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International Spend Campaign Terms and 

Conditions 

 الشروط واألحكام لحملة االنفاق الدولي 

1. This promotion is applicable on all Emirates NBD Visa 

Credit Cards. 

2. This promotion is applied only when you pay using your 

Emirates NBD Visa Credit Card. 

3. This promotion period Start from 1 July until 31 August 

2022 (both days included). 

4. Maximum cashback eligibility under this promotion is 

SAR 3,000 at card level. 

5. International Spend of primary and supplementary card 

under same account will be added to calculate cashback 

value as per grid below. Where customer holds multiple 

primary cards, international spend across all primary 

cards cannot be clubbed but will be calculated each 

separately. 

6. International Spend bands for Emirates NBD Visa Credit 

Card during the promotion period as below: 

 

International spend 

value slabs (SAR) 

Cash Back 

Offer 

Cash back CAP 

value 

> 15,000 ≥ 50,000 2% 
SAR 3,000 

> 50,000 5% 

 

Example: 

International 

Spend 

Offer 

Cash back 

Offer before 

applying the 

cap 

Offer After 

applying 

the cap 

25,000 SAR 2% SAR 500 SAR 500 

52,000 SAR 5% SAR 2,600 SAR 2,600 

75,000 SAR 5% SAR 3,750 SAR 3,000 

 

Cash back under this promo is in addition to the usual cash 

back / loyalty points benefit customer gets from using 

Emirates NBD card. Final credit of benefit under this 

promotion will be cash back credit to card account, 

subject to international spend criteria in above table. 

7. This promotion is offered only one time during the 

campaign period. 

8. Spend includes International spends Only. 

9. International transaction defined as payment made in 

non SAR currency (DCC i.e. Dynamic currency 

converted transactions by international merchants 

excluded from eligibility) 

10. Domestic purchase, Domestic Cash Advance, SADAD 

transaction, and digital wallet transaction such as STC 

Pay, URPAY, etc. are not included in the offer. 

االئتمانية م   Visa هــــــلا العــــــرض ممــــــدم لجميل العمبط حاملي  الب اقات .1

 بنك االمارات دبي الوطني.

االئتمـانيـة م   Visaهـلا العرض ين بق فم  ننـد اـلدفل ـبااـــــــت ـدام ب ـاقـة   .2

 بنك االمارات دبي الوطني.

)يتضم  كب    2022اغس س    31يوليو وحتى  1م    ط  ابتدافتــــرة العــــرض هــــي  .3

 اليومي (

 3000بحد اقصى نمدي ااترجاع  العمبط المؤهلــون فمــ  اــيحصلون نلــى  .4

 .ر.س

 اقة االاـــــــااــــــــية واالضـــــــافـية تحـ  نفس اـــــــيتم جمل االنـفاق الدولي للب .5

في حا    . هقيمة االاـــترجاع النمدي حســـو الجدو  ادنا الحســـاب الحتســـاب

العميـــل يحمـــل   المبـــال     أكثركـــان  م  ب ـــاقـــة أاـــــــــااـــــــيـــة فل  يتم جمل 

بل  ،النمدي المســــــت دمة نلى الب اقتي  معا  الحتســــــاب قيمة االاــــــترجاع 

 ايتم احتساب نمليات كل ب اقة نلى حده.

 

االئتمـانـية خب  فترة   Visaاالنفـاق اـلدولي لب ـاقـات بـنك االمـارات دبي الوطني   .6

 الحملة كالتالي:

 

 االنفاق الدولي  العرض  قصى الحد ال 

 %2 ر.س  3,000
ريا   50,000ريا  اعودي وحتى  15,000م   أكثر

 اعودي 

 اعودي  50,000نلى م  أ %5 ر.س  3,000
 

 مثال:

بعد  المستحق 

الحد   تطبيق

 قصى ال

العرض المستحق  

قبل تطبيق الحد  

 قصى ال

العرض  

)استرجاع  

 نقدي( 

االنفاق  

 الدولي 

 ر.س   25,000 %2 ر.س  500 ر.س  500

 ر.س  52,000 %5 ر.س  2,600 ر.س  2,600

 ر.س  75,000 %5 س ر.  3,750 ر.س  3,000

 

ــترجاع النمدي لهلا العرض الترويجي الى ميزة   ــاف االاــ ــترجاع النمدي يضــ   /االاــ

ــت دام ب اقة بنك االمارات دبي  نماط الوالط التي يحصــــل نليها العميل م  ااــ

اـــيكون الر ـــيد النهائي للمزايا لهلا العرض الترويجي ااـــترجاع نمدي  الوطني،

ــاب الب ـاقـة االئتمـانيـة، وفمـا  لمعـايير االنفـاق الـدولي الواردة في الجـدو    لحســـــ

 انبه.

 بط لمرة واحدة فم  خب  فترة الحملة.هلا العرض ممدم للعم .7

 الدولية فم . والسحوالشراط  العرض: نملياتالعمليات المؤهلة في  .8

ــعودي  .9 تعرف العمليات الدولية نلى انها نمليات تم  بعملة غير الريا  الســـ

(DCC   مؤهلاع   غير أجنبيالعملياا  التي تماب بعملاع ساااااااعجر اع م  تااجر

 (.بالعرض

ــراط نبر االنترن    .10 ــراط المحلية والشـ ــحو    ونملياتنمليات الشـ ــداد والسـ السـ

ــة   ــة الرقميـ المحفقـ ــات  ــدي ونمليـ ــلالنمـ ــة غير    URPAYو  STC Pay  مثـ مؤهلـ

 بالعرض.

العمليات الشرائية يجو ان تكون مميدة نلى الب اقة بحيث العمليات  .11

 .المعلمة وقيد االنتقار غير مشمولة بالعرض

  المسترجعة او الملغاة ايتم ااتبعادها.العمليات  .12

http://www.emiratesnbd.com.sa/
http://www.emiratesnbd.com.sa/


 

Emirates NBD, Branch, Commercial Registration No. 1010191741- CR Unified Number 7001460414 

P.O. Box 8166, Telephone: 011 282 5555 

National Address: 8152, King Fahd Road, AlMuhammadiyah District, Unit 1, Riyadh 12363 – 4380  

www.emiratesnbd.com.sa  

Certified with the Certificate number 1/150. Licensed and Regulated by SAMA. 

Tax ID Number 300000609300003 

   7001460414الرقم الموحد للسجل التجاري  – 1010191741بنك اإلمارات دبي الوطني، رقم السجل التجاري فرع 

  282011 5555هاتف:   8166ص.ب: 

 4380-12363، الرياض 1المحمدية، وحدة رقم -طريق الملك فهد 8152العنوان الوطني: 

 www.emiratesnbd.com.sa  

 ، وخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي.150/1مرخص لها برقم ترخيص : 

       300000609300003الرقم الضريبي 

 

11. Transaction should be posted to be considered as 

eligble spend, transactions that are not posted are not 

eligible for the offer. 

12. Merchant refunds/ reversal will be excluded from total 

spend calculation. 

13. Additional cashback under this promotion will be credit 

to Credit Card Account by October 31st, 2022. At time of 

cashback credit eligible ENBD card must be active 

(without any blocks). 

 اكتوبر 31 في نلى حســاب الب اقات االئتمانية ايداع االاــترجاع النمدي  اــيتم  .13

يجــو ان تكون ب ــاقــة بنــك االمــارات دبي الوطني االئتمــانيــة المؤهلــة  .  2022

 رموز مميدة نلى الب اقة(. أي نش ة )بدون 
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