
Discover the 

rewards of 

Goldback

اكت�شف

مك�ف�آت

ا�ستعادة الذهب



The first Credit Card to offer Goldback
Your RAKBANK KALYAN JEWELLERS Credit Card is the first and only Credit Card 
to offer you Goldback on all your spends.

Earn up to 7% Goldback on all International Spends

Monthly Spend Tiers Goldback % on 
International Spends

(Non Kalyan Jewellers)*

Additional 
Goldback % on 

Spends At Kalyan 
Jewellers in India

Up to AED 14,999.99 3% 2%

AED 15,000 - AED 29,999.99 4% 2%

AED 30,000 and more 5% 2%

Minimum Monthly Spends Nil Nil

Maximum Goldback per month AED 2,000 No Cap

You will also earn up to 5% Goldback on international Cash Advances and 
Internet Transactions.

Earn up to 4.5% Goldback on Domestic Spends

Monthly Spend Tiers Goldback % on 
Domestic Spends 

(Non Kalyan 
Jewellers)*

Additional 
Goldback % on 

Spends at Kalyan 
Jewellers in UAE

Up to AED 14,999.99 1% 1.5%

AED 15,000 - AED 29,999.99 2% 1.5%

AED 30,000 and more 3% 1.5%

Minimum Monthly Spends Nil Nil

Maximum Goldback per month AED 1,200 No Cap

Transactions under the category of Charities, Government Services, Bill Payments, Schools, Education, 
Transits, Transport, Telecommunication, Real Estate, Petrol/Gas stations, will earn 0.25% Goldback for 
every AED 1 spent.

Transactions made through any of the banking channels i.e. IVR, Internet Banking, Mobile, CDMs, ATM’s, 
Branches or any other RAKBANK payment channels will not be eligible for any cashback/rewards.

Maximum Value
Let the rewards roll in! Goldback gives you a guaranteed return on everything 
you buy, from fuel and groceries, to air tickets, jewellery and electronics - 
anywhere in the world.

Know your Goldback Balance 
Every month you will receive a Goldback Statement which will provide the 
details of Goldback earned, redeemed, expired and closing balance from 
RAKBANK and Kalyan Jewellers. You can also call RAKBANK Phone Banking 
Service on 04-213 00 00 or visit any Kalyan Jewellers Outlet or send a SMS to us 
to know your Goldback balance.
Simply SMS <KAL> <LOYALTY NUMBER> to 2737,
for example KAL 299000001

Redeem at your convenience
You can easily redeem your Goldback earned against any purchase at Kalyan 
Jewellers outlets in UAE within 15 months. Please remember to carry your 
RAKBANK KALYAN JEWELLERS Credit Card when you visit the Kalyan Jewellers 
outlet for redemption. 
Please visit www.rakbank.ae for Goldback Terms and Conditions.
For the full list of Kalyan Jewellers branches in UAE please visit www.rakbank.ae

البطاقة الئتمانية الأوىل التي متكنك من ا�ستعادة الذهب

تعترب بطاقة راك بنك كليان جولرز االئتمانية االأولى 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 اإلى 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 اإلى 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> اإلى 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

Conditions apply. تُطبق ال�رصوط.

Call 04 - 213 00 00
or visit www.rakbank.ae

ات�سل على 00 00 213 - 04 

www.rakbank.ae اأو قم بزيارة
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