
 
 

Shop by Amazon Cashback Offer من  سترداد نقديعرض االShop by Amazon 
  

• Customers can enjoy 5% Cashback on all 
categories of purchases. Cashbacks will be 
capped at AED 100 for electronics/AED 200 
on all other categories of purchases. The 
Cashback will be credited to a Customer’s 
primary debit/credit card account within 45 
days from the date of purchase. 
 

% على جميع 5العمالء االستمتاع باسترداد نقدي بنسبة  يستطيع •
فئات المشتريات. وسوف يكون الحد األقصى لالسترداد النقدي  

درهم على جميع  200و درهم على اإللكترونيات 100بقيمة 
فئات المشتريات األخرى. وسوف يتم إيداع قيمة االسترداد النقدي 

ساب بطاقة االئتمان/ الخصم األساسية للعميل في غضون في ح 
 يوًما من تاريخ الشراء. 45

• If Customers subsequently 
cancel/return/reverse any purchase 
transaction where a Cashback has been 
rewarded, Emirates NBD Bank P.J.S.C. 
(“Emirates NBD”) reserves the absolute right 
to charge the equivalent value of such 
Cashback directly from the Customer’s 
primary debit/credit card account without prior 
notice. 
 

إذا قام العميل بعد ذلك بإلغاء/ إعادة/ عكس أي معاملة شراء حصل  •
بي الوطني على استرداد نقدي بخصوصها، يحتفظ بنك اإلمارات د

"( بالحق في خصم قيمة معادلة  اإلمارات دبي الوطنيش.م.ع )"بنك  
ساب بطاقة االئتمان/ الخصم ح لذلك االسترداد النقدي مباشرة من  
 األساسية للعميل بدون إنذار مسبق.

• When a Customer’s debit/credit card account 
is closed, in arrears or suspended for 
whatever reason, any Cashback will be 
automatically forfeited. 
 

أو عند إغالق حساب بطاقة االئتمان/ الخصم الخاصة بالعميل،  •
تضمن متأخرات أو تم تعليقه الي سبب كان، سوف يتم مصادرة 

 أي استرداد نقدي تلقائيًا.

• This Cashback offer cannot be used in 
conjunction with other special promotions, 
discounts or promotional coupons, nor be 
transferred or exchanged for cash or other 
offers. 

 

ال يجوز استخدام عرض االسترداد النقدي الحالي مع العروض  •
لخصومات أو قسائم الترويج وال الترويجية الخاصة األخرى أو ا

يجوز التنازل عنها أو استبدالها بأموال نقدية أو غيرها من  
 العروض. 

• To be eligible for this Cashback offer, a 
Customer’s primary/secondary/debit/credit 
accounts must be valid, in good standing and 
in compliance with the conditions that may be 
imposed by Emirates NBD from time to time. 
 

ليكون العميل مستحقًا لعرض االسترداد النقدي الحالي، يتعين أن   •
تكون حسابات االئتمان/ الخصم األساسية/ الفرعية الخاصة به  

سارية وفي وضع جيد ومتوافقة مع الشروط التي قد يفرضها بنك 
 حين آلخر. اإلمارات دبي الوطني من 

• In the event of any suspected fraud/abuse, 
Emirates NBD reserves the absolute right to 
charge the equivalent value of the Cashback 
rewarded from the primary debit/credit card 
account without prior notice and/or suspend 
the Customer’s debit/credit card account for 
investigation without prior notice. Availability 
of this Cashback offer is subject account 
status checking and final acceptance by 
Emirates NBD in its sole discretion. 
 

في حالة االشتباه في أي احتيال/ سوء استخدام، يحتفظ بنك  •
اإلمارات دبي الوطني بالحق المطلق في خصم قيمة معادلة 

ة االئتمان/ الخصم األساسية  لالسترداد النقدي من حساب بطاق
بدون إنذار مسبق و/أو تعليق حساب بطاقة االئتمان/ الخصم  

ر عرض  الخاصة بالعميل للتحقيق بدون إنذار مسبق. توف  
االسترداد النقدي الحالي مرهون بمراجعة وضع الحساب 

والموافقة النهائية من جانب بنك اإلمارات دبي الوطني وفق 
 تقديره المطلق.

• Emirates NBD shall not be responsible for any 
matters in relation to the related products or 
services. The respective merchants/service 
providers are solely responsible for all 
obligations and liabilities relating to such 
products or services and all auxiliary services. 

ال يتحمل بنك اإلمارات دبي الوطني مسؤولية أي أمور ذات صلة  •
بالمنتجات أو الخدمات. يتعين أن يتحمل التُجار/ موفري الخدمة 

الصلة المسؤولية منفردين عن جميع االلتزامات والمطلوبات  يذو
 وجميع الخدمات المساعدة.ذات الصلة بتلك المنتجات أو الخدمات 



 
 
• Emirates NBD reserves the right to terminate 

this Cashback program or amend its terms 
and conditions at any time without prior 
notice, in its sole discretion and any decisions 
made shall be final. 

يحتفظ بنك اإلمارات دبي الوطني بالحق في إنهاء برنامج  •
اد النقدي الحالي أو تعديل شروطه وأحكامه في أي وقت  االسترد 

بدون إخطار مسبق وفق تقديره الفردي واي قرار يُتخذ في هذا 
 الشأن يكون نهائيًا.

 


