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ال�شروط والأحكام

يتوفر هذا العر�ض فقط لأع�ساء بطاقات �سامبا من الفئة الذهبية وفئة التيتانيوم والفئة البالتينية. وي�سري هذا العر�ض على املعامالت لتي ينطبق عليها رمز فئة تذاكر ال�سينما 

التجارية كما هو حمدد من قبل فيزا انرتنا�سونال / ما�سرتكارد. وي�سري العر�ض على معاملة تذكرة ال�سينما بحد اأدنى 60 درهم اإماراتي. �سيتم اإ�سافة ن�سبة الـ 50 %  ا�سرتجاع 

نقدي كنقاط ا�سرتجاع نقدي اإ�سافية لبطاقة �سامبا الئتمانية املذكورة و�سوف تظهر هذه الن�سبة يف ك�سف احل�ساب ال�سهري للبطاقة الئتمانية 

)1 نقطة نقدية = 1 درهم اإماراتي(. 

يتوفر هذا العر�ض فقط لأع�ساء بطاقة �سامبا من الفئة الذهبية وفئة التيتانيوم والفئة البالتينية.    .1

ي�سري هذا العر�ض على املعامالت التي ينطبق عليها رمز فئة تذاكر ال�سينما التجارية التي ت�سرتى من مقر اإحدى ال�سينمات اأو عرب النرتنت.    .2

لن تكون �سامبا م�سئولة يف حالة عدم ت�سجيل اأي من معامالت ال�سينما وفقا لرمز الفئة التجارية املعنية.    .3

وي�سري العر�ض على معاملة تذكرة ال�سينما بحد اأدنى 60 درهم اإماراتي.   .4

�سيتم اإ�سافة ن�سبة الـ 50 %  ا�سرتجاع نقدي كنقاط ا�سرتجاع نقدي اإ�سافية لبطاقة �سامبا الئتمانية و�سوف تظهر هذه الن�سبة يف ك�سف احل�ساب ال�سهري للبطاقة الئتمانية    .5

)1 نقطة نقدية = 1 درهم اإماراتي(. 

اأق�سى حد للنقاط الإ�سافية التي ميكن للعميل اكت�سابها للمعاملة الواحدة هو 70 نقطة، اأي مبا يعادل 70 درهم اإماراتي.    .6

7. اأق�سى حد لربنامج ا�سرتجاع النقد على بطاقات �سامبا الئتمانية هو 2.000 نقطة يف ال�سنة والتي يكون من �سمنها اأق�سى حد لال�سرتجاع النقدي ملعامالت ال�سينما هو 500 

نقطة يف ال�سنة. وحت�سب ال�سنة من تاريخ �سدور البطاقة الئتمانية. 

تتمثل طريقة التعوي�ض با�سرتجاع النقد يف اأن يقوم ع�سو البطاقة الأ�سا�سي بالت�سال برقم �سامبافون، وبعد اإجراء عملية التعريف، يجب اأن يطلب التعوي�ض عن كل اأو جزء    .8

من ال�سرتجاع النقدي امل�ستحق له. 

البطاقة  من ع�سو  التعوي�ض  ا�ستالم طلب  من  اأيام عمل  ثالثة  الأ�سا�سية خالل  البطاقة  اإىل ح�ساب  يطلب  الذي  النقدي  ال�سرتجاع  تعوي�ض  مبلغ  باإ�سافة  البنك  �سيقوم    .9

الأ�سا�سية. 

10. وعند اإيداع التعوي�ض، �سيتم طرح ال�سرتجاع النقدي تلقائيا من ال�سرتجاع النقدي املرتاكم يف ح�ساب ع�سو البطاقة. 

11. يجب اأن يقوم ع�سو البطاقة باحل�سول على تعوي�ض ال�سرتجاع النقدي خالل 24 �سهرا من اكت�ساب ذلك ال�سرتجاع النقدي. ويف حالة  عدم ا�سرتجاعه خالل الفرتة 

املذكورة، اأو تلك الفرتة الأخرى التي ميكن اأن يحددها البنك، �سوف ي�سقط ال�سرتجاع النقدي املذكور ويتم خ�سمه من ر�سيد ال�سرتجاع النقدي الظاهر يف ك�سف احل�ساب. 

12. اإن ال�سرتجاع النقدي غري قابل للتبديل مع مكافاآت اأخرى وغري قابل للتحويل حتت اأي ظروف، كما ل يجوز اإعادة حتويله اإىل ا�سرتجاع نقدي م�ستحق. 

 www.samba.ae  13. ويخ�سع هذا الربنامج اأي�سا ل�سروط واأحكام برنامج �سامبا لال�سرتجاع النقدي املتاحة على موقعنا على النرتنت

Terms and Conditions

This offer is only available to existing Samba Gold, Titanium and Platinum Card Members. This offer is valid on transactions under the cinema merchant category 
code as defined by Visa International /MasterCard. This offer is valid on a minimum cinema ticket transaction of AED 60. The 50% Cashback will be credited as Bonus 
Cashback points to the said Samba Credit Card and will be displayed in the monthly credit card statement. (1 Cash point = AED 1).

1. This offer is only available to Samba Gold, Titanium and Platinum Card Members.

2. This offer is valid on transactions under the cinema merchant category code for tickets purchased at a cinema house or on the internet.

3. Samba is not responsible if a cinema transaction does not get captured under the appropriate merchant category code.

4. This offer is valid on a minimum cinema ticket transaction of AED 60.

5. The 50% Cashback will be credited as Bonus Cashback points to the Samba Credit Card and will be displayed in the monthly credit card statement.          
 (1 Cash point = AED 1)

6. The maximum bonus points that can be earned by a customer per transaction is 70 points. i.e. – AED 70.

7.  The maximum cap for the Cashback program on Samba Credit Cards is 2,000 points per annum within which the maximum Cashback cap for cinema transactions 
is 500 points per annum. A year is calculated from the date of card issuance.

8. The method for redemption of Cashback is that the Primary Card Member shall have to call the SambaPhone Banking number, and after the identification process, 
must request redemption of all or part of the accrued Cashback.

9. The Bank will credit the Primary Card Account with the Cashback redemption amount requested within 3 working days of receipt of the redemption request from 
the Primary Card Member.

10. On redemption, the Cashback would automatically be subtracted from the Cashback accumulated in the Card Members account.

11. Cashback must be redeemed by the Card Member within 24 months of earning such Cashback. If not redeemed within this period, or such other period as the 
Bank may decide, such Cashback shall be forfeited and will be reduced from the Cashback Balance reflected in the Statement.

12. Cashback is not exchangeable for other rewards, or refundable, replaceable, or transferable under any circumstances, nor can this be reconverted back to 
Cashback accrued.

13. This program is also governed by the Terms and Conditions of the Samba Cashback Program which are available on our website www.samba.ae


