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REWARD YOURSELF 
WITH THE AL-FUTTAIM 
NBAD CREDIT CARD

 
*in the form of Al-Futtaim Stars

Terms and Conditions apply.
 
Refer to NBAD.com for Additional 
Information

instalment plan
0%

annual fee
0

Up to

rewards*
5%

DEPARTMENT STORE

TOYS

TRAVEL

WATCHES & JEWELLERY

FASHION & ACCESSORIES



Key Card Features:

Card Benefits Platinum World Elite

No Annual Fee: The Al-Futtaim NBAD 
Credit Cards are free for life with unlimited 
supplementary cards for your immediate family 
members.

P P

Easy Payment Plan:  Shop now, pay later 
with a 12 month 0% Easy Payment Plan on 
purchases over AED 1,000 within all 
Al-Futtaim’s showrooms and stores.

P P

Low yearly interest rates: Al-Futtaim NBAD 
Cardholders can also benefit from one of the 
lowest interest rates in the UAE.  

24.9% 19.9%

Complimentary 0% Balance Transfer: 
Transfer your outstanding balances from any 
other bank’s credit cards to your Al-Futtaim 
NBAD Credit Card within 90 days from the card 
account opening date, and enjoy 0% interest 
rate for up to 12 months with no processing fee.

P P

Al-Futtaim NBAD Stars: 
Earn rewards on all your Card purchases, 
domestically and internationally. 
Your rewards (Al-Futtaim NBAD Stars) can be 
redeemed for Etihad Guest Miles, Emirates 
Skywards Miles or as Cashback to settle your 
Card’s bill.

At Al-Futtaim 
showrooms 
and stores:
5% rewards 
value

Anywhere 
else:
1% rewards 
value 

At Al-Futtaim 
showrooms 
and stores:
5% rewards 
value 

Anywhere 
else:
1% rewards 
value 

Travel

Complimentary Airport Transfer Services: 
Enjoy complimentary Airport Transfer Services 
from Abu Dhabi and Dubai when you use your 
Al-Futtaim NBAD Credit Card to book your 
tickets.

2 services 
per calendar 
year

8 services 
per calendar 
year

Airport Lounge Access: Enjoy unlimited 
complimentary airport lounge access by simply 
presenting your Al-Futtaim NBAD Credit Card.

UAE,  
Saudi Arabia, 
Kuwait, 
Jordan and 
Egypt

500+ airport 
lounges 
across 100 
countries

Meet and Greet Services: Enjoy access to 
quick check-in, fast track through immigration 
facilities and Meet and Greet Services at Dubai 
and Abu Dhabi airports, every time you use 
your Al-Futtaim NBAD Credit Card to purchase 
your tickets. 

P P

Eligibility
• Al-Futtaim NBAD Platinum Credit Card: AED 10,000 

(Basic monthly salary and fixed allowances)
• Al-Futtaim NBAD World Elite Credit Card: AED 40,000 

(Basic monthly salary and fixed allowances) 
• Applicant must have a valid UAE Residence Visa 

 

To apply/know more: 
SMS ‘AF’ to 2050, call 600 566223 
or visit www.nbad.com/alfuttaim
These offers are subject to change from time to time at the sole discretion of NBAD. 
To get the latest information about these offers and participating showroom & store locations, 
please visit www.nbad.com/alfuttaim

*Terms and conditions apply.  
 
NBAD is a trademark owned by First Abu Dhabi Bank PJSC.

Lifestyle

Lifestyle Concierge Service: Experience 24/7 
access to exclusive privileges such as curated spa 
offerings, personal travel advisors and expert 
assistance.

O P

Access to Fitness First Clubs across the UAE at 
AED 30 per visit: Minimum spend of AED 2,000 
per calendar month is required for the customer to 
enjoy this feature.

4 visits per 
calendar 
month

8 visits per 
calendar 
month

Enjoy movies from just AED 10 at Cine Royal 
(Abu Dhabi), Oscar Cinema (Abu Dhabi and Al-Ain) 
and Reel Cinemas (Dubai) when you spend a 
minimum of AED 2,000 in a calendar month.

8 tickets across all 
participating cinemas per 
month

Benefits from Al-Futtaim brands: Benefit from 
specially selected offers and benefits across a wide 
range of products and services, covering lifestyle, 
travel, education, food and beverage, groceries and 
more!

P P

Offers from Al-Futtaim & NBAD: Enjoy a wide 
range of exclusive offers at selected merchants 
covering lifestyle, dining, travel and retail outlets. 
Please visit 
www.nbad.com/alfuttaim to learn more.

P P

Security and Convenience

Bill payment options: Pay your card 
bill across any of NBAD’s network of ATMs and 
branches in the UAE, or via NBAD Online, or at any 
Al Ansari Exchange branch.

P P

Purchase Protection: All purchases on your 
Al-Futtaim NBAD Credit Card are automatically 
covered for up to 90 days from the purchase date.

P O

Secured Purchase: All purchases made by 
presenting the Al-Futtaim NBAD Credit Card will 
be authorized through a PIN, so you can make your 
purchases at retail outlets with a complete peace 
of mind.

P P

مزايا الرفاهية والحياة العصرية

خدمة المساعدة الشخصية )خدمة الكونسيرج( 
المخصصة للرفاهية والحياة العصرية: استمتع بالمزايا 

الحصرية على مدار الساعة و7 أيام في األسبوع مثل خدمة 
المستشار الخاص بالسفر ومساعدة الخبراء.

OP

الدخول إلى نوادي فيتنس فيرست في دولة اإلمارت 
العربية المتحدة مقابل 15 درهًما إماراتًيا للزيارة 
الواحدة: يطبق الحد األدنى لإلنفاق بقيمة 2,000 درهم 

إماراتي على األقل خالل الشهر التقويمي لالستفادة من هذه 
الميزة.

4 زيارات 
في الشهر 

التقويمي

8 زيارات 
في الشهر 

التقويمي

استمتع بمشاهدة األفالم السنمائية إبتداًء من 10
 دراهم في سيني رويال  )أبوظبي( وسينما أوسكار

) أبو ظبي والعين( وفي في ريل سينما( دبي)عند إنفاقك 
مبلغ ال يقل عن 2,000 درهم في الشهر.

8 تذاكر سنيمائية بالشهر 
شاملة جميع دور العرض 

المشاركة

المزايا الحصرية من مجموعة الفطيم: استفد من العروض 
المختارة من مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات التي تشمل 

محالت و متاجر الحياة العصرية والسفر والتعليم والمطاعم 
والسوبرماركت وغيرها الكثير على بطاقتك.

PP

العروض الخاصة من الفطيم وبنك أبوظبي الوطني: 
استمتع بمجموعة متعددة من العروض الخاصة لدى محالت 

مختارة  تشمل عروض الحياة العصرية والمطاعم والسفر ومحالت 
 التجزئة. تفضل بزيارة

www.nbad.com/alfuttaim للتعرف على المزيد.

PP

الحماية والراحة:

خيارات دفع الفواتير:
يمكنكم دفع فواتير بطاقاتكم االئتمانية من خالل أجهزة 
اإليداع النقدي التابعة لبنك أبوظبي الوطني أو فروع بنك 

أبوظبي الوطني المنتشرة في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
أو من خالل الخدمة البنكية عبر اإلنترنت التابعة لبنك أبوظبي 
الوطني )NBAD Online( أو لدى أي من فروع األنصاري للصرافة.

PP

حماية المشتريات: كل مشترياتكم باستخدام بطاقة 
الفطيم بنك أبوظبي الوطني االئتمانية مؤّمنة تلقائًيا لمدة 

90 يوًما من تاريخ الشراء.
PO

شراء آمن: ُتعتَمد المعامالت التي تتم باستخدام بطاقة 
الفطيم بنك أبوظبي الوطني االئتمانية من خالل رقم تعريف 

شخصي PIN، وذلك حتى تنعم بالثقة وراحة البال عند الشراء 
من أي متجر.

PP

ميزات البطاقة الرئيسية:

وورلد إليتالبالتينيةميزات البطاقة
بدون رسوم سنوية: بطاقة الفطيم هي بطاقة 

ائتمانية مجانية مدى الحياة مع عدد غير محدود 
من البطاقات التابعة ألفراد العائلة بدون أي رسوم 

إضافية.

PP

خطة السداد المريح: تسوق اآلن وادفع الحًقا 
مع خطة السداد المريح لمدة 12 شهًرا من دون 

فوائد على مشترياتك بقيمة 1000 درهم وما 
فوق لدى صاالت عرض و متاجر مجموعة الفطيم.

PP

معدل فائدة سنوية منخفضة: يمكن لحاملي 
بطاقة الفطيم بنك أبوظبي الوطني االئتمانية 

االستفادة بواحدة من أدنى معدالت الفائدة 
الشهرية في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

24.9%19.9%

تحويل رصيد مجاني: حول الرصيد المستحق 
للبطاقات االئتمانية الصادرة من البنوك األخرى إلى 

بطاقة الفطيم بنك أبوظبي الوطني االئتمانية 
خالل أول 90 يوًما من فتح حساب البطاقة 

واستمتع بامكانية تقسيط المبلغ لمدة 12 شهر 
بدون أي فوائد او رسوم.

PP

:NBAD Stars الفطيم  
كافئ نفسك عن كل عملية شراء، وكعرض 

 NBAD Stars تمهيدي*، احصل على الفطيم
مضاعفة على مشترياتك لدى صاالت عرض ومتاجر 

مجموعة الفطيم.
يمكنك استبدال نقاط NBAD Stars مقابل أميال 

ضيف االتحاد أو أميال سكاي واردز أو استرجاع 
نقدي لسداد فاتورة بطاقتك. 

المشتريات من 
مجموعة الفطيم:

مكافآت بقيمة 5%
المشتريات من 

الشركات والمحالت 
األخرى: 

مكافآت بقيمة 1%

المشتريات من 
مجموعة الفطيم:

مكافآت بقيمة 
بقيمة %5 من 

المشتريات. 
الشركات والمحالت 

األخرى: 
مكافآت بقيمة 1%

مزايا السفر:
استمتع بخدمات التوصيل المجانية من 

وإلى المطار: في أبوظبي ودبي عندما تحجز 
تذاكر الطيران الخاصة بك ببطاقة الفطيم بنك 

أبوظبي الوطني االئتمانية.

عدد الخدمات 
بالسنة: 2

عدد الخدمات 
بالسنة: 8

الدخول إلى صاالت المطارات: استمتع بالدخول 
المجاني لصاالت االنتظار في المطارات و بعدد غير 

محدود. ببساطة، قم بإبراز بطاقة الفطيم بنك 
أبوظبي الوطني اإلئتمانية.

اإلمارات العربية 
المتحدة والمملكة 
العربية السعودية 

والكويت واألردن 
ومصر

500 صالة انتظار في 
أكثر من 100 دولة

خدمات االستقبال والترحيب: استمتع بخدمة 
االستقبال والترحيب عند بوابات الوصول في مطار 
دبي ومطار أبوظبي التي تتضمن تسريع معامالت 

الجوازات في كل مرة تحجز بها تذاكر الطيران 
باستخدام بطاقة الفطيم بنك أبوظبي الوطني 

االئتمانية.

PP
شروط األهلية للحصول على البطاقة

بطاقة الفطيم بنك أبوظبي الوطني البالتينية االئتمانية: حد أدنى 10,000 درهم )راتب شهري • 
أساسي باإلضافة للعالوات الثابتة( 

بطاقة الفطيم بنك أبوظبي الوطني وورلد إيليت االئتمانية: حد أدنى 40,000 درهم )راتب • 
شهري أساسي باإلضافة للعالوات الثابتة(

يجب أن يكون لدى مقدم الطلب إقامة سارية المفعول في اإلمارات العربية المتحدة• 

 لتقديم الطلب ومعرفة مزيد من المعلومات:
 يرجى إرسال »AF« برسالة نصية إلى 2050، أو االتصال على الهاتف المجاني
www.nbad.com/alfuttaim 566223 600، أو زيارة الموقع اإللكتروني

  هذه العروض عرضة للتغيير من حين آلخر حسب التقدير المطلق لبنك أبوظبي الوطني.
للحصول على أحدث المعلومات حول هذه العروض ومواقع صاالت العرض والمتاجر المشاركة في العروض، يرجى زيارة 

www.nbad.com/alfuttaim  :الموقع اإللكتروني

 *تطبق الشروط واألحكام.

بنك أبوظبي الوطني عالمة تجارية مملوكة من قبل بنك أبوظبي األول ش. م. ع.
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*على شكل نقاط مكافآت الفطيم

تطبق الشروط واألحكام.

زر NBAD.com لمزيد من المعلومات

كافىء نفسك مع بطاقة 
الفطيم بنك أبوظبي 

الوطني االئتمانية

0
رسوم سنوية

%0
خطة السداد المريح

%5
مكافآت*

حتى


