				

شروط وأحكام العرض الترويجي الخاص بمعرض جيتكس شوبر 2015
لحاملي بطاقات نور بنك
استخدم بطاقة الخصم أوبطاقة االئتمان من نور بنك خالل فترة سريان العرض الترويجي (كما هي محددة فيما يلي) في شراء االلكترونيات وأحصل على مكافآت
في صورة قسائم مشتريات سامسونج.
يقدم لكم نور بنك (ويشار إليه فيما يلي "بالبنك“''';;;"") العرض الترويجي الخاص بمعرض جيتكس شوبر (2015ويشار إليه فيما يلي“''';;;" "بالعرض الترويجي"“''';;;"")لحاملي
البطاقات من نور بنك والذي يخضع للشروط واألحكام التالية-:
 .1يبدأ العرض الترويجي في تمام الساعة  00:01بتوقيت األمارات العربية المتحدة من يوم الخميس الموافق  1أكتوبر  2015وينتهي في تمام الساعة 23:59
بتوقيت اإلمارات العربية المتحدة من يوم األحد الموافق  25أكتوبر ( 2015ويشار إلى هذه الفترة فيما يلي "“بمدة العرض"“).
 .2سوف يقدم البنك للعمالء المؤهلين قسيمة مشتريات سامسونج بقيمة  100درهم مقابل كل مبلغ مشتريات بقيمة  2,500درهم يتم إنفاقه خالل مدة العرض
على االلكترونيات في متجر نشاط أعماله الرئيسي بيع المنتجات اإللكترونية بالتجزئة .سوف يتم حساب القيمة اإلجمالية لجميع عمليات اإلنفاق باستخدام
البطاقات المؤهلة عند تقدير إجمالي اإلنفاق بموجب شروط التأهل الخاصة بهذا العرض الترويجي.
ال للحصول على أكثر من  10قسائم مشتريات سامسونج بموجب هذا العرض الترويجي .سوف يتم تحديد
 .3في جميع األحوال ،لن يكون العميل الواحد مؤه ً
المكافآت بعد انتهاء مدة العرض مع األخذ في االعتبار اإلنفاق اإلجمالي للعمالء المؤهلين خالل مدة العرض.
 .4يحتفظ البنك بحق أن يطلب من العمالء تقديم إيصاالت المشتريات كإثبات لمعامالت الشراء في الشكل المرضي بالنسبة للبنك .وفي حالة إخفاق العميل في
االلتزام بهذا الطلب خالل المدة الزمنية التي يحددها البنك ،يعتبر العميل قد تنازل عن أي قسائم مكافآت.
 .5يمكن استبدال قسائم سامسونج من أي متجر بيع منتجات سامسونج الموزعة في كافة أنحاء دولة اإلمارات العربية المتحدة شريطة توفر البضائع لدى المتجر.
 .6شروط التأهل للمشاركة في العرض الترويجي-:
		
(أ)
				
				

للتأهل للمشاركة في العرض الترويجي ،على حاملي البطاقات إرسال كلمة“ ”GITEXفي رسالة نصية قصيرة إلى رقم  3526في أي وقت خالل فترة
العرض واستالم رسالة تأكيد المشاركة في العرض الترويجي من البنك .يرجى مالحظة أن تأهلك للمشاركة في هذا العرض الترويجي يتوقف كلي ًا على
استالم رسالة تأكيد نصية من البنك .كماأن أي عمليات شراء تتم قبل استالم رسالة التأكيد النصية لن يتم اعتبارها جزء ًا من إجمالي اإلنفاق.

(ب) يجب تسجيل أرقام الهواتف النقالة للعمالء المؤهلين لدى البنك للمشاركة في هذا العرض الترويجي.
(ج) إن عمليات االنفاق باستخدام بطاقات الخصم أو بطاقات االئتمانية المؤهلة من نور بنك (والتي تشمل بطاقات المكافآت ،وبطاقات أفضل سعر ربح
وبطاقات القيد على الحساب وبطاقات على أساس الرسوم وبطاقة "ماي والت" وبطاقة "وفا" ذات العالمة التجارية المزدوجة وبطاقة بنك نور الخطوط
					
				 الجوية السريالنكية ذات العالمة التجارية المزدوجة) سوف تكون مؤهلة للمشاركة في العرض الترويجي وسوف يتم حساب اإلنفاق اإلجمالي لها.
		
(Wد)

يتم حساب اإلنفاق ضمن حد االئتمان المعتمد فقط عن حساب إجمالي اإلنفاق.

 .7سوف يتم توزيع المكافآتمن خالل خدمة البريد السريع خالل  30يوم ًا من تاريخ انتهاء مدة العرض الترويجي وسوف يتم االحتفاظ بأي مكافأة مرتجعة لمدة 30
يوم ًا من تاريخ إشعار البنك للعميل .وإذا لم يتم المطالبة بهذه المكافأة بعد هذه المدة سوف يتم اعتبار ذلك بأنه تنازل من قبل العميل عن المكافأة.
 .8يعتبر قرار البنك بشأن منح المكافآتالخاصة بالعرض الترويجي نهائي ولن يتم الدخول في أي مراسالت في هذا الشأن.
 .9ال يجوز استبدااللمكافآت بالنقد أو أي هدية أخرى.
المعمول بها للبرنامج المعني خالل فترة هذا العرض
 .10إن نقاط والء العمالء الحالية المقدمة لحاملي بطاقات المكافآت ،سوف تستمر وفق ًا للقواعد اإلرشادية ُ
الترويجي.
 .11إذا كانحامل البطاقة المؤهلةقد تأخر عن سداد األقساط والمبالغ المستحقة عليهفي وقت تخصيص المكافآت ،يحتفظ البنك بحق استثناء ذلك العميل من
هذا العرض الترويجي.
 .12إن هذا العرض الترويجي ُمقدم وفق ًا للحرية المطلقة للبنك ،ويحتفظ البنك بحق تعديل أو تغيير العرض الترويجي و/أو هذه الشروط واألحكام أو أن يوقف
العرض الترويجي هذا في أي وقت وفق ًا لحريته المطلقة.
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GITEX Spend Campaign 2015 Terms and Conditions:
Use your debit or credit card during the Promotion Period (as defined below) for transactions on electronics and receive rewards
in the form of Samsung vouchers.
GITEX spend promotion (the ‘Promotion’) is brought to you by Noor Bank (the ‘Bank’). The following terms and conditions will apply
to the Promotion:
1. The Promotion shall commence at 00.01 UAE time on 1 October 2015 and end at 23.59 UAE time on 25 October 2015
(the ‘Promotion Period’).
2. The Bank will offer eligible customers one AED 100 Samsung voucher for every AED 2,500 spent during the Promotion Period
on electronics at a merchant whose principal business is the retailing of electronic products. Subject to the Promotion’s eligibility
criteria, the gross value of all spends using eligible cards shall be considered towards the ‘Total Spend’.
3. Under all circumstances, a customer will not be eligible for more than 10 Samsung vouchers under the Promotion. Rewards will be
determined following the close of the Promotion Period taking into consideration eligible customers’ Total Spend from the time of
entering the Promotion to the expiry of the Promotion Period.
4. The Bank reserves the right to request customers to submit purchase receipts as proof of transactions to the satisfaction of the
Bank. Where a customer fails to comply with this request within the time frame required by the Bank, the customer shall forfeit the
reward vouchers.
5. Reward vouchers can be redeemed in any participating Samsung outlet across the UAE, subject to availability.
6. Eligibility:
(i)
		
		
		
(ii)

To be eligible for the Gitex Promotion, card holders have to text ‘GITEX’ to 3526 at any time during the Promotion Period and
will receive a confirmation from the Bank on entrance into the Promotion. Please note that your eligibility for this Promotion is
strictly conditional upon receiving a confirmation text from the Bank. Any purchases you make prior to the confirmation text
shall not be considered as part of your Total Spend.
The mobile numbers of eligible customers have to be registered with the Bank to participate in the Promotion.

(iii) Spends on eligible debit cards, credit cards (including Rewards Cards, Best Rate Cards, Charge Cards, Fee Based Cards,
		
My Wallet Cards, Wafa Co-Branded Cards, Noor Bank SriLankan Co-Branded Cards) will be eligible for the Promotion and
		
considered towards your Total Spend.
(iv) Only spends within the approved credit limit will be considered towards your Total Spend.
7. Rewards will be distributed via courier within 30 days of the expiry of the Promotion Period and any returned rewards will be held
for 30 days from the notification to the customer by the Bank. If the rewards remain unclaimed, they will be forfeited.
8. The Bank’s decision in relation to the distribution of rewards in respect of the Promotion is final and no correspondence will be
entered into.
9. Rewards are not exchangeable for cash or any other prize.
10. The existing loyalty points offered to card holders of Rewards Cards will continue as per the existing programme guidelines
during the Promotion Period.
11. If an eligible card is delinquent at the time of the allocation of rewards, the Bank reserves the right to exclude such customer(s)
from this Promotion.
12. This Promotion is offered at the sole discretion of the Bank and the Bank reserves the right to modify or vary the Promotion
and/or these terms and conditions or discontinue the Promotion at any time.
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