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ا�ستعادة الذهب



البطاقة الئتمانية الأوىل التي متكنك من ا�ستعادة الذهب

تعترب بطاقة راك بنك كليان جولرز االئتمانية االأوىل من نوعها التي متنحك الفر�سة ال�ستعادة 

الذهب مقابل ما تنفقه من مال.

اح�سل على ا�ستعادة لغاية 7% من الذهب على كافة امل�سرتيات الدولية

ن�سبة ا�ستعادة الذهب فئات النفقات ال�سهرية

على النفقات الدولية 

)خارج حمالت كليان 

جولرز(*

ن�سبة ا�ستعادة الذهب 

الإ�سافية على النفقات 

لدى كليان جولرز يف 

الهند

2%3%لغاية  14.999.99 درهم

2%4%15.000 درهم - 29.999.99 درهم

2%5%30.000 درهم فما فوق

ال يوجدال يوجداحلد االأدنى للنفقات ال�سهرية

ال يوجد �سقف2000 درهماحلد االأق�سى ال�ستعادة الذهب �سهرياً

�ستح�سل  اأي�ساً على ا�ستعادة لغاية 5% من الذهب على ال�سحوبات النقدية الدولية واملعامالت 

عرب االإنرتنت.

اح�سل على ا�ستعادة لغاية 4.5% من الذهب على امل�سرتيات املحلية

 ن�سبة ا�ستعادة الذهب فئات النفقات ال�سهرية

على امل�سرتيات  املحلية 

)خارج حمالت كليان 

جولرز(*

ن�سبة ا�ستعادة الذهب 

الإ�سافية على النفقات 

لدى كليان جولرز يف دولة 

الإمارات

1.5%1%لغاية  14.999.99 درهم

1.5%2%15.000 درهم - 29.999.99 درهم

1.5%3%30.000 درهم فما فوق

ال يوجدال يوجداحلد االأدنى للنفقات ال�سهرية

ال يوجد �سقف1200 درهماحلد االأق�سى ال�ستعادة الذهب �سهرياً

للمعامالت �سمن فئة املوؤ�س�سات اخلريية، اخلدمات احلكومية، الفواتري العامة، املدار�س، التعليم، املوا�سالت، النقل، االت�ساالت، العقارات 

وحمطات الوقود، �ستح�سل على ا�ستعادة لغاية 0.25% من الذهب مقابل كل درهم تنفقه.

املعامالت التي تتم من خالل اأي من القنوات امل�رصفية، مثل الرد ال�سوتي التفاعلي، اخلدمات امل�رصفية عرب االإنرتنت، الهاتف املتحرك، اأجهزة 

االإيداع النقدي، اأجهزة ال�رصاف االآيل، الفروع اأو اأي قنوات دفع اأخرى لبنك راأ�س اخليمة، لن تكون موؤهلة الأي ا�سرتداد نقدي/مكافاآت.

قيمة ق�سوى

دع مكافاآت الذهب تلمع بني يديك! ي�سمن لك برنامج ا�ستعادة الذهب العائدات املجزية مقابل 

كافة نفقاتك، بدءاً من نفقات وقود �سيارتك والبقالة و�سوالً اإىل تذاكر الطريان، املجوهرات 

واالإلكرتونيات، يف اأي مكان من العامل.

اطلع على ر�سيد نقاط ا�ستعادة الذهب

�ستح�سل كل �سهر على ك�سف ح�ساب من راك بنك وكليان جولرز يو�سح تفا�سيل وقيمة 

ا�ستعادة الذهب التي ك�سبتها اأو ا�ستبدلتها اأو انتهت �سالحيتها اإ�سافة اإىل الر�سيد اخلتامي. 

كما ميكنك االت�سال باخلدمات الهاتفية امل�رصفية من راك بنك على الرقم 00 00 213-04 اأو زيارة 

اأحد حمالت كليان جولرز اأو اإر�سال ر�سالة ن�سية لنا ملعرفة ر�سيدك من ا�ستعادة الذهب.

ما عليك �سوى اإر�سال الر�سالة الن�سية: >KAL< >رقم الع�سوية< اإىل الرقم 2737

KAL 299000001 مثال ذلك

ح�ّسل على راحتك

ميكنك حت�سيل قيمة ا�ستعادة الذهب التي ك�سبتها مقابل م�سرتياتك لدى حمالت كليان جولرز 

يف االإمارات يف غ�سون 15 �سهراً. يرجى تذكر ا�سطحاب بطاقة راك بنك كليان جولرز االئتمانية 

اخلا�سة بك عند زيارة اأحد فروع كليان جولرز ال�ستبدال النقاط. 

www.rakbank.ae لالطالع على �رصوط واأحكام ا�ستعادة الذهب تف�سل بزيارة موقعنا

 www.rakbank.ae لالطالع على قائمة فروع حمالت كليان جولرز الكاملة يرجى زيارة موقعنا

تُطبق ال�رصوط.

ات�سل على 00 00 213 - 04 

www.rakbank.ae اأو قم بزيارة

PP
S-

B0
47

1/
V0

92
02

0




