شروط وأحكام العرض الترويجي َرشح صديق ًا

Terms and Conditions Home Finance Member-Get-Member

المحــددة
يحصــل عميــل البنــك الــذي قــام بالترشــيح (ويشــار إليــه فيمــا يلــي
"بالم ِ
رشــح ") خــال المــدة ُ
ُ
للعــرض الترويجــي " َرشــح صديقــ ًا " علــى مكافــأة مــن نــور بنــك (ويشــار إليــه فيمــا يلــي "بالبنــك ") بموجــب
الشــروط واالحــكام التاليــة

For every referral that is booked during this limited period Home Finance
Member-Get-Member promotion (the ‘Promotion’), the referring Bank customer
(the ‘Referrer’) will be eligible to receive rewards from Noor Bank (the ‘Bank’) subject
to these Terms and Conditions.

QUALIFICATION AND ELIGIBILITY CRITERIA

معايير التأهل
.1

يبــدأ العــرض الترويجــي فــي  1يونيــو  2017وينتهــي فــي  30نوفمبــر ( 2017ويشــار إلــي هــذه الفتــرة
فيمــا يلــي "بمــدة العــرض") .يجــب أن يكــون تاريــخ الترشــيح فــي أو قبــل  30نوفمبــر .2017

1.		 The Promotion shall commence on 1 June 2017 and end on 30 November 2017
(the ‘Promotion Period’). The referral date should be on or before 30
November 2017.

.2

ا حاليـ ًا لــدى البنــك فــي وقــت تأكيــد الترشــيح بنجــاح .كمــا يجــب أال يكــون
الم ِ
رشــح عميـ ً
يجــب أن يكــون ُ
"بالم َ
الم َ
ا حاليــ ًا لــدى البنــك.
رشــح (ويشــار إليــه
رشــح") عميــ ً
ُ
العميــل ُ

2.		 The Referrer must be an existing customer of the Bank at the time the referral
is confirmed successful. The referred person must not be an existing customer
of the Bank (the ‘Referee’).

.3

ا للحصــول علــى مكافــأة علــى صلــة بترشــيح
الم ِ
رشــح مؤه ـ ً
مــع مراعــاة أحــكام البنــد ( )7أدنــاه ،يكــون ُ
الم َ
رشــح خــال مــدة العــرض إذا -
ُ

3.		 Subject to paragraph 7 below, a Referrer will be eligible for a reward in respect
of the referral of a Referee during the Promotion Period if -

أ.

الم َ
رشح طلب تمويل عقاري للبنك خالل مدة العرض.
قدم ُ

the Referee submits an application to the Bank for Home Finance during
the Promotion Period; and

a.

ب.

موافقة البنك على طلب التمويل العقاري بقيمة  1,000,000,,درهم إماراتي كحد أدنى.

the application has been accepted and the finance has been booked by
the Bank for a minimum of AED 1,000,000; and

b.

ج.

صــرف مبلــغ التمويــل قبــل أو فــي  31ديســمبر  2017بالنســبة للعقــارات الجاهــزة ،أو إتمــام تســجيل
الرهــن العقــاري قبــل أو فــي  31ديســمبر  2017بالنســبة للعقــارات المباعــة علــى الخارطــة.

in the case of a completed property, the finance amount is disbursed by
31 December 2017, or in the case of an off plan property, the mortgage
registration is completed by 31 December 2017.

c.

.4

رشــح
الم ِ
يكــون تاريــخ الترشــيح هــو التاريــخ الــذي تســلم فيــه البنــك الترشــيح اإللكترونــي الــذي يقدمــه ُ
مــن خــال الصفحــة اإللكترونيــة التــي يحددهــا البنــك.

4.		 The date of referral shall be determined as the date the Bank receives the
online referral which is to be submitted by the Referrer on the web page
designated by the Bank.

.5

الم َ
الم َ
رشــح الصريحــة
الم ِ
رشــح بأنــه قــد حصــل علــى موافقــة ُ
رشــح للبنــك ،يضمــن ُ
بموجــب تقديــم بيانــات ُ
الم َ
الم َ
رشــح قــد وافــق علــى اتصــال البنــك بــه عبــر البريــد
رشــح الشــخصية للبنــك وبــأن ُ
لتقديــم بيانــات ُ
رشــح بــأن يقــوم البنــك
الم ِ
اإللكترونــي و/أو الهاتــف و/أو الرســائل النصيــة القصيــرة .كمــا يوافــق ُ
للم َ
رشــح.
باإلفصــاح عــن اســمه ُ

5.		 In providing the Bank with details of the Referee(s), the Referrer warrants that
he/she has obtained the Referee’s explicit consent to provide the Referee’s
personal information to the Bank and that the Referee has agreed for the Bank
to contact them via email, phone and/or SMS. The Referrer also consents to the
Bank disclosing his/her name to the Referee(s).

.6

الم َ
رشــح ،ســواء بموجــب هــذا العــرض الترويجــي
فــي حــال قيــام أكثــر مــن شــخص واحــد بترشــيح نفــس ُ
ا للحصــول علــى
أو أي برنامــج ترشــيح آخــر ،يكــون الشــخص األول فقــط الــذي قــام بالترشــيح مؤهــ ً
مكافــأة الترشــيح بموجــب البرنامــج المعنــي .وفــي حالــة أي نــزاع ،يقــرر البنــك وفق ـ ًا لحريتــه المطلقــة
ال.
الشــخص الــذي قــام بالترشــيح أو ً

6.		 If more than one person refers the same Referee, whether under this Promotion
or any other referral program, only the first person to make the referral will be
eligible for the referral reward under the relevant program. In the event of any
dispute, the Bank reserves the right to exclude such Referrer from this Promotion.

.7

رشــح قــد تخلــف عــن ســداد أي مبالــغ مســتحقة للبنــك فــي وقــت تخصيــص
الم ِ
إذا كان الشــخص ُ
رشــح مــن المشــاركة فــي هــذا العــرض الترويجــي.
الم ِ
المكافــآت ،يحتفــظ البنــك بحــق اســتبعاد ذلــك ُ

7.		 If an eligible Referrer is delinquent on any amounts due to the Bank at the
time of the allocation of rewards, the Bank reserves the right to exclude such
Referrer from this Promotion.

.8

ال يشــمل هــذا العــرض الترويجــي موظفــي مجموعــة نــور االســتثمارية أو أي مــن شــركات التعهيــد
التــي يتعامــل معهــا البنــك.

8.		 This Promotion is not extended to Noor Investment Group staff or any of the
Bank’s outsource vendors.

.9

يعتبــر قــرار البنــك ،بشــأن تأهــل عمليــة ترشــيح ناجحــة ،نهائــي وقاطــع ولــن يتــم الــرد علــى أي مناشــدة
أو مراســات.

9.		 Determination of the eligibility of a successful referral by the Bank shall be final,
conclusive and binding, and no appeal or correspondence will be entertained.

ا للحصــول علــى جوائــز فــي شــكل قســيمة/
الم ِ
رشــح مؤهـ ً
 .10مــع مراعــاة هــذه الشــروط واألحــكام ،يكــون ُ
قســائم مشــتريات "شــرف دج" أو أي قســائم أخــرى وفق ـ ًا للحريــة المطلقــة للبنــك ،علــى أســاس مبلــغ
التمويــل لعمليــات الترشــيح الناجحــة المتوافقــة مــع الشــروط المبينــة فــي البنــد ( )3أعــاه وتكــون
المكافــآت كمــا يلــي -

10.		 Subject to these terms and conditions, the Referrer will be eligible for rewards
in the form of a Sharaf DG voucher(s) (or any other voucher(s) at the Bank’s
discretion), based on the finance amount of successful referrals complying
with the conditions set out in paragraph 3 above as follows -

قيمة قسيمة المشتريات (درهم إماراتي)

المصروف (درهم إماراتي)
مبلغ التمويل ُ

)Value of Gift Voucher (AED

)Disbursed Finance Amount (AED

1,000

1,000,000 - 3,000,000

2,000

3,000,001 - 7,000,000

3,000

7,000,001 and more

الم َ
ا للحصــول
الم ِ
رشــح مؤه ـ ً
رشــح عــدم إبــرام التمويــل العقــاري مــع البنــك ،لــن يكــون ُ
فــي حــال اختيــار ُ
علــى أي مكافــآت ضمــن هــذا العــرض الترويجــي.

800 6667
noorbank.com

Where the Referee opts not to proceed with the Bank, the Referrer will not be
eligible for the Promotion rewards.
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 .11فــي حــال أن يكــون هنــاك عمليــة ترشــيح واحــدة أو أكثــر مــن قبــل العميــل فــي أي شــهر ميــادي واحــد،
يتــم احتســاب المبلــغ اإلجمالــي لمبالــغ طلبــات التمويــل العقــاري التــي تــم حجزهــا عنــد تحديــد قيمــة
قســيمة المشــتريات.

11.		 In the event where there are one or more referrals by a customer in a calendar
month, the cumulative sum of finance amounts for all such applications booked
will be used to determine the value of gift voucher.

ا للمشــاركة فــي هــذا العــرض الترويجــي ،فــي حــال تقديــم معلومــات غيــر
الم ِ
رشــح مؤهــ ً
 .12لــن يكــون ُ
صحيحــة أو غيــر تامــة للبنــك (بيانــات االتصــال).

12.		 The Referrer will not qualify for the Promotion if incomplete or inaccurate
information (contact details) are given to the Bank.

 .13ال يجوز التنازل عن المكافآت أو استبدالها بالنقد أو تجزئتها لقسائم بمبالغ أقل.

13.		Rewards cannot be assigned, exchanged for cash or broken down into
vouchers of smaller amounts.

االسترداد

REDEMPTION

رشــح المؤهــل للحصــول علــى مكافــأة بموجــب عمليــة ترشــيح ناجحــة عبــر
 .14يقــوم البنــك باالتصــال
بالم ِ
ُ
الهاتــف و/أو البريــد اإللكترونــي إلبالغــه بالحضــور إلــى مكاتــب البنــك الســتالم قســيمة المشــتريات.

14.		 For successful referrals, the qualifying Referrer will be contacted by the Bank via
phone and/or email to notify them to visit the Bank’s offices to collect the voucher.

رشــح مــدة  30يوم ـ ًا ميالدي ـ ًا مــن تاريــخ اإلشــعار ،الســتالم قســيمة المشــتريات الخاصــة
الم ِ
 .15يكــون أمــام ُ
رشــح قــد تــم اســتبعاده مــن اســتالم
الم ِ
بهــذا العــرض الترويجــي ،وبخــاف ذلــك ســوف يعتبــر بــأن ُ
قســيمة العــرض الترويجــي.

15.		 The Referrer will have 30 calendar days from notification date to collect the
Promotion voucher otherwise the Referrer will be deemed disqualified from
receiving the Promotion voucher.

رشــح تقديــم بطاقــة هويــة أصليــة ســارية المفعــول (جــواز الســفر ،بطاقــة الهويــة
الم ِ
 .16يجــب علــى ُ
اإلماراتيــة) الســتالم قســيمة المشــتريات.

16.		 The Referrer will be required to provide original valid identification (Passport,
Emirates ID) for collection of the Promotion voucher.

 .17فــي حــال رفــض البائــع المعنــي بقســيمة مشــتريات العــرض الترويجــي اســتبدال القســمية خــال فتــرة
الســريان المبينــة علــى القســيمة ،يرجــى التواصــل معنــا علــى البريــد اإللكترونــي .homefinance@noorbank.com

17.		If the Promotion voucher vendor, refuses to honor the voucher
within the validity period mentioned on the voucher, please email us
at homefinance@noorbank.com

GENERAL

شروط عامة
 .18تخضــع جميــع طلبــات التمويــل العقــاري لموافقــة البنــك وفق ـ ًا للسياســات واإلجــراءات المعمــول بهــا
والتــي يجــوز للبنــك أن يقــوم بتعديلهــا مــن وقــت آلخــر.

18.		 All applications for financing will be subject to the Bank’s approval in
accordance with its applicable policies and procedures, which may be
amended from time to time.

 .19يحــق للبنــك ،فــي أي وقــت ودون إشــعار ُمســبق أو تحمــل أي مســؤولية ،إنهــاء هــذا العــرض الترويجــي
و/أو إلغــاء و/أو تعديــل المنافــع والخصائــص و/أو تغييــر أو حــذف أو اإلضافــة للشــروط واألحــكام المبينــة
فــي هــذا المســتند.

19.		The Bank is entitled, at any time and without any prior notice or liability
to terminate the Promotion and/or cancel and/or vary its benefits or features,
and/or vary, add to or delete any of the terms and conditions outlined herein.

رشــح أن يقدمهــا للبنــك .وســوف يتــم
للم ِ
 .20ال يوجــد حــد أقصــى لعــدد عمليــات الترشــيح التــي يمكــن ُ
رشــح فقــط علــى عمليــات الترشــيح المؤهلــة وفقــ ًا لشــروط التأهــل المبينــة أعــاه.
للم ِ
تقديــم مكافــأة ُ

20.		There is no cap on the number of referrals that a Referrer can submit
to the Bank. The Referrer will be rewarded only on the referrals that qualify as
per the Qualification and Eligibility criteria.

المبينة على قسيمة المشتريات.
الم ِ
رشح االلتزام بالشروط واألحكام ُ
 .21يجب على ُ

21.		 The Referrer will have to comply with the Terms and Conditions cited on the
Promotion voucher.

الم َ
رشح.
الم ِ
رشح ُمصرح له في أي وقت باالتصال ومناقشة تفاصيل المنتج مع ُ
 .22ال يعتبر ُ

22.		 The Referrer, at any time, is not authorised to communicate or discuss product
details with the Referee.
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