offer will not be available in conjunction with any other sign up offers/promotions

11. All Credit Cards are approved at the sole discretion of Citibank, N.A UAE (Citibank N.A.). Approval for a
credit card is subject to receipt of complete documentation (in original), required information to the
satisfaction of the bank and successful verification

12. By inquiring about Citibank, N.A. services, offers or products, the applicant authorizes Citibank, N.A.

representatives to approach him/her on their contact details including their telephone/mobile number

31 DECEMBER 2022

,2023 or discontinuation of the offer, whichever comes first.

January 2023



for any product or service offered by Citibank, N.A. anytime within 12 month period from the time of 

this acknowledgment 

13. Citibank Terms and Conditions apply. They are subject to change and are available upon request. For the
current Terms and Conditions please visit www.citibank.ae

14. The customer has to read and acknowledge all the Terms & Conditions listed on the registration page
before applying

15. All offers are made available on a best-effort basis and at the sole discretion of Citibank, N.A. Citibank,
N.A. makes no warranties and assumes no liability or responsibility with respect to the products and
services provided by partner(s)/ other entity(ies). Partner Terms & Conditions apply’ wherever
applicable

16. In no event shall Citibank, any of its affiliates, or any of their officers, directors, employees or agents be
liable for any loss, damage or expense arising out of or otherwise related to this offer.

17. The applicant hereby represents and warrants that the information provided herein is true, accurate,
and complete and that he/she agrees to remain responsible for and to indemnify Citibank, N.A. from
and against any losses, claims and/or liabilities incurred by Citibank NA as a result of having relied on
such information.

18. Citibank, N.A. is not required to verify the information provided by the applicant and neither is the bank
obliged to provide the applicant with any loans or credit facilities based on the provided information.

31 DECEMBER 2022

19. The products mentioned in this document are not offered to individuals residents in the European

Union, European Economic Area, Switzerland, Guernsey, Jersey, Monaco, San Marino, Vatican, The Isle

of Man or the UK, New Zealand, Brazil. This document is not, and should not be construed as, an offer,

invitation or solicitation to buy or sell any of the products and services herein to such individuals.

Warning: If you do not meet the repayments/payments on your loan/financing, your account will go into 

arrears. This may affect your credit rating, which may limit your ability to access financing in the future 

Citibank, N.A. - UAE  Branch  Is  licensed by the Central Bank of the UAE as a branch of a foreign bank.

http://www.citibank.ae/
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یسري ھذا العرض على عمالء بطاقات ائتمان سیتي الجدد الذین یقومون بترشیح عمیل محتمل من خالل عرض مكافآت كسب  
الرصید في الحساب ضمن حملة اكتساب العمالء الرقمیة، وحصلوا على الموافقة للحصول على بطاقة ائتمان واستوفوا الحد 

األدنى من متطلبات اإلنفاق على مشتریات التجزئة المبینة أدناه

شروط وأحكام العرض

العرض متاح حتى 31 یسمبر 2023 ، او حتى وقف العرض، أیھما كان األسبق

ھذا العرض مقدم حصریاً من قبل سیتي بنك إن. إیھ - فرع اإلمارات (سیتي بنك) ویخضع لشروط وأحكام سیتي بنك

للمشاركة في الحملة اإللكترونیة الكتساب العمالء، یجب أن تحصل على موافقة للحصول على بطاقة سیتي وأن تلبي الحد األدنى 
لمبلغ اإلنفاق خالل أول 90 یوماً من الموافقة على البطاقة، كما ھو مبین أدناه:

بطاقة طیران اإلمارات – سیتي ألتیما: رصید في الحساب بقیمة 2,000 درھم إماراتي، بشرط أال یقل مبلغ اإلنفاق عن     
25,000 درھم إماراتي

 بطاقات سیتي برستیج: رصید في الحساب بقیمة 1,500 درھم إماراتي، بشرط أال یقل مبلغ اإلنفاق عن 25,000 درھم      
إماراتي

 بطاقة طیران اإلمارات – سیتي ألتمیت: رصید في الحساب بقیمة 800 درھم إماراتي، بشرط أال یقل مبلغ اإلنفاق عن     
20,000 درھم إماراتي

 بطاقات طیران اإلمارات – سیتي وورلد / سیتي بریمیر: رصید في الحساب بقیمة 400 درھم إماراتي، بشرط أال یقل مبلغ     
اإلنفاق عن 10,000 درھم إماراتي

 بطاقة سیتي كاش باك /سیتي ریوردز: رصید في الحساب بقیمة 200 درھم إماراتي، بشرط أال یقل مبلغ اإلنفاق عن     
5,000 درھم إماراتي

یُضاف رصید المكافأة خالل 30 یوماً من تاریخ الوفاء بمعاییر الحد األدنى لإلنفاق حسب نوع كل بطاقة

 ھذا العرض غیر متوفر لبطاقات سیتي سیمبلیستي وعمالء سیتي الحالیین وموظفي سیتي أو العمالء الذین أغلقوا إحدى
بطاقات سیتي خالل الـ 24 شھراً الماضیة

 یرجى مالحظة أن المشتریات الملغاة/ المستردة قیمتھا، ومدفوعات الفواتیر عبر منصة سیتي بنك لخدمات اإلنترنت أو 
 تطبیق سیتي للھاتف المتحرك، والسحوبات النقدیة، ومدفوعات رسوم العضویة السنویة، والرسوم المالیة، والرسوم

 المصرفیة، وتحویالت الرصید، والقروض على البطاقة لیست مؤھلة لالستفادة من االسترداد النقدي ولن یتم أخذھا في
االعتبار عند حساب الحد األدنى المبین أعاله لإلنفاق الشھري من البطاقة

ال یحق للعمیل االستفادة من العرض حتى وإن استوفى معاییر اإلنفاق، وذلك في حال تخلفھ عن سداد الحد األدنى للمدفوعات 
المستحقة على بطاقتھ أو كان خاضعاً لحظر یتعلق بالدفع خالل فترة الحملة وفي وقت صرف مكافأة رصید الحساب

ال یجوز االستفادة من ھذا العرض بالتزامن مع أي عروض / عروض ترویجیة أخرى

 یحتفظ سیتي بنك بالحق في سحب/تعلیق/تعدیل/إلغاء ھذا العرض في أي وقت ودون إشعار مسبق ومن وقت آلخر، ودون 
أي مسؤولیة أو مساس بأي من حقوقھ األخرى، وسواء مع أو بدون إبداء سبب لذلك
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تتم الموافقة على جمیع بطاقات االئتمان وفقا لتقدیر سیتي بنك، ان.ایھ. فرع اإلمارات (سیتي بنك ان.ایھ)، ویُشترط تقدیم كامل 
المستندات (األصلیة) المطلوبة للموافقة على إصدار بطاقة االئتمان، مع مراعاة تقدیم المعلومات المطلوبة بما یرضي البنك 

والتأكد من صحتھا

من خالل االستفسار عن خدمات سیتي بنك إن.إیھ أو عروضھ أو منتجاتھ، یفوض مقدم الطلب ممثلي سیتي بنك إن. إیھ. للتواصل 
معھ باستخدام تفاصیل االتصال الخاصة بمقدم الطلب في أي وقت خالل فترة 12 شھراً من تاریخ ھذا اإلقرار، بما فیھا رقم 

الھاتف/ الھاتف المحمول، وذلك لتوضیح أي منتج أو خدمة یقدمھا سیتي بنك إن. إیھ

تَُطبق شروط وأحكام سیتي بنك، وھي عرضة للتغییر ومتوفرة لالطالع عند الطلب. لالطالع على الشروط واألحكام الحالیة، 
www.citibank.ae یرجى زیارة

 یجب على العمیل قراءة جمیع الشروط واألحكام المدرجة في صفحة التسجیل واإلقرار بالموافقة علیھا قبل التقدیم

یتم توفیر جمیع العروض على أساس بذل أفضل جھد ووفقًا لتقدیر سیتي بنك، ان إیھ. ال یقدم سیتي بنك، ان. إیھ. أي ضمانات 
وال یتحمل أي التزام أو مسؤولیة فیما یتعلق بالمنتجات والخدمات المقدمة من قبل الشریك (الشركاء)/ الكیان (الكیانات) األخرى. 

وتُطبق شروط وأحكام الشریك حیثما ینطبق ذلك

ال یتحمل سیتي بنك بأي حال من األحوال أو أي من الشركات التابعة لھ أو أي من مسؤولیھ أو مدیریھ أو موظفیھ أو وكالئھ أیة 
مسؤولیة عن أي خسارة أو ضرر أو مصاریف تنشأ عن ھذا العرض أو تتعلق بھ

یقر مقدم الطلب ویضمن بموجبھ أن المعلومات المقدمة ھنا صحیحة ودقیقة وكاملة ویوافق على أن یظل مسؤوالً تجاه سیتي بنك 
مع تعویضھ عن أي خسائر و / أو مطالبات و / أو  مسؤولیات یتكبدھا سیتي بنك ان. ایھ نتیجة االعتماد على ھذه المعلومات

سیتي بنك ان. ایھ. غیر ملزم بالتحقق من المعلومات التي قدمھا مقدم الطلب، وال یلتزم البنك أیًضا بتزوید مقدم الطلب بأي 
قروض أو تسھیالت ائتمانیة بناًء على المعلومات المقدمة

المنتجات المذكورة في ھذا المستند غیر متوفرة لألفراد المقیمین في االتحاد األوروبي أو المنطقة االقتصادیة األوروبیة أو 
سویسرا أو غیرنسي أو جیرسي أو موناكو أو سان مارینو أو الفاتیكان أو جزیرة مان أو المملكة المتحدة. ال یشكل المحتوى 

المتضمن في ھذا المستند، وال ینبغي تفسیره على أنھ عرض أو دعوة أو دعوة لشراء أو بیع أي من ھذه المنتجات والخدمات 
لألفراد المقیمین في البلدان المذكورة

مالحظة ھامة: إذا تخلفت عن سداد أقساط القرض/ التمویل الخاص بك، فسیُؤدي ذلك إلى تراكم المتأخرات على حسابك، مما قد یؤثر 
على درجتك االئتمانیة، ویحد من قدرتك على االستفادة من تسھیالت التمویل في المستقبل.

سیتي بنك إن. إیھ. - فرع اإلمارات (سیتي بنك) مرخص من قبل مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي كفرع أجنبي
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