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ULTRACASH CASHBACK REWARDS PROGRAM  

  1. The ULTRACASH Cashback Rewards Program (the “Program/Cashback Program”) allows eligible Bank Covered Cardholders 
(“Cardholder/s”) to accumulate Cashback (“Cashback”) from spending on their Bank Covered Card (“Ajman Bank Card/s”). 
For avoidance of doubt, the Cashback Program only applies to ULTRACASH Credit Card.

  2. Exclusions from the Program: The Bank has the right to include/exclude any Card into/from Cashback as per the terms 
mentioned in the Amendment to the Terms & Conditions and Service and Price Guide section of this agreement.

  3. Cardholders are eligible to receive a one-time welcome Cashback of AED 500 for UAE Nationals and AED 300 for Expatriates 
during the first year of Card Account set-up upon performing one retail transaction in the first 30 days of card issuance 
and annual fee payment. Any Cashback Cardholders re-applying for the card will not be eligible for the one-time welcome 
bonus.

  4. In order to benefit from Cashback, the Bank Card must be valid and in good standing as per the criteria and standards applied 
by the Bank from time to time. The Cardholder’s acceptance of the Terms and Conditions outlined hereinafter shall be deemed 
satisfied upon redemption of his/her Cashback.

  5. Participation in the Program is automatic and free on receiving the Bank Card. Cardholders can redeem the Cashback through 
Ajman Bank Mobile Banking channel.

  6. Cashback will be awarded from the date the Card is activated whenever the Bank Card is used for all domestic and  
international retail spends/ purchase transactions only.

  7.     Cardholders can select 2 of 4 spend categories and earn 5% Cashback on 2 categories. The 4 spend categories are fuel, 
supermarket, online spends and school fee payments. UAE nationals will get 10% Cashback on fuel category for the 1st 
3 months of card issuance if fuel is selected by the Cardholder and 5% Cashback thereafter. The determination of fuel, 
supermarket, online spends and school fee spend will be basis merchant code as published by MasterCard, from time to time. 
The following rate of Cashback will be awarded to the Corresponding Eligible transactions and maximum Cashback accrual cap 
will apply per month as per the table below:

Spending type Cashback % Maximum Cashback 
per statement cycle

 Fuel 5% AED 500

 Supermarket 5% AED 500

 Online Spends 5% AED 500

 School fees 5% AED 500

 All other retail spending 1% Up to the Credit limit

 The Bank will not be responsible for providing Cashback for purchases at merchant outlets/franchises that have not registered 
themselves under the merchant codes assigned for the Cashback program spend categories.

 8. Cashback will stop accruing if the Cardholders fail to pay the Minimum Amount Due on the Card Account on 2 consecutive 
Payment Due Dates. The Cardholder should not be delinquent in his/her Card Account to be eligible to receive Cashback. No 
transfer/credit of the Cashback will be done with retrospective effect if the Card Account has been returned to normal after 
being delinquent.

 9. Warning: In the event, the Card is voluntarily closed by the Cardholder, Cashback accumulated on his/ her Card has to be 
redeemed within 30 days of Card closure; otherwise these will automatically lapse. In the event the Card is cancelled by the 
Bank for any other reason, all the Cashback accumulated will stand forfeited. If the Card is blocked or suspended by the Bank 
for any reason whatsoever, then the Cashback accumulated shall stand forfeited but may be reinstated at the discretion of the 
Bank if the use of the Card is reinstated.d.

10. The Bank’s decision on the computation of Cashback will be final, conclusive and binding on the Cardholder.

11. The Cardholder can only redeem those Cashback credited to the Bank Card Account of the Cardholder at the time of making 
the redemption. The books and records of the Bank shall be conclusive evidence in respect of the number of Cashback 
registered and credited to the Cardholder’s Bank Card Account.

12. In addition to any other conditions outlined in these Terms and Conditions, Cashback accumulated under the Cardholder’s Bank 
Cards Account(s) will be cancelled if the Cardholder’s Bank Card

(a) is closed;
(b) is not in good standing in the opinion of the Bank i.e. missed his payments on credit cards and/or any other product with 

Ajman Bank;
(c) has expired;
(d) has breached the Bank’s Agreement
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13. Cashback redemption will not be allowed if the Minimum Amount Due on the Card Account has not been cleared on the 
Payment Due Date for one statement cycle. The account will be reactivated only after the dues are cleared.

14. Cashback will expire automatically in 2 years from the date of point accrual.

15. Cashback requests cannot be cancelled, revoked or changed once submitted to the Bank.

16. The Bank reserves the right to disqualify any Cardholder from further participation in the Cashback Program after sending a 
written notification to the Cardholder, if in the Bank’s sole judgment, that Cardholder has in any way violated these Terms and 
Conditions and/or the Terms and Conditions of the Bank Covered Card Agreement. Suspension and disqualification may result, 
at the Bank’s sole discretion, in the cancellation and nullification of all Cashback earned by the Cardholder.

17. The Program does not in any way amend the Bank Card Terms and Conditions between the Bank and the Cardholder, and any 
term referenced but not defined herein may be interpreted by the said Terms and Conditions.

18. The Bank acts in good faith in response to any oral or electronic instruction or inquiry by the Cardholder in respect of any 
matter about this Program and fulfilment of Cashback. The Cardholder will not be entitled to claim or allege any loss, damage, 
liability, expense etc. attributable directly or indirectly to any such good faith action of the Bank and the Cardholder shall 
indemnify and hold the Bank harmless in respect thereof.

 19. Cashback may not be earned on any expenditure not classified by the Bank as a Qualifying Expenditure. The following 
transactions are classified as non-Qualifying Expenditure and will not be eligible for the Cashback unless otherwise specified 
by the Bank: 

   a.    Cash withdrawals at ATMs, exchange houses or similar institutions; 
   b.    The issuance of traveler’s cheques or similar instruments 
   c.     Any cash or Easy Cash transaction 
   d.    Any balance transferred to the Card Account 
   e.    Any Transactions at merchants classified as “Security Brokers/Dealers”, “Government transaction, Money transfer, 

Wallet top-up 
   f.     Any transaction above the card limit 
   g.    Fees or Charges 
   h.    Installment Payment Plan transactions
   i.     Disputed or fraudulent transactions 

 20. The Bank may at its own discretion amend the list of transactions classified as Non-Qualifying Expenditure and not eligible for 
Cashback listed in the condition above after giving 60-day advance notice.

 21. The Bank reserves the right to terminate the Cashback program or amend its terms and conditions after giving 60-day 
advance notice.
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ULTRACASH برنامج الكاش باك من
   1.    يتيح برنامج مكافآت الكاش باك من ألترا كاش )“البرنامج / برنامج الكاش باك”( لحاملي البطاقة المغطاة من المصرف المستحقين 

)“حامل البطاقة )حاملو البطاقات(”( استحقاق الكاش باك )“الكاش باك”( من خالل استخدام بطاقتهم المغطاة من المصرف 
.ULTRACASH بطاقة مصرف عجمان”(. وقطًعا للشك، ينطبق برنامج الكاش باك فقط على بطاقة ائتمان“(

   2.    االستثناءات من البرنامج: يحق للمصرف إدماج أي بطاقة في الكاش باك أو استبعادها منه وفًقا للشروط الواردة في تعديل الشروط 
واألحكام العامة والقسم الخاص بدليل الخدمة واألسعار من هذه االتفاقية.

   3.    يحق لحاملي البطاقات الحصول على كاش باك ترحيبي ُيعطى مرة واحدة بقيمة 500 درهم إماراتي لمواطني دولة اإلمارات العربية 
المتحدة و300 درهم إماراتي للمغتربين خالل السنة األولى من إنشاء حساب البطاقة وذلك عند إجراء معاملة تجزئة خالل الثالثين 

يوًما األولى من إصدار البطاقة وبعد دفع الرسوم السنوية. وأي حامل بطاقة كاش باك يتقدم بطلب للحصول على بطاقة جديدة ال 
يحق له الحصول على المكافأة الترحيبية التي ُتعطى مرة واحدة.

   4.    من أجل االستفادة بالكاش باك، يجب أن تكون البطاقة المصرفية سارية وفي وضع جيد وفًقا للمعايير والقواعد التي يطبقها المصرف 
من حين آلخر. وُيعتبر قبول حامل البطاقة للشروط واألحكام الموضحة أدناه متحقًقا حال استرداده للكاش باك المستحق له.

   5.    تتم المشاركة في البرنامج تلقائًيا ومجاًنا عند استالم البطاقة المصرفية. يمكن لحاملي البطاقة استرداد الكاش باك من خالل قناة 
الخدمات المصرفية عبر الجوال التابعة لمصرف عجمان.

   6.    ُيمنح الكاش باك اعتباًرا من تاريخ تفعيل البطاقة المصرفية، وذلك كلما اسُتخدمت البطاقة لدفع قيمة عمليات شراء بالتجزئة / معامالت 
شرائية فقط.

   7.    يمكن لحامل البطاقة اختيار فئتين من فئات اإلنفاق األربع والحصول على كاش باك بنسبة %5 على فئتين منها. فئات اإلنفاق األربع 
هي: الوقود ومحالت السوبر ماركت والدفع عبر اإلنترنت والرسوم المدرسية. ويحصل مواطنو دولة اإلمارات العربية المتحدة على 
كاش باك بنسبة %10 على فئة الوقود خالل األشهر الثالثة األولى من إصدار البطاقة إذا اختار حامل البطاقة فئة الوقود، ثم تقل 

نسبة هذا الكاش باك إلى %5 بعد ذلك. ويعتمد تحديد فئات الوقود ومحالت السوبر ماركت والدفع عبر اإلنترنت والرسوم المدرسية 
على رمز التاجر الذي تنشره ماستر كارد من حين آلخر. وُيمنح الكاش باك بالمعدالت التالية على المعامالت المستحقة المعنية وُيطبق 

حد أقصى للكاش باك التراكمي شهرًيا، وفًقا للجدول أدناه:
النسبة المئوية للكاشنوع اإلنفاق

باك للمعاملة الواحدة
 الحد األقصى لالسترداد النقدي لكل

دورة كشف حساب
500 درهم إماراتي%5الوقود

500 درهم إماراتي%5محالت السوبر ماركت

500 درهم إماراتي%5الدفع عبر اإلنترنت

500 درهم إماراتي%5الرسوم المدرسية

بما ال يزيد عن الحد األقصى لالئتمان%1جميع نفقات البيع بالتجزئة األخرى
ال يلتزم المصرف بمنح كاش باك على عمليات الشراء التي تتم في منافذ البيع / االمتيازات التي لم ُتسَجل برموز التاجر المخصصة لفئات 

اإلنفاق المدرجة ضمن برنامج الكاش باك.
   8.    يتوقف استحقاق الكاش باك في حال تقاعس حامل البطاقة عن دفع الحد األدنى للمبلغ المستحق على حساب البطاقة مرتين متتاليين 
في تاريخ استحقاقه. وينبغي أال يكون حامل البطاقة متخلًفا عن سداد المبالغ المستحقة على حساب بطاقته حتى يحصل على الكاش 

باك. وال يجوز تحويل الكاش باك أو قيده لحساب حامل البطاقة بأثر رجعي في حال إعادة الحساب إلى حالته الطبيعية بعد التخلف عن 
سداد المبالغ المستحقة عليه.

   9.    تحذير: في حالة إغالق حامل البطاقة للبطاقة اختيارًيا، يجب استرداد الكاش باك التراكمي المستحق لبطاقته في غضون 30 يوًما من 
إغالق البطاقة، وإال فسُيلغى تلقائًيا. وفي حال إلغاء المصرف للبطاقة ألي سبب آخر، ُيصاَدر جميع الكاش باك التراكمي. وفي حال حظر 

المصرف للبطاقة أو تعليقه لها ألي سبب من األسباب، ُيصاَدر الكاش باك التراكمي، ومع ذلك، يجوز استعادة الكاش باك وفًقا لتقدير 
المصرف في حالة استعادة البطاقة.

   10.  ُيعتبر قرار المصرف بشأن احتساب الكاش باك نهائًيا وحاسًما وملزًما لحامل البطاقة.

   11.  يجوز لحامل البطاقة استرداد الكاش باك المقيد لحساب البطاقة المصرفية الخاصة بحامل البطاقة في الوقت المحدد لالسترداد فقط. 
وُتعتبر دفاتر وسجالت المصرف إثباًتا قاطًعا لعدد الكاش باك المسجلة والمقيدة لحساب البطاقة المصرفية الخاصة بحامل البطاقة.

   12.  باإلضافة إلى جميع الشروط األخرى المنصوص عليها في هذه الشروط واألحكام، ُيلغى الكاش باك التراكمي المقيد في حساب 
)حسابات( البطاقة المصرفية الخاصة بحامل البطاقة في الحاالت التالية: 

    )أ(       إغالق البطاقة المصرفية الخاصة بحامل البطاقة؛

  )ب(     كون البطاقة المصرفية الخاصة بحامل البطاقة ليست في وضع جيد حسب رأي المصرف أي أن حامل البطاقة لم يسدد المبالغ 
المستحقة عليه عن بطاقات االئتمان و/أو أي منتجات أخرى لمصرف عجمان؛

   )ج(      انتهاء سريان البطاقة المصرفية الخاصة بحامل البطاقة؛

   )د(      إخالل البطاقة المصرفية الخاصة بحامل البطاقة باتفاقية المصرف؛
   13.  ال ُيسمح باسترداد الكاش باك في حال عدم سداد الحد األدنى للمبلغ المستحق على حساب البطاقة في تاريخ االستحقاق خالل دورة 

كشف حساب واحدة. ويعاد تنشيط الحساب فقط بعد سداد المبالغ المستحقة. 
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   14.  ينتهي سريان الكاش باك تلقائًيا بعد مرور عامين من تاريخ تراكم النقاط.

   15.   بمجرد تقديم طلب الكاش باك إلى المصرف، ال يجوز إلغاؤه أو سحبه أو تعديله.

   16.  يحتفظ المصرف بالحق في إسقاط أهلية أي حامل بطاقة للمشاركة في برنامج الكاش باك مستقبًلا بعد إرسال إخطار خطي إلى حامل 
البطاقة، في حال إخالل حامل البطاقة بأي شكل من األشكال، وفًقا لتقدير المصرف وحده، بهذه الشروط واألحكام العامة و / أو الشروط 

واألحكام العامة التفاقية البطاقة المغطاة من المصرف. ويجوز أن يترتب على تعليق المشاركة وإسقاط األهلية إلغاء وإبطال جميع 
الكاش باك المستحقة لحامل البطاقة، وذلك وفًقا لتقدير المصرف وحده.

   17.  ال يتضمن البرنامج بأي حال من األحوال تعديل شروط وأحكام البطاقة المصرفية فيما بين المصرف وحامل البطاقة، وأية مصطلحات 
واردة في هذه الوثيقة دون إفراد تعريف لها يجوز تفسيرها وفًقا للشروط واألحكام سالفة المصرف . 

   18.  يستجيب المصرف بمنتهى حسن النية ألي تعليمات أو طلبات شفهية أو إلكترونية يصدرها حامل البطاقة فيما يخص أي مسألة تتعلق 
بهذا البرنامج وبأداء الكاش باك. وال يحق لحامل البطاقة ادعاء تكبد أي خسارة أو ضرر أو مسؤولية أو مصروفات أو ما إلى ذلك من جراء 

استجابة المصرف لتعليماته أو طلباته سالفة البيان بمنتهى حسن النية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أو المطالبة بالتعويض في هذا 
الصدد. ويلتزم حامل البطاقة بتجنيب المصرف تكبد أي خسارة أو ضرر أو مسؤولية أو مصروفات من هذا القبيل وتعويضه عنها.

   19.  ال يجوز الحصول على كاش باك على أية مصروفات غير مصنفة من قبل المصرف بوصفها مصروفات مؤهلة. وقد ُصنفت المعامالت 
التالية بوصفها مصروفات غير مؤهلة وال تخول الحق في الكاش باك، ما لم يصرح المصرف بخالف ذلك: 

أ.        عمليات السحب النقدي من ماكينات الصرف اآللي أو مكاتب الصرافة أو ما شابهها من المؤسسات؛

ب.     إصدار شيكات سفر أو ما شابهها من الصكوك؛

ج.       أي معاملة نقدية أو معاملة بنظام اإليزي كاش؛

د.       أي رصيد ُيحَول إلى حساب البطاقة؛

 ه.       أي معاملة تتم مع اتجار مصنفين بوصفهم “سماسرة أوراق مالية / موزعين”، أو معاملة حكومية، أو تحويل أموال، أز زيادة لرصيد    
       المحفظة؛

و.       أي معاملة تتجاوز الحد االئتماني للبطاقة؛

ز.        الرسوم أو المصاريف.

ح.       معامالت خطة دفع األقساط المعامالت المتنازع فيها أو االحتيالية
   20.  يجوز للمصرف، وفًقا لتقديره الخاص، تعديل قائمة المعامالت المصنفة بوصفها مصروفات غير مؤهلة وال تخول الحق في الكاش 

باك، المدرجة في الشرط الوارد أعاله، بعد تقديم إخطار مدته 60 يوًما.
   21.  يحتفظ المصرف بالحق في إنهاء برنامج الكاش باك أو تعديل شروطه وأحكامه بعد تقديم إخطار مدته 60 يوًما.


