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Ajman Bank hereby declares that it has been licensed and authorized 
by the Central Bank of the UAE to carry out banking business and 
services. All our products and services are Shari’ah complaint and 
approved by our Internal Shari’ah Supervision Committee. For details 
on approval, kindly visit www.ajmanbank.ae

المصرف قبل  من  وتفويضه  ترخيصه  تم  قد  أنه  البيان  هذا  بموجب  عجمان  مصرف   يعلن 

 المركزي ا�ماراتي لممارسة ا�عمال والخدمات المصرفية. جميع منتجاتنا وخدماتنا متوافقة

 مع أحكام الشريعة ا�سالمية ومعتمدة من لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.  للحصول على

www.ajmanbank.aeتفاصيل عن الموافقة، يرجى زيارة الموقع

• Get FREE Zomato Pro Membership when you 
 apply for Ajman Bank BRight Credit Card 
 during the campaign period.

• The campaign period will be determined by 
 Ajman Bank. 

• Target segment: 

 o New to Bank customers i.e. customers 
  applying for BRight Credit Card during the 
  campaign period

 o Pre-selected Inactive cards and active cards 
  with no spends based on Ajman Bank’s 
  internal criteria

 o Primary cards only

• Card should be activated and customers should 
 perform at least 3 transactions on their cards or 
 any number of transactions worth AED 2,000/- 
 to qualify for the reward. The transactions can 
 be retail spend, easy cash or balance transfer. 
 The last date of spends to qualify for the reward 
 will be 30 June 2022. This date maybe   
 extended as determined by Ajman Bank.

• This offer will not be applicable for cross 
 sell cards sourced with other products 
 (home finance, personal finance, auto finance) 
 during the campaign period.

• This offer will not be applicable on dual / split 
 limit cards.

• Customers will be rewarded through digital 
 codes which will be shared with them through 
 SMS or email to their registered details in 
 the system.

• All other credit cards terms and 
 conditions apply.

احصل على عضوية Zomato Pro مجاًنا عند التقدم    •
للحصول على بطاقة ائتمان BRight من مصرف     

عجمان خالل فترة الحملة.  

•  سيتم تحديد فترة الحملة من قبل مصرف عجمان.

الشريحة المستهدفة:   •
العمالء الجدد ، أي العمالء الذين يتقدمون    o  

بطلب للحصول على بطاقة برايت االئتمانية    
خالل فترة الحملة   

البطاقات الغير مفعلة و المحددة مسبًقا    o  

والبطاقات النشطة الغير مستخدمة بناًء على    
المعايير الداخلية لمصرف عجمان   

البطاقات ا�ساسية فقط   o  

يجب تفعيل البطاقة و إجراء 3 معامالت على ا�قل     •
على بطاقاتهم أو أي عدد من المعامالت بقيمة     

2,000 درهم للتأهل للحصول على المكافأة. يمكن   
أن تكون المعامالت عبارة عن عمليات مشتريات أو   

أو تحويل الرصيد. كما سوف يكون آخر  النقد السريع   
موعد �جراء العمليات للتأهل للمكافأة  

هو 30 يونيو 2022. يمكن تمديد هذا التاريخ على  
النحو الذي يحدده مصرف عجمان.  

لن يسري هذا العرض على البطاقات المباعة مع    •
المنتجات  ا�خرى (التمويل العقاري، التمويل     

الشخصي، تمويل السيارات) خالل فترة الحملة.  

لن يسري هذا العرض على البطاقات ذات الحد      •
االئتماني المقسم.  

سيكافأ العمالء من خالل الرموز الرقمية التي سيتم    •
إرسالها عبر الرسائل النصية القصيرة أو البريد   

ا�لكتروني إلى بياناتهم المسجلة.  

تطبق جميع شروط وأحكام  بطاقات   •
االئتمان ا�خرى.  


