
Member Get Member Terms and Conditions

1. The referral program offer duration is from 01st Jan 2023 to 30th Jun 2023. Referral date should be on or before 30th 
Jun 2023.

The successful referral reward will be given as per the bonus reward grid.

6. Reward will be in the form of statement credit in customer's Citi Credit Card Account.

7. Referrer offer is applicable for existing Citi Credit Card customers only. 

8. This campaign is not applicable for US Citizens or US green card holders.

9. The reward would be extended to referrer only upon issuance of a new Citi Credit card to his/her referred person 
subject to the referee applying on the unique link provided by the referrer, and meeting the spend criteria specified 
herein. 

10. Referred customer should have used his Citi Credit Card for at least one retail transaction within 45 calendar days 
from the date of the card issuance. Referrer will not be eligible for the reward if the Referee fails to meet this 
condition. 

11. Citi Simplicity card is not eligible for either of the referral rewards.

12. Customers who are currently Citibank Credit Card holders or have closed a Citibank Credit Card within the last 24 
months are not eligible to be referred in this referral program.

13. The reward shall be extended conditioned that the customer (Referrer) correctly entered his/her registered mobile 
phone number in the required field on this online referral form page. 

14. Statement credit will be issued within 45 business days of the referee meeting the spend criteria specified herein. 

15. Any existing customer who refers outside of this referral program will not be eligible for this reward. 

16. This offer is not valid in conjunction with any other offer. 

17. This offer is not extended to Citibank employees or Citi outsourced staff. This condition is applicable to both 
referred person & referrer. 

18. 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.

20. 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) 

21. 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. 

22. 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 referral program with or without any reason.

23. The referral program is not applicable to Referrers and Referees if the Referee is a resident individual of the European 
Union, European Economic Area (EEA) or any other jurisdictions where referral activity is restricted. Please consult a 
bank representative for details.

24. The Referral Reward amount for successful referrals will be as per the product reward grid

19. Citibank Terms and Conditions apply. They are subject to change and are available on www.citibank.ae 

2. The last date of approvals for applications through this referral program is 31st Jul 2023.

3. There is a cap of 7 referrals given by referrer during campaign period.

4. Referrer will receive statement credit reward depending on the successful referrals as per product reward grid.

5. Referrer will also be eligible to receive bonus reward based on successful referrals completed during offer period. 

https://www.citibank.ae


Card Type

Base Reward Grid

Bonus Reward Grid

Referral Reward per 
successful referral (up to a 
maximum of 7)
(Statement Credit AED)

Reward Fulfilment

Citi EK Ultima

Citi Prestige

Citi EK Ultimate

Citi Premier

Citi EK World

Citi Cashback

Citi Rewards

Citi Simplicity
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0

• Once referee card is successfully booked, 
referrer will receive statement credit on 
credit card within 45 business days.

• Referred customer should have used his Citi 
Credit Card for at least one retail transaction 
within 45 calendar days from the date of the 
card issuance. 

• Referrer will not be eligible for the reward if 
the Referee fails to meet these conditions.

No. of successful 
referrals in 
campaign period

Bonus Reward
(Statement Credit AED)

Reward fulfillment

1

2

3

4-7

0

100

300

500

• In addition to the base reward fulfillment 
referrer will also receive reward for the 
bonus referrals based on the number of 
successful referrals in the campaign period. 

• A successful referral is defined as a referral 
where a nonsimplicity card is booked 
successfully by the referee as well as referee 
meets the criteria of completing one retail 
transaction in 45 days

April 2023



برنامج الترشيح من ١ يناير 2023 إلى 30 يونيو 2023. يجب أن يكون تاريخ الترشيح في أو قبل 30 يونيو 2023.  .1

أخر تاريخ للموافقة على الطلبات من خالل برنامج الترشيح هذا هو 31 يوليو 2023.  .2

الحد ا�قصى لعدد الترشيحات من قبل العميل القائم بالترشيح خالل فترة الحملة هو 7 ترشيحات.  .3

يحصل العميل القائم بالترشيح على رصيد مكافأة الترشيح اعتماًدا على عدد الترشيحات المقبولة وفًقا لجدول مكافآت المنتج.  .4

سيكون العميل القائم بالترشيح مؤهًال أيًضا لتلقي مكافأة إضافية بناء على الترشيحات الناجحة التي تم تقديمها خالل فترة العرض. وسيتم   .5
صرف مكافأة الترشيحات الناجحة وفًقا لجدول المكافآت ا¡ضافية.

يتم صرف المكافأة على شكل رصيد ُيضاف إلى حساب بطاقة ائتمان سيتي الخاصة بالعميل.  .6

يسري عرض الترشيح فقط على العمالء الحاليين من حاملي بطاقة سيتي االئتمانية.  .7

ال يسري هذا العرض على مواطني الواليات المتحدة أو حاملي البطاقة الخضراء ا�مريكية.  .8

ال يتم صرف المكافأة للعميل القائم بالترشيح إال بعد غصدار بطاقة ائتمان جديدة من سيتي إلى الشخص الذي تم ترشيحه، مع مراعاة   .9
استيفاء معايير االنفاق المحددة هنا.

ُيشترط أن يكون العميل الُمرشح قد استخدم بطاقته االئتمانية من سيتي في معاملة تجزئه واحدة على ا�قل في غضون ٤٥ يوًما تقويمًيا   .10
من تاريخ إصدار البطاقة. لن يكون العميل القائم بالترشيح مؤهًال للحصول على المكافأة إذا لم يتمكن العميل الُمرشح من الوفاء بهذا 

الشرط.

بطاقة سيتي سيمبليسيتي غير مؤهلة للحصول على أي من المكافأت التي يمنحها برنامج ترشيح العمالء.  .11

العمالء الذين يحملون بطاقة ائتمانية من سيتي بنك حالًيا أو الذين اغلقوا بطاقة سيتي بنك االئتمانية خالل الـ ٢٤ شهًرا الماضية ال يمكن   .12
ترشيحهم في برنامج الترشيح هذا.

يشترط لصرف المكافأة أن يقوم العميل (القائم بالترشيح) بإدخال رقم هاته المحمول المسجل بشكل صحيح في الحقل المطلوب في   .13
صفحة نموذج الترشيح عبر ا¡نترنت.

يتم صرف رصيد المكافأة خالل ٤٥ يوم عمل من تاريخ استيفاء العميل الُمرشح لمعايير االنفاق المحددة هنا.  .14

ال يحصل أي عميل حالي على هذه المكافأة إذا قام بالترشيح خارج برنامج سيتي لترشيح العمالء.  .15

ال يجوز المشاركة في هذا العرض بالتزامن مع أي عرض آخر.  .16

ال يسري هذا العرض على موظفي سيتي بنك أو العاملين لدى سيتي بموجب عقود خارجية". ينطبق هذا الشرط على كل من الشخص القائم   .17
بالترشيح والشخص الُمرشح.

تتم الموافقة على جميع بطاقات االئتمان وفًقا لتقدير سيتي بنك، أن إيه فرع ا¡مارات سيتي بنك إن أيه). ُيشترط تقدجيم كامل المستندات   .18
(ا�صلية) المطلوبة للموافقة على إصدار بطاقة االئتمان، مع مراعاة تقديم المعلومات المطلوبة بما يرضي البنك والتحقق من صحتها.

.19

جميع العروض متاحة على أساس بذل أفضل الجهود. ووفًقا لتقدير ستي بنك إن إيه ال يقدم سيتي بنك إن إيه أي ضمانات وال يتحمل أي   .20
مسؤولية فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات التي يقدمها أي شريك (شركاء)/ كيان (كيانات) أخر.

ال يتحمل سيتي بنك أو أي من الشركات التابعة له أو أي من مسؤولية أو مديرية أو موظفيه أو وكالئه بأي حال من ا�حوال أي مسؤولية عن أي   .21
خسارة أو ضرر ا , نفقات تنشأ عن هذا العرض أو تتعلق به بأي شكل.

يتحفظ سيتي بنك بالحق في سحب/ تعليق/ تعديل/ إلغاء برنامج التشريح، دون أي مسؤولية أو مساس بأي من حقوقه ا�خرى، ولن أن يقوم   .22
بذلك في أي وقت ودون سابق ا¡نذار ومن وقت �خر، سواء مع أو بدون سبب لذلك.

ال ينطبق برنامج الترشيح على ا�شخاص القائمين بالترشيح وا�شخاص الُمرشحين إذا كان الشخص الُمرشح مقيًماف ي االتحاد ا�وروبي أو   .23
المنطقة االقتصادية ا�وروبية أو أي بلدان أخرى تفرض قيودÏ على أنشطة ترشيح العمالء. ُيرجى الرجوع إلى ممثل البنك للحصول على مزيد من 

التفاصيل.

يتحدد مبلغ المكافأة المستحق عن الترشيحات المقبولة وفًقا لجدول مكافآت المنتج.  .24

شروط وأحكام التشريح

www.citibank.ae طالع علىÉتطبق شروط وأحكام سيتي بنك، وهي عرضة للتغيير ومتوفر ل  

https://www.citibank.ae/ar


أبريل ٢٠٢٣

جدول المكافأة اساسية:

جدول المكافأت ا�ضافية

معايير استحقاق المكافأةنوع البطاقة مكافأة الترشيح لكل ترشيح 
ناجح (حتى 7 ترشيحات بحد 

أقصى) (الرصيد المضاف إلى 
الحساب بالدرهم ا�ماراتي)

بطاقة ألتيما من طيران ا¡مارات – سيتي بنك

بطاقة سيتي برستيج

بطاقة سيتي التميت من طيران ا¡مارات – سيتي بنك

بطاقة سيتي بريمير

بطاقة سيتي وورلد من طيران ا¡مارات – سيتي بنك

بطاقة سيتي كاش باك

بطاقة سيتي ريوردز

بطاقة سيتي سيمبليستي

2 ,000

750

500

200

200

100

100

0

بمجرد اتمام حجز بطاقة العميل   •
الُمرشح، سيتلقى العميل االقئم 

بالترشيح رصيًدا في حساب بطاقة 
االئتمان في غضون 45 يوم عمل

ُيشترط أني كون العميل الُمرشح قد   •
استخدم بطاقته االئتمانية من 

سيتي في معاملة تجزئه واحدة 
على ا�قل خالل 45 يوًما تقويمًيا 

من تاريخ إصدار البطاقة.

لن يكون العميل القائم بالترشيح   •
مؤهًال للحصول على المكافأة إذا 

لم يتمكن العميل الُمرشح من 
الوفاء بهذا الشرط

عدد الترشيحات الناجحة خالل 
فترة العرض

صرف المكافأة المكافأة ا�ضافية
(الرصيد المضاف إلى كشف 
الحساب بالدرهم ا�ماراتي)

1

2

3

7-4
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با¡ضافة إلى المكافأة ا�ساسية،   •
ا¡حاالت ا�ساسية للمكافأت، 

سيحصل العميل القائم بالترشيح أيًضا 
على مكافأة مقابل الترشيحات 

ا¡ضافية بناء على عدد الترشيحات 
الناجحة خالل فترة العرض.

يعتبر الترشيح ناجًحا بمجرد إتمام حجز   •
إحدى بطاقات سيتي االئتمانية بخالف 

بطاقة سيتي سيمبليستي من قبل 
العميل الُمرشح وبعد نجاحه في 

استيفاء شرط إجراء معاملة تجزئه 
واحدة خالل 45 يوًما.


