البطاقة االئتمانية الأوىل التي متكنك من ا�ستعادة الذهب
تعترب بطاقة راك بنك كليان جولرز االئتمانية الأولى من نوعها التي متنحك الفر�صة ال�ستعادة
الذهب مقابل ما تنفقه من مال.

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.

اح�صل على ا�ستعادة لغاية  %7من الذهب على كافة امل�شرتيات الدولية
فئات النفقات ال�شهرية

لغاية  14.999.99درهم

 15.000درهم –  29.999.99درهم
 30.000درهم فما فوق

احلد الأدنى للنفقات ال�شهرية

احلد الأق�صى ال�ستعادة الذهب �شهريا ً

Earn up to 7% Goldback on all International Spends

ن�سبة ا�ستعادة
الذهب على النفقات
الدولية (خارج حمالت
كليان جولرز)*

ن�سبة ا�ستعادة الذهب
الإ�ضافية على النفقات
لدى كليان جولرز يف
الهند

Additional
Goldback %
on Spends At
Kalyan Jewellers
in India

Goldback % on
International
Spends
(Non Kalyan
*)Jewellers

Monthly Spend Tiers

%3

%2

2%
2%
2%
Nil
No Cap

3%
4%
5%
Nil
AED 2,000

Up to AED 14,999.99
AED 15,000 - AED 29,999.99
AED 30,000 and more
Minimum Monthly Spends
Maximum Goldback per month

%2

%4

%2

%5

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد �سقف

 2000درهم

�ستح�صل �أي�ضا ً على ا�ستعادة لغاية  %5من الذهب على ال�سلفيات النقدية الدولية واملعامالت
عرب الإنرتنت.

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

اح�صل على ا�ستعادة لغاية  %4.5من الذهب على امل�شرتيات املحلية
فئات النفقات ال�شهرية

لغاية  14.999.99درهم

 15.000درهم –  29.999.99درهم
 30.000درهم فما فوق

احلد الأدنى للنفقات ال�شهرية

احلد الأق�صى ال�ستعادة الذهب �شهريا ً

قيمة ق�صوى

ن�سبة ا�ستعادة
الذهب على امل�شرتيات
املحلية (خارج حمالت
كليان جولرز)*
%1

%2

%3

ال يوجد

 1200درهم

Earn up to 4.5% Goldback on Domestic Spends

ن�سبة ا�ستعادة الذهب
الإ�ضافية على النفقات
لدى كليان جولرز يف
دولة الإمارات

Additional
Goldback %
on Spends at
Kalyan Jewellers
in UAE

Goldback %
on Domestic
Spends
(Non Kalyan
*)Jewellers

Monthly Spend Tiers

%1.5

1.5%
1.5%
1.5%
Nil
No Cap

1%
2%
3%
Nil
AED 1,200

Up to AED 14,999.99
AED 15,000 - AED 29,999.99
AED 30,000 and more
Minimum Monthly Spends
Maximum Goldback per month

%1.5
%1.5

ال يوجد

ال يوجد �سقف

دع مكاف�آت الذهب تلمع بني يديك! ي�ضمن لك برنامج ا�ستعادة الذهب العائدات املجزية مقابل
كافة نفقاتك ،بدءا ً من نفقات وقود �سيارتك والبقالة و�صوال ً �إلى تذاكر الطريان ،املجوهرات
والإلكرتونيات ،يف �أي مكان من العامل.

اطلع على ر�صيد نقاط ا�ستعادة الذهب
�ستح�صل كل �شهر على ك�شف ح�ساب من راك بنك وكليان جولرز يو�ضح تفا�صيل وقيمة
ا�ستعادة الذهب التي ك�سبتها �أو ا�ستبدلتها �أو انتهت �صالحيتها �إ�ضافة �إلى الر�صيد اخلتامي.
كما ميكنك االت�صال باخلدمات الهاتفية امل�رصفية من راك بنك على الرقم � 04-213 00 00أو زيارة
�أحد حمالت كليان جولرز �أو �إر�سال ر�سالة ن�صية لنا ملعرفة ر�صيدك من ا�ستعادة الذهب.
ما عليك �سوى �إر�سال الر�سالة الن�صية< >KAL< :رقم الوالء> �إلى الرقم 2737
مثال ذلك KAL 299000001
ح�صل على راحتك
ّ
ميكنك حت�صيل قيمة ا�ستعادة الذهب التي ك�سبتها مقابل م�شرتياتك لدى حمالت كليان جولرز
يف الإمارات يف غ�ضون � 15شهراً .يرجى تذكر ا�صطحاب بطاقة راك بنك كليان جولرز االئتمانية
اخلا�صة بك عند زيارة �أحد فروع كليان جولرز ال�ستبدال النقاط.

لالطالع على �رشوط و�أحكام ا�ستعادة الذهب تف�ضل بزيارة موقعنا www.rakbank.ae

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

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 electronicsanywhere 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

