بطاقة مزيد االئتمانية
دليل الفوائد والمزايا

ً
أهال بك في عالم بطاقة مزيد
من بنك اإلمارات دبي الوطني

استرجاع نقدي
حتى % 10
على  5فئات رئيسية

 %0.5استرجاع
نقدي ال محدود
على اإلنفاق لكل الفئات األخرى

مزايا خاصة لك في دولة اإلمارات
بعروض وخصومات ال تضاهى

خدمة طلب شيك
استخدم ما يصل إلى  60%من حد
بطاقتك االئتماني في األماكن التي
ال تتعامل مع البطاقات

فوائد تقدمها لك بطاقة مزيد
من بنك اإلمارات دبي الوطني
استرجاع نقدي شهري  -استفد من أعلى نسبة استرجاع نقدي
في المملكة العربية السعودية على كل من المعامالت المحلية
والدولية.

فئات اإلنفاق*:

10%
تشمل جميع المطاعم وتطبيقات
خدمات التوصيل.

5%
تشمل جميع المراحل الدراسية,
الكليات ,الجامعات والمزيد.

2%
تشمل الخطوط الجوية
والفنادق.

5%
تشمل احتياجات التموينات الغذائية,
المحالت المختصة والمزيد.

5%
تشمل المستشفيات ,العيادات,
الصيدليات والمزيد.

0.5%
كل فئات اإلنفاق
الغير مذكورة أعاله.

* حسب سياسة االستخدام العادل ،تطبق الشروط واألحكام*
* االسترجاع النقدي لكل مجموعة من الفئات محدد بـ  200ريال شهري ًا*
* إجمالي االسترجاع النقدي غير محدد بسقف شهري (لعمليات شرائية عبر فئة
“القطاعات األخرى”)

الدخول إلى صاالت االنتظار في المطارات :تمتع بالراحة في
سفرك مع بطاقة مزيد االئتمانية من بنك اإلمارات دبي الوطني
()www.ksalounges.dragonpassuk.com
حماية المشتريات  -تمتع بمشترياتك أكثر مع حماية السلع
المفقودة ،المسروقة أو التالفة التي تم شراؤها ببطاقتك.
ّ
المصنع لمدة سنة إضافية على
الضمان الممتد  -مدد ضمان
مشترياتك مع بطاقة مزيد االئتمانية.

برنامج بون أبيتيت  -استفد من خصومات المطاعم التي تصل
إلى  30%في دولة اإلمارات.
برنامج أنعم بصحتك  -تمتع بخصم يصل إلى  50%على
المنتجعات الصحية ،األندية الرياضية ،الصالونات والمزيد من
الخيارات.
عمليات الدفع الالسلكي  -استخدم أحدث االبتكارات المدعمة
باألمان التام مع تقنية الشريحة والرقم السري الطريقة األسهل
واألكثر أمان ًا للدفع.

الدفع عبر سداد  -ادفع مستحقات بطاقتك وفواتيرك كل
شهر مع بنك اإلمارات دبي الوطني.

تعتمــد الفئــات علــى القطاعــات ويخلــي بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي مســؤوليته مــن أي تقســيم
خاطــئ للفئــات مــن قبــل البنــك المعنــي
للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة www.emiratesnbd.com/mazeed_ar

Lounge Access – access airport lounges across the
world with our Emirates NBD Mazeed Credit Card
(www.ksalounges.dragonpassuk.com)
Purchase Protection – Enjoy your purchases
more with Purchase Protection for lost, stolen or
damaged items bought with your Card.
Extended Warranty – extend the manufacturer
warranty for an additional year on your purchases
with Mazeed Credit Card.
Bon Appétit – benefit from dining discounts of up
to 30% in the UAE.
LiveWell – enjoy up to 50% off at spas, gyms,
salons and more.

Contactless Payments – use the safest and
quickest way to pay with CHIP & PIN technology
and contactless payments with your Emirates NBD
Mazeed Credit Card.
SADAD Payments – Pay your bills using mobile,
online and phone banking channels.

Merchant categories are dependent on schemes. Emirates NBD will not be held
responsible for incorrect categorization of a merchant by their respective bank
For more information, please visit www.emiratesnbd.com/mazeed_en

Emirates NBD Mazeed Credit Card
Benefits
Monthly Cash Back - Earn the highest cashback in KSA on
both domestic and international transactions.

Merchant Categories*:

10%

5%

Including all restaurants and food
Including supermarkets,
delivery applications
convenience & specialty stores &
more

5%
Including schools, colleges,
universities & more

2%
Including airlines
and hotels

5%
Including hospitals, clinics,
pharmacies & more

0.5%
All remaining categories not
mentioned above

* Subject to fair usage policy. Terms & Conditions Apply.
* Cashback for each merchant category group is capped at SAR 200 per month.
* Total Cashback is not capped on a monthly level (for transactions in the “Others” category)

Welcome to your Emirates
NBD Mazeed Credit Card

Up to 10% Cashback
on 5 essential
categories

Unlimited 0.5% Cashback
on all other spends

UAE Privileges
special deals and
promotions in the UAE

Dial a Cheque
up to 60% of your credit
card limit

Mazeed Credit Card
Features & Benefits Brochure

