شروط واحكام سامبا لفيلم استرداد النقود

Samba Terms and Conditions for Movie Cashback
تنطبق على بطاقة االئتمان اليومية من سامبا تيتانيوم وبطاقة ائتمان السفر البالتينية
٪٥ وبطاقات برنامج استرداد النقود لغاية

February 2018, (E)

Applicable on the Samba Titanium Everyday Credit Card & the Platinum
Travel Credit Card and on up to 5% Cashback program Cards

الشروط واألحكام
 ويسري العرض على معاملة تذكرة. ماستركارد/ يسري هذا العرض على المعامالت لتي ينطبق عليها رمز فئة تذاكر السينما التجارية كما هو محدد من قبل فيزا انترناشونال
 استرجاع نقدي كنقاط استرجاع نقدي إضافية لبطاقة سامبا االئتمانية المذكورة وسوف تظهر هذه النسبة%50  سيتم إضافة نسبة الـ. درهم إماراتي60 السينما بحد أدنى
.) درهم إماراتي1 =  نقطة نقدية1( في كشف الحساب الشهري للبطاقة االئتمانية
 لالطالع على الشروط واألحكام المتعلقة بفيلم.٪٥  وبرنامج استرداد النقود لغاية، هذا العرض متوفر فقط على بطاقات سامبا تيتانيوم اليومية والبطاقات البالتينية للسفر.1
.  يرجى التوجه الى الشروط واالحكام الخاصة ببطاقة سامبا االئتمانية سوبرتشارشد تتانيوم،برنامج استرداد النقود او بطاقة سامبا االئتمانية سوبرتشارشد تتانيوم
T & C يرجى الرجوع إلى بطاقة سامبا سامبا سوبرتشارج التيتانيوم االئتمانية بطاقة
. يسري هذا العرض على المعامالت التي ينطبق عليها رمز فئة تذاكر السينما التجارية التي تشترى من مقر إحدى السينمات أو عبر االنترنت.2
. لن تكون سامبا مسئولة في حالة عدم تسجيل أي من معامالت السينما وفقا لرمز الفئة التجارية المعنية.3
. درهم إماراتي60  ويسري العرض على معاملة تذكرة السينما بحد أدنى.4
		  استرجاع نقدي كنقاط استرجاع نقدي إضافية لبطاقة سامبا االئتمانية وسوف تظهر هذه النسبة في كشف الحساب الشهري%50  سيتم إضافة نسبة الـ.5
.) درهم إماراتي1 =  نقطة نقدية1( للبطاقة االئتمانية
. درهم إماراتي70  أي بما يعادل، نقطة70  أقصى حد للنقاط اإلضافية التي يمكن للعميل اكتسابها للمعاملة الواحدة هو.6
		  نقطة في السنة والتي يكون من ضمنها أقصى حد لالسترجاع النقدي لمعامالت2.000  أقصى حد لبرنامج استرجاع النقد على بطاقات سامبا االئتمانية هو.7
. وتحسب السنة من تاريخ صدور البطاقة االئتمانية. نقطة في السنة500 السينما هو
 يجب أن يطلب التعويض، وبعد إجراء عملية التعريف، تتمثل طريقة التعويض باسترجاع النقد في أن يقوم عضو البطاقة األساسي باالتصال برقم سامبافون.8
.عن كل أو جزء من االسترجاع النقدي المستحق له
 سيقوم البنك بإضافة مبلغ تعويض االسترجاع النقدي الذي يطلب إلى حساب البطاقة األساسية خالل خمس أيام عمل من استالم طلب التعويض من عضو.9
.البطاقة األساسية
. سيتم طرح االسترجاع النقدي تلقائيا من االسترجاع النقدي المتراكم في حساب عضو البطاقة، وعند إيداع التعويض.10
 وفي حالة عدم استرجاعه خالل. شهرا من اكتساب ذلك االسترجاع النقدي18  يجب أن يقوم عضو البطاقة بالحصول على تعويض االسترجاع النقدي خالل.11
 سوف يسقط االسترجاع النقدي المذكور ويتم خصمه من رصيد االسترجاع النقدي الظاهر في، أو تلك الفترة األخرى التي يمكن أن يحددها البنك،الفترة المذكورة
.كشف الحساب
. كما ال يجوز إعادة تحويله إلى استرجاع نقدي مستحق، إن االسترجاع النقدي غير قابل للتبديل مع مكافآت أخرى وغير قابل للتحويل تحت أي ظروف.12
 سيتم منح أعضاء البطاقة استرداد للنقود بما يوازي القيمة المدفوعة بالدرهم اإلماراتي في الفاتورة الشهرية بالحد األدنى الذي تحدده سامبا.13

Terms and Conditions

www.samba.ae  ويخضع هذا البرنامج أيضا لشروط وأحكام برنامج سامبا لالسترجاع النقدي المتاحة على موقعنا على االنترنت.14

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 on the Samba Titanium Everyday and Platinum Travel Credit Cards, and on up to 5% Cashback program. For Terms & Conditions related
to the Movie Cashback program on the Samba Supercharged Titanium Credit Card, please refer to the Samba Supercharged Titanium Credit Card Terms and
Conditions document.
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 5 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 18 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. The Card Member will be awarded the Cashback provided that the total qualifying transactions incurred in AED (Dirhams) during a billing month meets the
minimum amount determined by Samba.
14. This program is also governed by the Terms and Conditions of the Samba Cashback Program which are available on our website www.samba.ae

