
Common disclaimer for ALL EK CARDS  

Citibank Terms and Conditions 

All cards approved at the sole discretion of Citibank N.A. Citibank Terms and Conditions apply and are 

subject to change and are available upon request. Citibank reserves the right to vary any of these Terms 

and Conditions from time to time without prior notice. 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. Citibank may apply caps and/or reduced Skywards Miles to certain 

spending, i.e. Utility Bill Payment.  

Bonus Skywards Miles Offer Terms and Conditions 

All applicants who are issued Emirates Citibank Ultima Credit Cards during the continuation of this 

promotional offer will be granted a bonus of 25,000 Skyward Miles for the first year only in the Skywards 

Miles Program. This offer does not apply to existing Citibank Cardmembers, including but not limited to 

Cards upgraded to Ultima 10,000 bonus Skywards Miles will be awarded to Ultima Cardmembers on 

yearly renewal of Ultima Cards Subject to the following terms and conditions: Bonus Skywards Miles will 

be credited to Cards' accounts 45 working days after payment by the applicant of the applicable first 

annual membership fee AED 3,000 by the first payment due date, activation of the Card, completing one 

transaction and payment of any amounts due, as determined by Citibank. If such criteria is not met by 

the first Payment Due Date, the Cardmember will not be entitled to receive the Bonus Skywards Miles . 

this offer is not applicable in conjunction with any other offer where the Annual Membership free AED 

3,000 is not charged in full as per Citibank Schedule of Fees and Charges. The Offer may be terminated 

at any time at Citibank’s sole discretion without prior notice. The Cards are issued at Citibank's sole 

discretion Use of the Cards, the Skywards Miles Program, Bonus Skywards Miles and the Offer are 

subject at all times to terms and conditions. Such terms and conditions are subject to change from time 

to time and are available on request at Citibank's branch or on the link below 25,000 bonus Skywards 

Miles Offer is only available to applicants for new Cards and does not apply to any Cards already issued 

and valid. 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 the Offer 

Employees of Citibank and its affiliated and associated companies are not eligible to participate in the 

Offer.  

General disclaimer (applicable to all products, services and "offers") 

All cards approved at the sole discretion of Citibank N.A. Citibank Terms and Conditions apply, are 
subject to change and are available upon request. For the current Terms and Conditions, please click 
here. 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). The benefits, product and services 
detailed hereunder of are subject to Terms and Conditions of each benefit, product or service. 
Citibank at its discretion may review, amend, extend, discontinue any of these benefits and/or 
services and/or modify applicable Terms and Conditions.  
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Skywards Miles 

Citibank may apply and/or reduce Skywards Miles awarded per US Dollar spent on the Card to certain 

spending (i.e. utility bill payment) at its sole discretion. Purchases made on www.emirates.com for tickets 

need to be completed in AED Dirhams to qualify for 2.5 Skywards Miles per USD earning. Purchases made on 

www.emirates.com in other currencies will earn 1.5 Skywards Miles. For a detailed list of exclusions or 

updates on the Miles earn rate, please click here. Emirates/ Skywards Programme terms and conditions 

apply and are available on www.skywards.com..  

Skywards Silver Membership Terms and Conditions 

Unlimited free access to 600+ VIP airport lounges for Basic Cardmembers only 

This service will no longer be available on your Emirates –Citibank Ultima VISA Credit Card from May 20, 
2018 and your Citi issued Priority Pass will be discontinued.

(Emirates-Citibank Ultima) Priority Pass Membership will be discontinued if Emirates-Citibank Ultima Credit 
Card is cancelled, downgraded or blocked. Complimentary access is granted only to the Basic Cardmember. 
Any additional guest will be charged a discounted rate of USD 27. Charges are subject to change.  

Unlimited complimentary access to 850+ airport lounges 

Emirates-Citibank Ultima Visa Infinite, Emirates-Citibank Ultimate Visa Infinite and Emirates-Citibank 

Ultimate World Elite MasterCard cardmembers benefit from unlimited free access, for primary and 

supplementary cardmembers, plus 1 guest each per visit, to 850+ airport lounges globally, through 

LoungeKey. Emirates-Citibank World MasterCard cardmembers benefit from unlimited free access, for 

primary and supplementary cardmembers only, to 850+ airport lounges globally, through LoungeKey. Over 

and above the free entitlement, a charge of USD27 will be debited to member’s card for any additional guest 

per visit. Visa Cardmembers (primary and supplementary) need to register online once at 

www.Loungekey.com/ visainfinite once before they first use the service. At the lounge in order to avail 

themselves of free access they need to identify themselves as LoungeKey members to the lounge staff and 

present their eligible Emirates-Citibank credit card. The eligible card will be swiped to register the visit and 

give the cardmember complimentary access to the lounge. Full service is provided via the dedicated 

websites www.loungekey.com/premium, www.loungekey.com/plus and 

www.loungekey.com/visainfinite, the mobile application, together with a 24/7 contact center at +44 (0) 208 

865 0767 (for MasterCard cardmembers) and +971 8000 444 1822 (for Visa cardmembers)

Complimentary Marhaba Meet & Greet Service 

Bookings should be made 48 hours prior to travel. Cardmembers are eligible to one (1) complimentary 

Marhaba Meet & Greet service per person per calendar year. In case of any amendment to, or 

Complimentary Skywards Silver membership is applicable as long as your Ultima Card is active. You will 

receive your Skywards Silver Membership from Skywards within 45 business days after the full payment of 
the Annual Membership Fee. If you are an existing Skywards Gold or Silver member, your existing 

membership status will not be affected. If you have not received your Silver membership, or have been 

downgraded to Blue tier, please inform us by calling +97143114653  
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cancellation of, the Customer's flight itinerary, the Cardmember should notify us by calling Citiphone on 

+971 4 311 4000 at least 8 hours prior to the originally scheduled flight arrival or departure time or the 

service will be charged in full to the Credit Card. Partner terms & conditions apply. For more information 

please visit www.marhabaservices.com  

Golf  

A minimum monthly spend of AED 5,000 is needed to be eligible for Citibank free Golf benefit. Emirates 

Citibank-Ultima card holders are entitled to unlimited weekday golf and once a month on weekends for 

both primary & supplementary cardholders. Emirates-Citibank Ultimate card holders are entitled to 

once a month golf. Bookings are subject to availability and have to be booked directly with Citibank via 

the Golf reservation form. These offers are not valid in conjunction with any other offer or promotion. 

For further details regarding the applicable fees and charges or for more information, please visit 

www.citibank.ae/golf.  

Emirates Advantage Offer Terms & Conditions  

Eligible for UAE residents where travel originates from Dubai. Emirates Advantage Program is only 

applicable for online purchased tickets at emirates.ae where the credit card option was chosen at the 

time of booking. Tickets issued from the Emirates Ticketing Office or Travel Agents are not eligible for 

this payment option. Applications must be made via the link provided on your Emirates Booking 

Confirmation email within 24 hours of your purchase. Please allow up to 3 weeks for the instalment 

option to be adjusted by the bank on your credit card account once your application for instalments is 

successfully made via the link provided on your Emirates Booking Con-firmation email. Bookings made 

via The Emirates App, or mobile site, will not receive the option to apply, however can be enrolled 

manually with a request to the Emirates office in the UAE, within 24 hours of purchase only. For any 

problem making an application for instalments, these must be reported to Emirates within 24 hours of 

purchase. Requests more than 24 hours from purchase cannot be considered. For more details please 

click here  

Loan On Phone is not applicable for Silver Basic Credit Card 

All loans are subject to bank's approval and at the sole discretion of Citibank, N.A. The offer is available 

on a best-effort basis. Terms and Conditions apply, are subject to change without prior notice and are 

available upon request. For Terms and Conditions, please click here. Minimum loan amount of AED 

1,000. The loan amount approved will be a part of the Credit Card limit.  

Instaloan  

*Eligibility, amounts and terms are subject to Citibank approval. The monthly InstaLoan Installments will 

be billed to the monthly Credit Card Statement and will be included in the Current Balance amount. 

Cardmembers already enrolled in Credit Shield Plus enjoy coverage of the total outstanding amount on 

the Credit Card which includes associated products like InstaLoan. The Credit Shield Plus premium will 

be adjusted accordingly, subject to approval of the InstaLoan. Credit Shield Plus is an optional benefit 
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and is not required to obtain or maintain a Credit Card or its associated products. Citibank Terms and 

Conditions and Fees & Charges apply and are subject to change without prior notice. Terms and 

Conditions apply, are subject to change without prior notice and are available upon request. For Terms 

and Conditions, please click here.  

Credit Shield Plus  

Insurance products are subject to exclusions, special terms and conditions, contained in the Policy 

document. Insurance products are optional and underwritten by Insurers, subject to terms & conditions 

of each policy. Citibank N.A. does not underwrite or issue insurance policies. Citibank N.A. is not 

responsible for rejection of any applica-tion/claim. Citibank N.A. provides customer support to the by 

way of receiving payments from the customer and forwarding them to the Insurer, in addition to making 

such insurance products available to the customers. Policies can be cancelled at anytime. If cancelled 

within 30 days of enrollment, customers are entitled to a full refund of premium collected with in that 

period. If cancelled after 30 days, there will be no refund of premium as this is not an investment 

product and does not accumulate a cash value. Unless specified, insurance products are not bank 

deposits or obligations of, guaranteed or insured by Citibank, N.A., Citigroup Inc. or any of their affiliates 

or subsid-iaries, or any local governmental agency. The foregoing does not constitute making of any 

offer or invitation to subscribe for insurance products nor does it amount to solicitation by Citibank NA, 

Citigroup Inc or any of its affiliates. In addition to terms and conditions of the Insurer under each policy, 

Citibank terms & conditions apply and are subject to change without prior notice. The Insurer assumes 

full responsibility for the contents of insurance products mentioned above. The information mentioned 

above is for reference only and is not a contract of insur-ance. Please call Citiphone at 04-3114-000 

Secure Wallet Insurance products are subject to exclusions, special terms and conditions, contained in 

the policy document. Insurance products are optional and underwritten by Insurers, subject to terms 

and conditions of each policy. Citibank N.A. does not underwrite or issue insurance policies. Citibank 

N.A. is not responsible for rejection of any application/claim. Citibank N.A. provides customer support by 

way of receiving payments from the Customer and forwarding them to the Insurer in addition to making 

such insurance products available to the Customers. Policies can be cancelled at anytime. If cancelled 

within 30 days of enrollment, customers are entitled to a full refund of premium collected within that 

period. If cancelled after 30 days, there will be no refund of premium as this is not an investment 

product and does not accumulate a cash value. Unless specified, insurance products are not bank 

deposits or obligations of, guaranteed or insured by Citibank, N.A., Citigroup Inc. or any of their affiliates 

or subsid-iaries, or any local governmental agency. The foregoing does not constitute making of any 

offer or invitation to subscribe for insurance products nor does it amount to solicitation by Citibank NA, 

Citigroup Inc or any of its affiliates. In addition to terms and conditions of the Insurer under each policy, 

Citibank Terms and Conditions apply and are subject to change without prior notice. The Insurer 

assumes full responsibility for the contents of insurance products mentioned above. The information 

mentioned above is for reference only and is not a contract of insur-ance. Please call our 24-Hour 

CitiPhone Banking Service on +971 4 311 4653. 
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 طيران اإلمارات سؤولية لجميع بطاقاتاملإخالء 

 )على جميع املنتجات والخدمات و "العروض"(  املاثل بشكل عامإخالء مسؤولية ينطبق 

 إيه  .سيتي بنك إنجميع البطاقات لتقدير  تخضع املوافقة على إصدار  
 
طالع على الشروط  عند الطلب. لال لالطالع  قابلة للتغيير ومتاحة  هي  و   ،سيتي بنك طبق شروط وأحكام  . ت

رجى،  واألحكام الحالية  أي ضمانات وال    إن. إيهيقدم سيتي بنك  ال    .إن. إيه  ،لتقدير املطلق لسيتي بنكلى أساس بذل أفضل الجهود ووفًقا  جميع العروض متاحة ع  .هنا  النقر ي 

تخضع املزايا واملنتجات والخدمات املبينة    املنتجات والخدمات املقدمة من قبل الشريك )الشركاء( / الكيان )الكيانات( األخرى.و مسؤولية فيما يتعلق ب يتحمل أي التزام أ

أو    هاأو تعديلأي من هذه املزايا و / أو الخدمات    إعادة النظر في  ،وفًقا لتقديره   ،تفاصيلها أدناه للشروط واألحكام املطبقة على كل ميزة أو منتج أو خدمة. يجوز لسيتي بنك 

   املطبقة عليها.و/ أو تعديل الشروط واألحكام  ها،أو إيقاف هاتمديد

 شروط وأحكام سيتي بنك

طبق شروط وأحكام سيتي بنك، وهي قابلة للتغيير ومتاحة لالطالع  
 
يحتفظ سيتي بنك  عند الطلب.  تخضع املوافقة على إصدار جميع البطاقات لتقدير سيتي بنك إن. إيه. ت

ال يتحمل سيتي بنك بأي حال من األحوال أو أي من الشركات التابعة له أو أي من مسؤوليه  بحقه في تغيير أي من هذه الشروط واألحكام من وقت آلخر دون إشعار مسبق.  

يجوز لسيتي بنك تطبيق حدود قصوى لكسب أميال   ذا العرض أو تتعلق به.أو مديريه أو موظفيه أو وكالئه أية مسؤولية عن أي خسارة أو ضرر أو مصاريف تنشأ عن ه

 مقل دفع فواتير خدمات املرافق العامة.  إلنفاق،معينة من ا سكاي واردز و/أو قصر االستفادة منها على بنود

 أميال سكاي واردز  مكافأة شروط وأحكام عرض 

ميل من أميال    25,000مكافأة قدرها  خالل مدة هذا العرض الترويجي على  سيتي بنك    -اإلمارات  إئتمان ألتيما طيران  بطاقات  تحصلوا علىجميع املتقدمين الذين  يحصل  

ل ال  على سبيل املثا ،، بما في ذلكالحاليين سيتي بنك ال ينطبق هذا العرض على أعضاء بطاقات  برنامج أميال سكاي واردز. من عضويتهم فيلسنة األولى فقط في ا واردزسكاي 

منح    10,000البطاقات التي تمت ترقيتها إلى مكافآت ألتيما  ، حاملو  الحصر 
 
ت   وفًقا   ،التجديد السنوي لبطاقات ألتيماعند  ألعضاء بطاقات ألتيما  ميل سكاي واردز، والتي 

 رسوم العضوية السنويةالدفعة األولى من  م مقدم الطلب بسداد  قيايوم عمل من    45بعد    البطاقة  إلى حسابأميال سكاي واردز  مكافأة  تتم إضافة  للشروط واألحكام التالية:  

بالقيمة  ،  وإجراء معاملة واحدة على األقل باستخدام البطاقة، ودفع أية مبالغ مستحقة  ،، وتفعيل البطاقةلول تاريخ استحقاق الدفعة األولىدرهم إماراتي بح  3,000  بمبلغ

يجوز ال    .في تاريخ استحقاق الدفعة األول إذا لم يتم استيفاء هذه املعايير  وبناًء عليه، ال يحق لحامل البطاقة الحصول على مكافأة أميال سكاي واردز  سيتي بنك.    ايحدده  التي

والعموالت  بالكامل وفًقا لجدول الرسوم    اتيإمار درهم    3,000البالغة قيمتها  العضوية السنوية  رسوم    طاملا لم يتم تحصيلهذا العرض بالتزامن مع أي عرض آخر    االستفادة من

  سيتي بنك وفًقا لتقدير  دون إشعار مسبق. تصدر البطاقات  و   املطلقفي أي وقت وفًقا لتقدير سيتي بنك  قد يتم إنهاؤه    العرض   هذا  يرجى مالحظة أنسيتي بنك.    املطبق لدى

تخضع هذه  .  ، ومكافآت أميال سكاي واردز والعرض أميال سكاي واردز ، وبرنامج  املعمول بها بشأن استخدام البطاقاتومع مراعاة التقيد في جميع األوقات بالشروط واألحكام  

 متاح حصًرا  سكاي واردز  ميل  25,000  عرض مكافأة  من املعلوم أن  .متاحة عند الطلب في فرع سيتي بنك أو على الرابط أدناههي  و ،  الشروط واألحكام للتغيير من وقت آلخر 

ال يتحمل سيتي بنك بأي حال من األحوال أو أي من الشركات بالفعل.  وتفعيلها  تم إصدارها  التي  بطاقات  الأي من  لحصول على بطاقات جديدة وال ينطبق على  قدمي طلبات امل

ال يحق ملوظفي سيتي بنك  عن هذا العرض أو تتعلق به. التابعة له أو أي من مسؤوليه أو مديريه أو موظفيه أو وكالئه أية مسؤولية عن أي خسارة أو ضرر أو مصاريف تنشأ 

 املشاركة في هذا العرض.والشركات التابعة له وشركاته الزميلة 

 

 أميال سكاي واردز 

ال، دفع فواتير الخدمات العامة(،  يجوز لسيتي بنك تطبيق و/أو قصر أميال سكاي واردز املمنوحة مقابل كل دوالر أمريكي يتم إنفاقه من خالل البطاقة، على نفقات معينة )مث

شترط في املعامالت التي تجري عبروذلك   لشراء تذاكر الطيران أن يتم سداد قيمتها بالدرهم اإلماراتي وذلك كشرط أساس ي   www.emirates.com  موقع  وفًقا لتقديره املطلق. ي 

  www.emirates.comميل من أميال سكاي واردز عن كل دوالر أمريكي يتم إنفاقه في هذه املعامالت.  معدل كسب األميال مقابل املشتريات التي تجري من خالل    2.5لكسب  

على معدل كسب األميال، انقر هنا. تطبق شروط الصادرة بشأن الستثناءات أو التحديثات لفصلة املقائمة العلى  لالطالعميل من أميال سكاي واردز.  1.5بعمالت أخرى هو 

   .www.skywards.comوأحكام برنامج طيران اإلمارات/ سكاي واردز، وهي متاحة لالطالع على 

 

 شروط وأحكام عضوية سكاي واردز الفضية

في غضون   بطاقة ألتيما الخاصة بك نشطة. سوف تتلقى عضوية سكاي واردز الفضية الخاصة بك من سكاي واردزتسري عضوية سكاي واردز الفضية املجانية طاملا كانت  

فلن تتأثر حالة عضويتك الحالية. إذا لم    ،. إذا كنت عضًوا حالًيا في برنامج سكاي واردز الذهبي أو الفض ييوم عمل من سداد القيمة الكاملة لرسوم العضوية السنوية  45

 +  97143114653من خالل االتصال على الرقم  بذلك  فيرجى إبالغنا ،تخفيض تصنيفك إلى الفئة الزرقاء أو تم ،الفضية عضويتك استلمت تكن قد 

http://www.emirates.com/
http://www.emirates.com/
http://www.skywards.com/
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 كبار الشخصيات في املطارات ألعضاء البطاقات األساسية فقط لصالة   600دخول مجاني غير محدود إلى أكثر من  

برايورتي باس برنامج  بطاقة  ، وسيتم إيقاف  2018مايو    20تاريخ  سيتي بنك التيما فيزا ابتداًء من  -لن تكون هذه الخدمة متاحة بعد اآلن على بطاقة ائتمان طيران اإلمارات

(Priority Pass ).الصادرة لك من سيتي 

سيتي بنك أو   –سيتي بنك( في حال إلغاء بطاقة إئتمان ألتيما طيران اإلمارات    –لبطاقة )ألتيما طيران اإلمارات  (  Priority Passبرنامج برايورتي باس )سيتم إيقاف عضوية    

  تخفيض تصنيفها
 
، علًما بأن  إضافي مرافقدوالًرا أمريكًيا على أي  27سيتم فرض سعر مخفض قدره ، و فقط ةاألساسي لحامل البطاقةاملجاني  ميزة الدخول منح أو حظرها. ت

 للتغيير. تخضع  هذه الرسوم

 الونج في املطارات حول العالمصالة   850دخول مجاني غير محدود إلى أكثر من  

األساسيين واإلضافيين    عضاءأل كل من ال(  LoungeKeyصالة الونج في املطارات حول العالم عبر برنامج الونجكي )  850إلى أكثر من  املجاني غير املحدود  تتوفر ميزة الدخول  

 سيتي بنك  -اإلماراتطيران ،  ألتيميت فيزا إنفينيتسيتي بنك   -طيران اإلمارات  ،سيتي بنك ألتيما فيزا إنفينيت  -طيران اإلماراتبطاقة  في    (واحد في كل زيارة  مرافقباإلضافة إلى  )

فيزا  أعضاء بطاقة  يتعين علىإضافي في كل زيارة.  مرافقأي عن  دوالًرا أمريكًيا من بطاقة العضو  27املجاني، سيتم خصم في حال تجاوز الحد . وورلد إليت ماستركارد /ألتميت

على اإلنترنت  عبر  التسجيل  واإلضافيون(  مرة.    www.Loungekey.com/ visainfinite  موقع  )األساسيون  للخدمة ألول  استخدامهم  قبل  واحدة  من  و مرة  ميزة لالستفادة 

وتقديم  (LoungeKey)  برنامج الونجكي  كأعضاء فيملوظفي الصالة  أنفسهم  عن  تعريف  ال  يتعين كذلك على هؤالء األعضاء،  حال تواجدهم في صالة الالونجالدخول املجاني  

الدخول املجاني إلى الصالة. يتم من  عضو البطاقة    وتمكين. سيتم تمرير البطاقة املؤهلة لتسجيل الزيارة  سيتي بنك   -  طيران اإلمارات  ائتمان  مؤهلة في فئة بطاقات  بطاقة

املخصصة اإللكترونية  املواقع  عبر  الكاملة  الخدمة  وهيتقديم   ،  www.loungekey.com/premium      وwww.loungekey.com/plus      و

www.loungekey.com/visainfinite  ، الرقم   على  اصل معه، ويمكن التو ساعة طوال أيام األسبوع  24باإلضافة إلى مركز اتصال يعمل على مدار    ،تطبيق الهاتف املحمول و 

 ( فيزا )لحاملي بطاقات +971 8000  444  1822 ( وماستركارد )لحاملي بطاقات+ 44( 0)  208  865  0767

 خدمة االستقبال والترحيب املجانية من مرحبا

لكل شخص في السنة. في  مرة واحدة مجاًنا    " االستقبال والترحيب من مرحبا "خدمة    لالستفادة منساعة من السفر. حاملو البطاقات مؤهلون    48الحجز قبل    إجراءيجب  

قبل  +  971  4  311  4000ى الرقم  عل  Citiphone  خدمةعن طريق االتصال ببذلك  البطاقة إخطارنا    حاملحالة حدوث أي تعديل أو إلغاء في خط سير رحلة العميل، يجب على  

الخدمة بالكامل على بطاقة االئتمان. تطبق شروط وأحكام رسوم  سيتم احتساب  ، وبخالف ذلك  تها وصول الرحلة أو مغادر األساس ي املقرر لوعد  املساعات على األقل من    8

 .  www.marhabaservices.com  موقع الشريك. ملزيد من املعلومات يرجى زيارة

 

 الجولف

شترط أال يقل ألتيما   سيتي بنك  - درهم إماراتي. يحق لحاملي بطاقة طيران اإلمارات 5,000  عندنى لإلنفاق الشهري األ حد ال لالستفادة من مزايا سيتي بنك املجانية للجولف، ي 

طيران   غير محدودة خالل أيام األسبوع ومرة واحدة شهرًيا في عطالت نهاية األسبوع لحاملي البطاقات األساسية واإلضافية. يحق لحاملي بطاقةملرات  ولف  الجممارسة لعبة  

 مع عبر نموذج حجز  املالعب،  الجولف مرة واحدة شهرًيا. تخضع الحجوزات لتوافرلعبة  ممارسة    سيتي بنك ألتميت  -اإلمارات  
ً
. هذه العروض  الجولف  ويجب حجزها مباشرة

 . www.citibank.ae/golfملزيد من التفاصيل حول الرسوم والتكاليف املطبقة أو ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة  غير صالحة بالتزامن مع أي عرض آخر.

  أدفانتج ام عرض طيران اإلماراتشروط وأحك

 على من  فقط على التذاكر املشتراة عبر اإلنترنت  "طيران اإلمارات أدفانتج"  السفر من دبي. يسري برنامج    عندللمقيمين في دولة اإلمارات العربية املتحدة    هذا العرض متاح

لالستفادة    وقت الحجز. التذاكر الصادرة من مكتب تذاكر طيران اإلمارات أو وكالء السفر غير مؤهلةبطاقة االئتمان في  الدفع باختيار خيار    مع مراعاة  emirates.ae  موقع

شترطمن هذا العرض.  رجى االنتظار ملدة تصل   24طيران اإلمارات في غضون  مع كالبريد اإللكتروني لتأكيد حجز  عبر املرسلتقديم الطلبات عبر الرابط  ي  ساعة من الشراء. ي 

بريدك اإللكتروني    املرسل إلىبنجاح عبر الرابط    التقسيطتقديم طلب  ب  بعد قيامك خيار التقسيط من قبل البنك في حساب بطاقتك االئتمانية    تفعيلبيع ليتم  أسا  3إلى  

تقديم  ومع ذلك يمكن  ،اإلمارات أو موقع الهاتف املتحركلحجوزات التي تتم عبر تطبيق طيران ل التقسيط طلباتإمكانية تقديم  ال تتوفر. لتأكيد حجزك مع طيران اإلمارات

رجى،  التقسيطساعة من الشراء فقط. في حالة وجود أي مشكلة في تقديم طلب   24في غضون  وذلك  اإلمارات،  دولة  يدوًيا إلى مكتب طيران اإلمارات في    الطلبات إبالغ طيران   ي 

قدمنظر الطلبات التي  ، ولن يتمساعة من الشراء 24اإلمارات بذلك في غضون 
 
رجى النقرساعة من تاريخ الشراء. ملزيد من التفاصيل،  24 بعد ت  .هنا ي 

 القرض على الهاتف استثناء بطاقة االئتمان الفضية األساسية من ميزة 

األحكام، وهي عرضة للتغيير دون إشعار مسبق العرض على أساس بذل أفضل الجهود. تطبق الشروط و يتوفر  تخضع جميع القروض ملوافقة وتقدير سيتي بنك، إن. إيه.  

رجى النقرلشروط واألحكام،  الطالع على اعند الطلب. للالطالع  ومتاحة   سيكون مبلغ القرض املعتمد  و   ،درهم إماراتي  1,000  عن  الحد األدنى ملبلغ القرض يجب أال يقل  هنا.    ي 

 . جزًءا من حد بطاقة االئتمان

http://www.marhabaservices.com/
http://www.citibank.ae/golf
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 القرض الفوري

على كشف حساب بطاقة االئتمان الشهري للقرض الفوري  قساط الشهرية  سيتم تحميل األتخضع أهلية االستفادة من هذه الخدمة ومبالغها وشروطها ملوافقة سيتي بنك.  *  

إجمالي املبلغ املستحق تعادل  بتغطية  (  Credit Shield Plusبرنامج درع االئتمان بلس )يتمتع أعضاء البطاقات املسجلين بالفعل في    وسيتم تضمينها في مبلغ الرصيد الحالي.

املوافقة على    مع مراعاة  ،وفًقا لذلك "درع االئتمان بلس"  . سيتم تعديل قسط  القرض الفوري" ذات الصلة مثل " نتجات  هذه التغطية بعض املتشمل  ، و على بطاقة االئتمان 

ميزة اختيارية وليست مطلوبة للحصول على بطاقة ائتمان أو املنتجات املرتبطة بها أو االحتفاظ بها. تطبق شروط وأحكام   وه"درع االئتمان بلس"    صرف القرض الفوري.

لالطالع وهي عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. تطبق الشروط واألحكام، وهي عرضة للتغيير دون إشعار مسبق ومتاحة    واملصاريف املعمول بها لدى البنك،والرسوم  سيتي بنك  

رجى النقر  شروططالع على العند الطلب. لال   هنا.واألحكام، ي 

[[ 

  )Plus)  Credit Shieldدرع االئتمان بلس

التأمين لالستثناءات والشروط واألحكام الخاص تأمين تخضع منتجات  التأمين اختيارية ويتم توفيرها من قبل شركات  وثيقة التأمين. جميع منتجات  ة املنصوص عليها في 

ئق التأمين. ال يتحمل سيتي بنك املعنية، وتخضع للشروط واألحكام التي تتضمنها كل وثيقة تأمين على حدة. ال يقوم سيتي بنك إن.إيه بتوفير خدمات التأمين أو إصدار وثا

قدم بموجب وثيقة التأمين. أية مسؤولية حال رفض أي طلب و / أو  إن.إيه
 
. يقتصر دور سيتي بنك إن.إيه على توفير الدعم للعمالء عن طريق استالم املدفوعات من مطالبة ت

يوًما  30في حال إلغاء وثيقة التأمين خالل العميل وتحويلها إلى شركة التأمين، باإلضافة إلى إتاحة منتجات التأمين هذه للعمالء.  يحق للعمالء إلغاء وثائق التأمين في أي وقت. 

فال يحق للعميل استرداد يوًما،    30في حال إلغائها بعد مدة الـ  ، أما  لقسط الذي تم تحصيله خالل تلك الفترةالقيمة الكاملة للتسجيل، فإنه يحق للعميل استرداد  من تاريخ ا

ال تشكل ودائع أو التزامات بنكية وليست مضمونة من   يرجى مالحظة أن املنتجات االستثمارية وال تكتسب قيمة نقدية.منتًجا استثمارًيا  تليس ذلك أن وثيقة التأمينالقسط 

ذكر خالف ذلك على وجه    أو أي من الجهات الحكومية املحلية،  ،ا الفرعيةما أو شركاتهمقبل سيتي بنك إن.إيه. أو سيتي جروب انك. أو أي من الشركات التابعة له  ما لم ي 

راد مما سبق  ال  التحديد.   سيتي بنك إن.إيه. أو سيتي جروب انك. أو أي من الشركات أو اجتذاب أي عمالء من قبل  ،  لالشتراك في منتجات التأمينتقديم أي عرض أو دعوة  ي 

ل تتحم   مسبق.  باإلضافة إلى الشروط واألحكام التي تضعها شركة التأمين في كل وثيقة تأمين، تطبق شروط وأحكام سيتي بنك، وهي عرضة للتغيير دون إشعار.  التابعة لهما

. ملزيد من املعلومات، عقد تأمين  وال تشكلفقط    لغرض التسهيلشركة التأمين املسؤولية الكاملة عن محتويات منتجات التأمين املذكورة أعاله. املعلومات املذكورة أعاله هي  

لالستثناءات والشروط واألحكام    (Secure Wallet Insurance)تخضع منتجات تأمين املحفظة اآلمنة  .  04-3114-000على رقم    املصرفية  CitiPhoneيرجى االتصال بخدمة  

حكام التي تتضمنها كل وثيقة الخاصة املنصوص عليها في وثيقة التأمين. جميع منتجات التأمين اختيارية ويتم توفيرها من قبل شركات تأمين املعنية، وتخضع للشروط واأل 

قدم  التأمين أو إصدار وثائق التأمين. ال يتحمل سيتي بنك إن.إيه. أية مسؤولية حال رفض أي طلب و / أو  تأمين على حدة. ال يقوم سيتي بنك إن.إيه بتوفير خدمات
 
مطالبة ت

إتاحة ى  . يقتصر دور سيتي بنك إن.إيه على توفير الدعم للعمالء عن طريق استالم املدفوعات من العميل وتحويلها إلى شركة التأمين، باإلضافة إلبموجب وثيقة التأمين

يوًما من تاريخ التسجيل، فإنه يحق للعميل استرداد القيمة  30منتجات التأمين هذه للعمالء.  يحق للعمالء إلغاء وثائق التأمين في أي وقت. في حال إلغاء وثيقة التأمين خالل 

ال يحق للعميل استرداد القسط ذلك أن وثيقة التأمين ليست منتًجا استثمارًيا  يوًما، ف  30الكاملة للقسط الذي تم تحصيله خالل تلك الفترة، أما في حال إلغائها بعد مدة الـ  

. أو سيتي جروب انك. أو أي من وال تكتسب قيمة نقدية. يرجى مالحظة أن املنتجات االستثمارية ال تشكل ودائع أو التزامات بنكية وليست مضمونة من قبل سيتي بنك إن.إيه

راد مما سبق تقديم أي عرض أو دعوة  الشركات التابعة لهما أو شركاته ي  ذكر خالف ذلك على وجه التحديد. ال  ي  أو أي من الجهات الحكومية املحلية، ما لم  ما الفرعية، 

لشروط واألحكام التي  افة إلى الالشتراك في منتجات التأمين، أو اجتذاب أي عمالء من قبل سيتي بنك إن.إيه. أو سيتي جروب انك. أو أي من الشركات التابعة لهما. باإلض

ة الكاملة عن محتويات  تضعها شركة التأمين في كل وثيقة تأمين، تطبق شروط وأحكام سيتي بنك، وهي عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. تتحمل شركة التأمين املسؤولي

، فيرجى االتصال بخدمة أخرى إذا كانت لديك أي استفسارات  .  أمينمنتجات التأمين املذكورة أعاله. املعلومات املذكورة أعاله هي لغرض التسهيل فقط وال تشكل عقد ت

CitiPhone  971 4 311 4653ساعة على الرقم  24 ر على مدا املتاحةاملصرفية + 
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