Terms & Conditions
1. Registration is mandatory to participate in this campaign by clicking on the link in the
SMS/EDM.
2. Only customers who have received the offer communication from Citibank may participate
in this campaign
3. Only non-AED spend during the campaign period will be eligible for this offer
4. The offer is 1% cashback on non-AED spend up to a maximum of AED 500 per customer.
5. The offer period is from 1st till 31st May 2022
6. The cashback will be given as a statement credit by 30thth June 2022.
7. Eligible transaction(s) only include non-AED retail spend in -store or online during the
promotion period using eligible primary and/or supplementary cards
8. Payment of AMF, financial charges and bank fees will not be considered as eligible
transaction(s). Transactions like loan on card, Insta Loan, balance transfer, or cash advance
will not be count towards eligible spend.
9. Your Citi Credit Card must be in good standing at the time of offer fulfilment. Card accounts
that are blocked, closed or in breach of Citibank T&C will not receive the statement credit.
10. Citibank Terms and Conditions apply, are subject to change and are available upon request.
For the current Terms and Conditions, please visit www.citibank.ae/tnc .
11. All offers are made available on a best-effort basis. Citibank, N.A. makes no warranties and
assumes no responsibility for products and services offered as and when by other entity(ies)
12. Citibank, or any of its affiliates, or officers, directors, employees will not be liable for any
loss, damage or expense arising out of or otherwise related to this offer.
13. 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). By inquiring about our
services, offers or products, you will be authorizing our representatives to approach you on
your contact details including your telephone/mobile number.

ر
الشوط واألحكام
ام للمشاركه يف هذه الحمله من خالل النقر عىل الرابط الموجود يف .EDM/SMS
 .1التسجيل إلز ي
سيت بنك ويمكنهم المشاركه يف الحمله.
 .2العرض فقط للعمالء الذين تلقوا العرض من
ي
ات المنفقه خالل فية العرض.
 .3ستحسب العمالت االخرى ر
غي الدرهم اإلمار ي
ات لكل عميل.
 .4العرض عباره عن أسيداد نقدي بنسبة  %1بحد أقىص  500درهم إمار ي
 .5فية العرض من  1حت  31مايو .2022
 .6سيتم منح كشف الحساب بحلول  30يونيو .2022
عي اإلنينت
ات يف التجزئة أو معاملة ر
ه المعاملة المنفقه من ر
غي الدرهم اإلمار ي
 .7المعاملة (المعامالت) المؤهلة ي
ويج باستخدام أي بطاقات أساسية و  /أو إضافية.
خالل فية العرض الي ر ي
 .8دفع مبلغ الرسوم السنويه والرسوم المرصفية لن يتم اعتباره معامله (معامالت) مؤهلة .لن يتم أحتساب القرض
عىل البطاقه أو قرض  Instaأو تحويل الرصيد أو السلفه النقدية عىل أنها أنفاق مؤهل.
سيت األئتمانية الخاصة بك يف وضع جيد وقت أستيفاء العرض .إذا تم حظر بطاقة االئتمان
 .9يجب أن تكون بطاقة
ي
سيت بنك  ،فلن يتم منح األسيداد النفدي.
الت تنتهك رشوط واحكام
ي
أو إغالقها أو ي
للتغيي ومتاحة عند الطلب .لالطالع عىل ر
الشوط واألحكام الحالية ،
وه عرضة
 .10تطبق رشوط وأحكام
ر
سيت بنك  ،ي
ي
ر
يرج زيارةwww.citibank.ae.
سيت بنك إن أيه أي ضمانات وال يتحمل أي مسؤولية
توفي جميع العروض عىل أساس أفضل جهد .ال يقدم
 .11يتم ر
ي
عن المنتجات والخدمات المقدمة مت ومت من قبل كيان (كيانات) أخرى.
 .12لن يكون سيت بنك أو أي من ر
ولي عن أي خسارة أو
المسؤولي أو المديرين أو
الشكات التابعة له أو
الموظفي مسؤ ر
ر
ر
ي
ضر أو مصاريف تنشأ عن هذا العرض أو تتعلق به.
ً
سيت بنك إن أيه
سيت بنك إن أيه .ال يقدم
توفي جميع العروض عىل أساس بذل أفضل الجهود ووفقا لتقدير
 .13يتم ر
ي
ي
أي ضمانات وال يتحمل أي مسؤولية عن المنتجات والخدمات المقدمة من قبل كيان (كيانات) أخرى .ومن خالل
االستفسار عن خدماتنا أو عروضنا أو منتجاتنا  ،سوف تفوض ممثلينا للتواصل معك بشأن تفاصيل االتصال
الخاصة بك بما يف ذلك رقم هاتفك  /هاتفك المحمول.

