Benefits
Terms &
Conditions

مباريات الجولف المجانية الشروط واألحكام

Complimentary Golf Terms and Conditions
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يتيــح نــور بنــك لحاملــي بطاقــات المكافــآت (البطاقــة البالتينيــة) وبطاقــات الخدمــات المصرفيــة المميــزة
االئتمانيــة (بطاقــة ورلــد) االســتمتاع بمباريــات جولــف مجانيــة بصحبــة ضيــف فــي نــادي الجولــف فــي
ا علــى الحصــول علــى حســم بنســبة  20%علــى األطعمــة والمشــروبات التي
المرابــع العربيــة بدبــي ،فضـ ً
يتناولهــا الالعبــون فــي ذلــك اليــوم باإلضافــة إلــى حســم بنســبة  10%علــى أي مشــتريات مــن "جولــف
س بنــادي المرابــع العربيــة للجولــف.
هــاو "
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شروط التأهل
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للحجــز يرجــى االتصــال علــى هاتــف  800 6667قبــل  5أيــام عمــل علــى االقــل مــن تاريــخ المبــاراة .يتوقــف
قبــول الحجــز علــى الحريــة المطلقــة لنــادي المرابــع العربيــة للجولــف ويخضــع لتوفــر المالعــب.

3. To make a booking for Golf, call 800 6667 at least 5 working days prior to the
game date. Booking acceptance will be at the discretion of Arabian Ranches
Golf Club and is subject to availability.
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يتــم فــرض رســوم علــى العمــاء فــي حالــة التخلــف عــن الحضــور (إشــعار خــال أقــل مــن  48ســاعة) علــى
بطاقاتهــم االئتمانيــة وفقــ ًا للجــدول التالــي

4. Customers will be charged for no show (less than 48 hours notice) on their
credit card as per the detailed charges below

1. Noor Bank Rewards (Platinum) and Priority (World) Credit Card holders are
entitled to avail complimentary access to golf at Arabian Ranches Golf Course in
Dubai, 20% discount on food and beverages consumed by players on the day and a
10% discount on any purchases at Golf House located at the Arabian Ranches
Golf Club.
2. Eligibility

 10,000درهم فما فوق

AED 3,000 and above

 3,000درهم إماراتي فما فوق

Monthly Spends

مباراة جولف مجانية مع ضيف مرتين في الشهر

مباراة جولف واحدة مجانية مع ضيف مرة واحدة شهري ًا

شروط التأهل

AED 10,000 and above
Free golf with a guest twice a month

Free golf with a guest once a month

درهم إماراتي

Day

عطلة نهاية األسبوع

390

Weekends
أيام األسبوع

290

Weekends
أيام األسبوع

9 Hole

5. The following charges will apply for 2 additional playing guests accompanying
eligible Noor Bank cardholders
اليوم

AED

Day

عطلة نهاية األسبوع

390

Weekends
أيام األسبوع

290

 18حفرة

18 Hole

Weekdays
عطلة نهاية األسبوع

275

Weekends
أيام األسبوع

220

 9حفرات

9 Hole

Weekdays

كمــا باإلمــكان لعــب مباريــات إضافيــة مــع خصــم الرســوم علــى بطاقــة نــور االئتمانيــة وفقــ ًا للجــدول
التالــي وســوف يتــم إظهــار الرســوم فــي كشــف الحســاب الشــهري الخــاص بحامــل البطاقــة

6. Additional golf rounds shall be charged to your Noor Bank Primary Credit Card
as per the following charges and will be reflected in your monthly statement
Winter - 1 October to 31 May

الشتاء  -من  1أكتوبر حتى  31مايو
درهم إماراتي

اليوم

Rate in AED

Day

عطلة نهاية األسبوع

670

Weekends
أيام األسبوع

570

 18حفرة

18 Hole

Weekdays
عطلة نهاية األسبوع

450

Weekends
أيام األسبوع

285

 9حفرات

9 Hole

Weekdays

الصيف  -من  1يونيو حتى  30سبتمبر

Summer - 1 June to 30 September
درهم إماراتي

اليوم

Rate in AED

Day

عطلة نهاية األسبوع

460

Weekends
أيام األسبوع

360
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ال يتحمــل نــور بنــك أي مســؤولية أيــ ًا كانــت عــن أو علــى صلــة بــأي منافــع لرياضــة الجولــف مقدمــة
لحاملــي البطاقــات المؤهليــن ويحتفــظ بحــق ســحب أو تعديــل هــذه المنافــع والشــروط واألحــكام
المتعلقــة بهــا فــي أي وقــت دون إشــعار مســبق.

18 Hole

عطلة نهاية األسبوع

Weekends
أيام األسبوع

180
 . 7ال تعتبر منافع رياضة الجولف المجانية بمثابة عضوية في نادي الجولف.

 18حفرة

Weekdays

260

800 6667
noorbank.com

 9حفرات

Weekdays

درهم إماراتي
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18 Hole

عطلة نهاية األسبوع

220

.6

 18حفرة

Weekdays

275
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Eligibility

اليوم

AED

تطبق الرسوم التالية على  2العبين إضافيين يحضرون في صحبة حامل بطاقة نور بنك المؤهلة

اإلنفاق الشهري

 9حفرات

9 Hole

Weekdays
7. The complimentary golf benefit shall not to be regarded as membership to the
golf club.
8. Noor Bank accepts no liability whatsoever for or in connection with any of the
golf benefits offered to eligible cardholders and reserves the right to withdraw
or amend these benefits and related terms and conditions at any time without
any prior notification.

نور بنك (ش.م.ع) ,ص.ب  8822دبي ,اإلمارات العربية المتحدة
Noor Bank PJSC P.O. Box 8822, Dubai, United Arab Emirates

شروط وأحكام مرافق صاالت الجيم واللياقة البدنية
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Gym and Fitness Facilities Terms and Conditions

يســمح لحاملــي بطاقــات المكافــآت (البالتينيــة) والخدمــات المصرفيــة المميــزة (ورلــد) االئتمانيــة مــن
نــور بنــك االســتفادة مــن الدخــول المجانــي لصالــة تاليــس فيتنــس فــي جميــرا أبــراج اإلمــارات فــي دبــي
وصالــة لــو رويــال ميريديــان جيــم فــي أبوظبــي.

Noor Bank Rewards (Platinum) and Priority (World) credit card holders are
entitled to avail complimentary access to Talise Fitness at Jumeirah Emirates
Towers in Dubai and Le Royal Méridien Gym in Abu Dhabi.

كمــا يســمح لحاملــي بطاقــات الخدمــات المصرفيــة المميــزة (ورلــد) مــن نــور بنــك االســتفادة مــن الدخــول
المجانــي لصالــة بــودي الينــز فــي العيــن روتانــا.

Noor Bank Priority (World) credit card holders are entitled to avail
complimentary access to Bodylines in Al Ain Rotana.
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يشــتمل حملــة البطاقــات المؤهليــن علــى حملــة بطاقــة مكافــآت بالتينيــوم وبطاقــة األولويــة
االئتمانيــة مــن نــور بنــك.

Eligible card holders include Noor Bank Rewards (Platinum) and Priority (World).

2.

.3

يخضــع الدخــول المجانــي للصــاالت الرياضيــة المدرجــة لحــد أدنــى لإلنفــاق الشــهري بقيمــة 3،000
درهــم باســتخدام بطاقــة نــور بنــك االئتمانيــة .وفــي حالــة عــدم الوصــول للحــد األدنــى لإلنفــاق فــي أي
شــهر وتــم اســتخدام منشــآت الصــاالت الرياضيــة فــي مناســبة واحــدة أو أكثــر ســوف يتــم خصــم مبلــغ
 100درهــم إماراتــي عــن كل زيــارة للصالــة الرياضيــة مــن حســاب بطاقــة نــور بنــك االئتمانيــة الرئيســية
الخاصــة بــك وســوف يظهــر ذلــك فــي كشــف الحســاب الشــهري.

Free access to the listed gyms is subject to a minimum monthly spend of AED
3,000 using your Noor Bank credit card. If the minimum spend is not achieved
in a particular month and you use the gym facilities on one or more occasion,
you will be charged an amount of AED 100 per visit on your Noor Bank’s primary
credit card and this will reflect in your monthly statement.

3.
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لالســتفادة مــن صالــة بــودي الينــز فــي العيــن روتاناوصالــة لورويــال ميريديــان جيــم فــي أبوظبــي.
تســهيالت الدخــول إلــي الصــاالت الرياضيــة يجــب عليــك إظهــار بطاقــة نــور بنــك االئتمانيــة المؤهلــة،
كمــا هــو مبيــن أعــاه ،والتــي تــم تفعليهــا بنجــاح ،لموظفــي الصــاالت الرياضيــة المذكــورة أعــاه ثــم
كتابــة اســمك ورقــم البطاقــة االئتمانيــة بالكامــل ورقــم االتصــال بــك علــى نمــوذج التســجيل فــي كل
زيــارة.

To be able to avail Bodylines at Al Ain Rotana and Le Royal Méridien Gym in Abu
Dhabi facility, you will need to present your activated, eligible Noor Bank credit
card to the personnel at the above mentioned gyms and write down your name,
complete credit card number and contact number on the registration form for
every visit.

4.
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عنــد الدخــول إلــى صالــة تاليــس فيتنــس ســوف يطلــب مــن حاملــي البطاقــات الموافقــة علــى فــرض
رســم بقيمــة  1درهــم إماراتــي علــى حســاب بطاقاتهــم االئتمانيــة المؤهلــة لــدى نــور بنــك فــي كل زيــارة
مقابــل التفويــض.

To be able to access Talise Fitness, cardholders will be requested to charge
AED 1 on their eligible Noor Bank Credit Card for every visit for authorization.

5.
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يسمح الدخول لحاملي البطاقات الرئيسية والثانوية.

Access is available to both primary and supplementary card holders.

6.
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ويمكــن لحاملــي البطاقــة المؤهليــن االســتفادة مــن الدخــول المجانــي لبركــة الســباحة فــي تاليــس
فيتنــس و نــادي بوديالينــز الصحــي وبــرك الســباحة الداخليــة والخارجيــة فــي لــو رويــال ميريديــان.

Eligible card holders can avail complimentary access to the swimming pool at
Talise Fitness, Bodylines and to the indoor and outdoor swimming pools at Le
Royal Meridien.

7.
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يحصــل حاملــو بطاقــة نــور بنــك االئتمانيــة المؤهلــون علــى خصــم  20%علــى عالجــات تاليــس ســبا
وفــي لــي رويــال ميريديــان.

Eligible Noor Bank credit card holders get 20% discount at Talise Spa
treatments and at Le Royal Meridien.

8.
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ال يتحمــل نــور بنــك أي مســؤولية أو تبعيــة ألي أمــور (بمــا فــي ذلــك ولكــن ليــس علــى ســبيل الحصــر،
اإلصابــات أو الخســائر أو المــوت أو األضــرار التــي تلحــق بــأي أشــخاص أو ممتلــكات) ناشــئة عــن أو ذات
صلــة باســتخدام المرافــق المذكــورة أعــاه مــن قبــل حملــة بطاقــات نــور بنــك االئتمانيــة.

Noor Bank accepts no responsibility or liability for any matters (including but
)not limited to injury, loss, fatality or damage caused to any person or property
arising out of or in connection with the use of the above mentioned facilities by
a Noor Bank credit card holder.

9.

ال،
 .10يعتمــد القبــول فــي الصالــة الرياضيــة بشــكل قطعــي علــى أســاس أحقيــة الدخــول لمــن يصــل أو ً
ويخضــع اســتخدام المرافــق لشــروط وأحــكام المرافــق التــي تتــم إتاحتهــا بواســطتهم مباشــرة.

800 6667
noorbank.com

1.

10. Admission to the gyms is strictly on a first come first serve basis, and the use of
facilities is subject to the terms and conditions of the facilities which are available
from them directly.

نور بنك (ش.م.ع) ,ص.ب  8822دبي ,اإلمارات العربية المتحدة
Noor Bank PJSC P.O. Box 8822, Dubai, United Arab Emirates

Airport Lounge Access Terms and Conditions

Access to Airport Lounges across the Middle East with Noor Bank’s MasterCard®
Present your Noor Bank Platinum MasterCard®, Noor Bank Titanium MasterCard® or Noor Bank World MasterCard® Credit and Debit cards to enjoy privileged complimentary
access to airport lounges across the Middle East. The lounge access is offered only to the Primary and Supplementary cardholders.
The cardholder can pay using their MasterCard® and avail a discounted price for their child’s access*.
Your Platinum, Titanium or World MasterCard® lets you enjoy privileged access to the following airport lounges:
Egypt:
Cairo International Airport, VIP Lounges at Terminal 1 and 3
Jordan:
Queen Alia International Airport Amman, Crown Lounge
Kuwait:
Kuwait International Airport, Pearl Lounge
Saudi Arabia:
Dammam International Airport, First Class Lounge (Foreign Airlines)
Jeddah International Airport, First Class Lounge (Foreign Airline - North Terminal)
Riyadh International Airport, ‘Premier Lounge in Terminal 1 (Foreign Airlines)
UAE:
Dubai International Airport, Marhaba Lounges at T1,2,3 (concourse A and B) and T4 at the Dubai World Central
*Please note the discounted rates applicable for your child’s access to the MasterCard® Airport Lounges:
Egypt - free child access
Jordan - JD 20 per child
Kuwait - 50% discount per child
Saudi Arabia - no discount available
UAE - AED 60 per child
MasterCard® Diamond Lounge at the Abu Dhabi International Airport
Lounge location:
Abu Dhabi International Airport, VIP terminal. The lounge can be accessed directly from the VIP Terminal entrance or from Terminal 1 (main building, ground floor)
by following the VIP Terminal sign.
Lounge entitlement and applicable charges:
1.

Entry is free for Noor Bank World MasterCard®, Noor Bank Platinum MasterCard®, Noor Bank Titanium MasterCard®, Debit and Credit cardholders.

2.

Primary and supplementary MasterCard® cardholders need to show their individual cards at reception to avoid guest charges.

3.

Entry is free for children below 2 years.

4.

Guests will be charged at the rate of AED 250 each.

5.

The lounge access is granted for a maximum of 4 hours.

Amenities:
1.

Transfer facility directly to aircraft using premium business class shuttle buses.

2.

Availability of food, beverage, internet, shower, prayer and kids play rooms and on-call duty free.

Important information:
The lounge staff will verify the first 6 digits of the MasterCard® card to confirm the cardholders’ eligibility. If the BIN number is not validated, the cardholders will not be able
to access the lounge free of charge.

2.

In case of such issue, the cardholders need to inform their issuing bank, the lounge will not be able to resolve such issue directly.

3.

The lounge is equipped with customs, immigration and security check-points, however cardholders travelling to U.S. cannot use the MasterCard® Diamond Lounge at the VIP
Terminal and will have to follow standard procedures of U.S. immigration clearance at the main terminals of the Abu Dhabi International Airport.

4.

The cardholders and their guests are responsible to keep track of their departure and boarding time. They can contact the lounge staff for assistance to proceed to
the aircraft for boarding before cut-off.

5.

Cardholders and their guests use the lounge at their own risk.

6.

This benefit is offered at the sole discretion of the Bank and the Bank reserves the right to modify or vary the benefit and/or these terms and conditions or
discontinue the benefit at any time.
CH_27/07/2016

1.

 اإلمارات العربية المتحدة, دبي8822 ب. ص,)ع.م.نور بنك (ش
Noor Bank PJSC P.O. Box 8822, Dubai, United Arab Emirates

800 6667
noorbank.com

The LoungeKey Airport Lounge Access
The LoungeKey Airport Lounge Access Programme provides eligible MasterCard® World cardholders with access to, and all of the privileges of, approximately 650 VIP
lounges in over 300 major airports worldwide. Regardless of your choice of airline, frequent flyer membership, or class of ticket bought, eligible cardholders will enjoy all
of the conveniences of an airport lounge.
Who Is Eligible?
Noor Bank MasterCard® World Credit cardholders.
How LoungeKey Works:
1.

Before traveling, cardholders can log on to www.LoungeKey.com/ WorldMENA and view a directory of airport lounges available worldwide.

2.

Eligible cardholders present their Noor Bank World MasterCard® Credit Card to gain admission for themselves; guests are permitted at the discretion of each lounge.

3.

Once admitted, cardholders will enjoy complimentary refreshments, newspapers and television. In addition, there may be access to business facilities including
phone, fax, conference and internet facilities (where available).

Terms & Conditions:
1.

The airport lounge access services are provided by LoungeKey. The list of participating lounges and applicable fees are subject to change without notice.

2.

Eligible cardholders agree that by using the LoungeKey services, they agree to and accept the Conditions of Use available at www.LoungeKey.com/WorldMENA
and that these Conditions of Use are subject to change without notice.

3.

Admittance to a lounge is conditional upon presentation of an eligible Noor Bank World MasterCard® Credit Card, together with personal identification such as passport,
national identity card or driving license.

4.

Lounge visits may be subject to a per person per visit charge. Where applicable, visit charges, including those for accompanying guests (subject to the terms of the
applicable lounge), will be debited to the cardholder’s payment card by the Bank or LoungeKey.

5.

All participating lounges are owned and operated by third party organisations. The cardholder and accompanying guests must abide by the rules and policies of
each participating lounge. The cardholder accepts that access shall be granted at the discretion of the lounge operator.

6.

Cardholders who use the Lounge Access service accept that neither the Bank nor the LoungeKey group of companies are liable for any loss to the cardholder, or
any accompanying guests, arising from the provision or non-provision (whether in whole or in part) of any of the advertised benefits and facilities or the loss of any
personal belongings brought into a lounge by cardholders and their guests.

7.

Cardholders who use the Lounge Access service agree that they will defend and indemnify the Bank and/or the LoungeKey group of companies, their directors,
officers, employees and agents (collectively ‘the indemnified parties’) against and hold each indemnified party harmless from all liabilities, damages, losses, claims,
suits, judgments, costs and expenses (including reasonable attorney’s fees) for injury to or death of any person or damage to or destruction of any property arising
out of the use of any lounge by the cardholder or any guests or any person in said lounge at the behest of the cardholder, except that such indemnification shall not
extend to acts of gross negligence or wilful misconduct by the indemnified parties.

8.

By using the Lounge Access service, the cardholder consents to any personal data being used in accordance with the LoungeKey privacy policy available at
www.LoungeKey.com.

9.

The Bank reserves the right at any time in its sole discretion and without notice to amend these terms and conditions, revoke access or withdraw the airport
lounge access services.

Additional Information

CH_27/07/2016

For additional programme information including ‘Conditions of Use’ and participating lounge information, please visit www.LoungeKey.com/WorldMENA for the most
current version.

 اإلمارات العربية المتحدة, دبي8822 ب. ص,)ع.م.نور بنك (ش
Noor Bank PJSC P.O. Box 8822, Dubai, United Arab Emirates

800 6667
noorbank.com

مزايا السفر الشروط واألحكام
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Travel Benefits Terms and Conditions

عنــد شــراء تذاكــر الطيــران باســتخدام بطاقــة المكافــآت (البالتينيــة) أو األولويــة (العالميــة) االئتمانيــة مــن
نــور بنــك مــن خــال أي مــن وكالء الســفر أو بوابــات اإلنترنــت ،يحــق لحاملــي البطاقــة االســتفادة مــن مزايــا
المبيــن أدنــاه
الســفر المجانيــة مــن نــور بنــك علــى النحــو
ّ
البالتينية

ورلد

Platinum

World

1. By purchasing airline tickets using a Noor Bank Rewards (Platinum) or Priority
(World) credit card through any travel agents or online portals, card holders are
entitled to avail Noor Bank’s complimentary Travel Benefits as specified below
الكالسيكية

الذهبية

Classic

Gold

 4مرات في السنة

 12مرة في السنة

4 times in a year

12 times in a year

غير متوفرة

.2
.3

اللغاء او تعديل حجز مزايا السفر يرجى االتصال قبل  48ساعة على األقل.

.4

يتــم تحديــد اســتخدام مزايــا الســفر علــى أســاس الســنة الميالديــة (أي مــن ينايــر
حتى ديسمبر).

.5

تطبق الشروط التالية تحديد ًا على خدمة التوصيل من أو إلى المطار بسيارة بسائق

غير متوفرة

Not applicable

Airport Chauffeur Service
خدمات الترحيب مرحبا

Marhaba Meet and Greet Service
2. To make a booking for Noor Bank chauffeur or Marhaba service, call 800 6667
at least 72 hours in advance.
3. To amend or cancel a booking for Travel Benefits call 48 hours in advance.
4. Usage of Travel Benefits shall be determined based on a Gregorian year
(i.e. from January to December).
5. The following terms shall apply specifically to the Airport Chauffeur Service

.i

حاملــو بطاقــة المكافــآت (البالتينيــة) أو األولويــة (العالميــة) االئتمانيــة مــن نــور بنــك مؤهلــون
للحصــول علــى خدمــات التوصيــل مــن وإلــى المطــارات الواقعــة في أبوظبــي ودبي .مطار الشــارقة
(خدمــة التوصيــل الــى المطــار فقــط) .خدمــة التوصيــل هــذه بــا توقــف ويتــم النقــل مــن نقطــة إلــى
نقطة فقط.

Noor Bank Rewards (Platinum) or Priority (World) credit card holders
are eligible for airport drop-off or pick-up to or from airports located in
Abu Dhabi and Dubai, and drop-off to Sharjah Airport. This is a non-stop,
point to point service only.

.ii

الخدمــة مقدمــة ضمــن حــدود مدينــة دبــي والشــارقة وعجمــان ورأس الخيمــة وأبوظبــي والعيــن
فقــط .وبالنســبة للمناطــق األخــرى مثــل الرويــس وجبــل الظنــة وليــوا وبــدع زايــد ...إلــى أخــره ،فإنهــا
غيــر مشــمولة فــي هــذه الخدمــة.

ii. The service is provided within the city limits of Dubai, Sharjah, Ajman, Ras
Al Khaimah, Abu Dhabi and Al Ain only. Other areas such as Ruwaise, Jebel
Dhanna, Liwa, Beda Zayed etc. will not be considered for the service.

 .iiiيتــم معاملــة عمليــات التوصيــل التاليــة بســيارة بســائق مــن مــكان محــدد إلــى مــكان محــدد آخــر،
علــى أنهــا مرتــي اســتخدام

iii. The following point to point chauffeur service will be considered as 2 usages
of the service

من دبي ,،الشارقة, ،أبوظبي الى مطار آل مكتوم الدولى

)Ajman or Ras Al Khaimah to Dubai Airports (Terminals 1, 2 and 3
Sharjah or Ras Al Khaimah to Abu Dhabi Airport

من الشارقة أو رأس الخيمة إلى مطارات أبوظبي

)Abu Dhabi or Al Ain to Dubai Airports (Terminals 1, 2 and 3

من أبوظبي أو العين إلى مطارات دبي صالة ()3, ،2, ،1
 .ivســوف يتــم فــرض رســوم علــى أي اســتخدام اضافــى للخدمــة وبمــا يتجــاوز عــدد مــرات التأهــل
المطبقــة علــى بطاقتــك االئتمانيــة (والمبينــة فــي الجــدول أعــاه) علــى بطاقــة نــور بنــك االئتمانيــة
الرئيســية الخاصــة بــك بواقــع  200درهــم إماراتــي عــن كل خدمــة وســوف يتــم إظهــار الرســوم
فــي كشــف الحســاب الشــهري الخــاص بــك .فــي حالــة طلــب ســيارة إضافيــة ســيتم احتســاب
خدمة إضافية.
تطبق الشروط والخدمات التالية تحديد ًا على خدمات الترحيب مرحبا

i.

)Dubai, Sharjah or Abu Dhabi to Al Maktoum International Airport (DWC

من عجمان أو رأس الخيمة إلى مطارات دبي صالة ()3, ،2, ،1

.6

Travel Benefits
التوصيل من وإلى المطار

Not applicable
لحجــز اى مــن خدمــات الترحيــب او التوصيــل مــن والــى المطــار يرجــى االتصــال مقدمــ ًا علــى هاتــف
 800 6667قبل  72ساعة على األقل.

مزايا السفر

iv. Any use of the service over and above the eligible instances applicable
to your credit card (as set out in the table above) will be charged to your
Noor Bank primary credit card at AED 200 per service and will reflect in your
monthly statement. A request for an additional car will also be considered as
an additional service.
6. The following terms shall apply specifically to the Marhaba Meet and Greet Service

.i

ســوف يتــم فــرض رســوم علــى االســتخدامات االضافيــة للخدمــة علــى بطاقــة نــور بنــك االئتمانيــة
الرئيســية بواقــع  350درهــم إماراتــي عــن كل مــرة وســوف يتــم إظهــار الرســوم فــي كشــف
الحســاب الشــهري الخــاص بــك.

Additional uses will be charged to your Noor Bank primary credit card at
AED 350 per service and will reflect in your monthly statement.

.ii

فيما يلي الخدمات المتاحة الوصول

ii. The following services are available on Arrival at Dubai International Airport
(Terminals 1, 2 and 3) and at Al Maktoum International Airport

المقابلة والترحيب عند الوصول في صالة الوصول

i.

Meet and Greet at the arrival terminal
Fast-track through immigration and security

مسار سريع إلنهاء إجراءات الجوازات واألمن

An escort to the meeting point in the arrival hall

توفير شخص مرافق من نقطة اللقاء في صالة الوصول
عربة ترو ّلي لحقائب اليد عند الطلب

Hand baggage trolleys on request

خدمة حمال من نقطة تحصيل الحقائب

Porter service from baggage reclaim

الدخول إلى ردهة الوصول عند السفر إلى البحرين

Arrival lounge access when you fly into Bahrain

الدخول إلى ردهة المغادرة لرحلة العودة من دبي

Departure lounge access for your return flight from Dubai
iii. The following services are available on Departure

 .iiiفيما يلي الخدمات المتاحة المغادرة
المقابلة والترحيب بمجرد الوصول إلى صالة المطار

Meet and Greet services as soon as you pull up at the airport terminal

خدمــات حمــال حتــى كونتــر تســليم الحقائــب في دبي وتمتد هذه الخدمــة حتى بوابة دخول
الطائرة في مطار البحرين الدولي

Porter service till the check-in counter in Dubai, extended to the
boarding gate at Bahrain International Airport.

مسار سريع إلنهاء إجراءات الجوازات واألمن

Fast-track through check-in, immigration and security

الدخول إلى صالة مرحبا بالمطار

Access to the Marhaba Lounge

توفير شخص مرافق حتى بوابة دخول الطائرة

An escort right to your boarding gate

في مبنى الركاب  1و  3عندما يتم السماح بذلك ( )Buggyالنقل في سيارة المطار.

Buggy car transfers at Terminals 1 and 3 where permitted

.7

إن مزايــا الســفر مقدمــة فقــط عنــد حجــز تذاكــر الســفر الخاصــة بــك باســتخدام بطاقــة نــور بنــك االئتمانيــة
المؤهلــة .وألي استفســارات أو معلومــات إضافيــة ،يرجــى االتصــال علــى هاتــف .800 6667

7. Travel Benefits are only applicable when you book your airline tickets
using an eligible Noor Bank credit card. For additional clarification,
please call 800 6667.

.8

ال يتحمــل نــور بنــك أي مســؤولية ألي مــن مزايــا الســفر ويحتفــظ البنــك بحــق ســحب أو تعديــل مزايــا
الســفر أو تعديــل هــذه الشــروط واألحــكام فــي أي وقــت دون إشــعار مســبق.

8. Noor Bank accepts no liability for any of the Travel Benefits and reserves the
right to withdraw or amend the Travel Benefits and related terms and conditions
at any time without any prior notification.

800 6667
noorbank.com

نور بنك (ش.م.ع) ,ص.ب  8822دبي ,اإلمارات العربية المتحدة
Noor Bank PJSC P.O. Box 8822, Dubai, United Arab Emirates
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مرشدين يتحدثون لغات متعددة عند الطلب

Guides with multiple languages on request

شروط وأحكام استخدام خدمة صف السيارات المجانية
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Valet Parking Terms and Conditions

يتيــح نــور بنــك لحاملــي بطاقــات المكافــآت (الذهبيــة وتيتانيوم والبالتينيــة) وبطاقة الخدمــات المصرفية
المميــزة (ورلــد) االئتمانيــة مــن نــور بنــك االســتفادة مــن خدمــة صــف الســيارات المجانيــة لعــدد محــدد مــن
المــرات كل شــهر ميــادي كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول التالــي ،مــن خــال عــرض بطاقــة نــور بنــك المؤهلــة
،الســارية المفعــول والتــي تــم تفعيلهــا بنجاح،فــي أي مــن المواقــع التاليــة
ورلد

البالتينية

 8مرات في الشهر

 4مرات في الشهر

World

Platinum

1. Noor Bank Rewards (Gold, Titanium, Platinum), and Priority (World) credit card
holders are entitled to avail a number of complimentary valet parking uses every
calendar month as specified below, by presenting their valid, activated cards at
any of the below locations
المواعيد

الذهبية/تيتانيوم

Timings

Gold/Titanium

المواقع

Locations
دبي

Dubai
حسب مواعيد المستشفى

As per the hospital timings

American Hospital

األربع ساعات األولى فقط

بوكس بارك

الساعة األولى فقط

قرية األعمال

اول ثالث ساعات فقط

سيتي ووك

حسب مواعيد المركز التجاري

سيتي سنتر ديره

الساعة األولى فقط

محاكم دبي

حسب مواعيد المركز التجاري

دبي فستيفال سيتي

الساعة األولى فقط

مطار دبي الدولي مبنى المسافرين  1و  2و 3

حسب مواعيد المركز التجاري

ابن بطوطة مول

حسب مواعيد المركز التجاري

مول اإلمارات (الموافق القياسية(

حسب مواعيد المركز التجاري

آي إم جي عالم من المغامرات

حسب مواعيد المركز التجاري

ذا أوتلت فيليدج

اول ثالث ساعات فقط

حي دبي للتصميم

حسب مواعيد المركز التجاري

سيتي سنتر الشندغة

حسب مواعيد المركز التجاري

سيتي سنتر معيصم

4 hours free
1 hour free

3 hours free

As per the mall timings
1 hour free

As per the mall timings
1 hour free

As per the mall timings
As per the mall timings
As per the mall timings
As per the mall timings

8 times in a month

4 times in a month

مرتين في الشهر

 3مرات في الشهر
)اعتبارا من 10
أغسطس(2017

مرتين في الشهر

3 hours free

Twice a month
 6مرات في الشهر
)اعتبارا من 10
أغسطس(2017

6 times in a month
(Revised effective
)10 August 2017

3 times in a month
(Revised effective
)10 August 2017

المستشفى األمريكي

As per the mall timings
As per the mall timings

Twice a month

Box Park

Business Village
City Walk

Deira City Centre
Dubai Courts
Dubai Festival City
Dubai International Airport – T1, T2 or T3
Ibn Battuta Mall
)Mall of the Emirates (standard parking
IMG World of Adventure
Outlet Village
Dubai Design District
City Centre – Al Shindagha
City Centre - Me ‘aisem

حسب مواعيد المستشفى

ميديكلينيك مستشفى المدينة

حسب مواعيد المركز التجاري

الواحة سنتر

الساعة األولى فقط

ذا بييتش

As per the hospital timings
As per the mall timings

1 hour free

حسب مواعيد المركز التجاري

As per the mall timings

Mediclinic City Hospital
Oasis Centre

The Beach
وافي سيتي

Wafi City
أبوظبي

Abu Dhabi
حسب مواعيد المركز التجاري

ديرفيلدز مول

حسب مواعيد المركز التجاري

مشرف مول

اول ثالث ساعات فقط

بلدية مدينة أبوظبي

حسب مواعيد المركز التجاري

دلما مول

حسب مواعيد المركز التجاري

عالم فيراري

حسب مواعيد المركز التجاري

الخالدية مول

حسب مواعيد المركز التجاري

مارينا مول

حسب مواعيد المركز التجاري

ياس مول

حسب مواعيد المركز التجاري

ياس ووتروورلد

As per the mall timings
As per the mall timings
3 hours free

As per the mall timings
As per the mall timings
As per the mall timings
As per the mall timings
As per the mall timings
As per the mall timings

800 6667
noorbank.com

نور بنك (ش.م.ع) ,ص.ب  8822دبي ,اإلمارات العربية المتحدة
Noor Bank PJSC P.O. Box 8822, Dubai, United Arab Emirates

Deerfields Mall
Mushrif Mall
Abu Dhabi Municipality
Delma Mall
Ferrari World
Khalidiya Mall
Marina Mall
Yas Mall
Yas Water World
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يتيــح نــور بنــك لحاملــي بطاقــات المكافــآت (الذهبيــة وتيتانيــوم والبالتينيــة) وبطاقــة الخدمــات
المصرفيــة المميــزة (ورلــد) االئتمانيــة مــن نــور بنــك االســتفادة مــن خدمــة صــف الســيارات المجانيــة لعــدد
محــدد مــن المــرات كل شــهر ميــادي كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول التالــي ،مــن خــال عــرض بطاقــة نــور
بنــك المؤهلــة ،الســارية المفعــول والتــي تــم تفعيلهــا بنجاح،فــي أي مــن المواقــع التاليــة

.2

يشــمل العمــاء المؤهليــن حاملــي بطاقــات المكافــآت الذهبيــة وتيتانيــوم و البالتينيــة وبطاقــات
الخدمــات المصرفيــة المميــزة االئتمانيــة مــن نــور بنــك .يتــم اعتبــار أي اســتخدام لحامــل البطاقــة التابعــة
علــى أنــه اســتخدام للبطاقــة الرئيســية.

.3

لالســتفادة مــن خدمــة صــف الســيارات المجانيــة يجــب عليــك إظهاربطاقــة نــور بنــك المؤهلــة لموظفــي
شــركة فالترانــس فــي أي مــن المواقــع المذكــورة أعــاه.

.4

تخضــع االســتفادة مــن خدمــة توقيــف الســيارات المجانيــة لحــد أدنــى لإلنفــاق الشــهري (شــهر ميــادي
واحــد) بقيمــة  3,000درهــم إماراتــي باســتخدام بطاقــة نــور بنــك االئتمانيــة المؤهلــة .وفــي حالــة عــدم
الوصــول للحــد األدنــى لإلنفــاق فــي أي شــهر ميــادي وتــم اســتخدام خدمــة توقيــف الســيارات ،ســوف
يتــم خصــم مبلــغ  100درهــم إماراتــي عــن كل خدمــة مــن حســاب بطاقــة نــور بنــك االئتمانيــة الرئيســية
الخاصــة بــك وســوف يظهــر ذلــك فــي كشــف الحســاب الشــهري( .اعتبــار ًا مــن 10أغســطس )2017

.5

ســوف يتــم فــرض رســوم علــى الزيــارات (االســتخدامات) اإلضافيــة علــى بطاقتــك االئتمانيــة الرئيســية
مــن نــور بنــك بقيمــة  100درهــم للزيــارة وســوف يتــم إظهــار هــذه الرســوم فــي كشــف الحســاب الشــهري.

.6

ال يمكن استرداد رسوم الزيارات (االستخدامات) اإلضافية الخاصة بخدمات صف السيارات.

.7

إن هــذه الخدمــة مقدمــة مــن قبــل شــركة فالترانــس وهــي متوفــرة شــريطة توفــر أماكــن مواقــف
شــاغرة.

.8

إن هــذه الخدمــة مقدمــة وفقــ ًا للحريــة المطلقــة للبنــك ويحتفــظ البنــك بحــق تعديــل أو تغييــر هــذه
الخدمــة أو قائمــة المواقــع المتاحــة و/أو هــذه الشــروط واألحــكام أو وقــف الخدمــة فــي أي وقــت.

.9

خدمــه مميــزة واحــدة تســاوى خدمتــان صــف ســيارات ولذلــك ســوف تحتســب كاســتخدام خدمتيــن
صــف ســيارات.

800 6667
noorbank.com

نور بنك (ش.م.ع) ,ص.ب  8822دبي ,اإلمارات العربية المتحدة
Noor Bank PJSC P.O. Box 8822, Dubai, United Arab Emirates

شروط وأحكام برنامج مكافآت

يســمح برنامــج مكافــآت نــور بنــك (ويشــار إليــه فيمــا يلـي" بالبرنامــج) بموجــب هــذه الشــروط واألحــكام لحاملــي
ة أو "حاملــي البطاقــات")
بطاقــات نــور بنــك االئتمانيــة المؤهلــة (ويشــار إليهــم فيمــا يلــي "بحامــل البطاقــ "
بالحصــول علــى نقــاط (ويشــار إليهــا فيمــا يلــي "بنقــاط المكافــآت") مــن خــال االنفــاق باســتخدام بطاقــات نــور
بنــك ماســتر كارد االئتمانيــة المؤهلــة (ويشــار إليهــا فيمــا يلــي "بالبطاق ـة" أو "البطاقــات") واســتبدالها مقابــل
مكافــآت متنوعــة يقدمهــا البنــك (ويشــار إليهــا بالمكافــأة") .بموجــب التقــدم بطلــب اســترداد نقــاط المكافــآت
يعتبــر حامــل البطاقــة بأنــه قبــل هــذه الشــروط واألحــكام.

Rewards Program Terms and Conditions

Subject to these Terms and Conditions, Noor Bank’s Rewards Program (“the
Program”) allows eligible Noor Bank Credit Cardholders (“Cardholder/s”) to
accumulate points (“Reward Points”) from spending on their eligible Noor Bank
MasterCard Credit Card (“Card/s”) and to exchange these for various rewards
offered by the Bank (“Reward”). The Cardholder shall be deemed to have accepted
these Terms and Conditions by applying for redemption of Reward Points.
1. ELIGIBLE CARDS

 .1البطاقات المؤهلة
فيمــا يلــي قائمــة ببطاقــات نــور بنــك االئتمانيــة المؤهلــة لكســب نقــاط المكافــآت بموجــب البرنامــج فــي
الوقــت الحالــي-:
	)I

بطاقات المكافآت االئتمانية من نور بنك.

	)II

بطاقة الخدمات المميزة "ورلد" االئتمانية من نور بنك.

يحق للبنك تعديل قائمة البطاقات المؤهلة في أي وقت سواء مع إشعار أو دون إشعار حامل البطاقة.

The following is the list of Noor Bank Credit Cards which are currently eligible to
earn Reward Points under the Program:
Noor Bank Rewards Credit Card

)I

Noor Bank Priority (World) Credit Card

)II

The Bank has the right to amend the list of eligible cards at any time with/without
prior notice to the Cardholder.

 .2التسجيل

2. ENROLMENT
Participation in the Rewards Program is automatic and free on subscribing to an
eligible Noor Bank Credit Card. “Enrolment Date” shall mean the date the card
account is set up by Noor Bank for new Cardholders and for existing cardholders,
the date the program commences, as decided and communicated by the Bank.
“Enrolment Year” shall mean the year of the Enrolment Date.

إن التســجيل فــي برنامــج المكافــآت تلقائــي ومجانــي عنــد االشــتراك فــي بطاقــة ائتمانيــة مؤهلــة مــن نــور
بنــك .يقصــد "بتاريــخ التســجيل" تاريــخ تأســيس حســاب البطاقــة مــن قبــل نــور بنــك بالنســبة لحاملــي البطاقــات
الجــدد أو تاريــخ بــدء البرنامــج ،كمــا يقــرره البنــك ويقــوم باإلبــاغ بــه ،بالنســبة لحاملــي البطاقــات الحالييــن.
ويقصــد "بســنة التســجيل" ســنة تاريــخ التســجيل.

3. REWARDS POINTS

 .3نقاط المكافآت
)II

طــوال مــدة ســريان البرنامــجُ ،يمنــح حامــل البطاقــة نقطتــي مكافــآت عــن كل درهــم إماراتــي واحــد
للمعامــات الدوليــة (أو مــا يعادلــه بالعملــة األجنبيــة) يقــوم بقيــده علــى حســاب بطاقتــه المؤهلــة
(المبينــة فــي البنــد  4مــن هــذه الشــروط واألحــكام) للمعامــات المحليــة،
مقابــل المعامــات المؤهلــة
ُ
ســتكون نقــاط المكافــآت الممنوحــة 1لبطاقــة تيتانيــوم ،و  1.25للبطاقــة البالتينيــة ،و  1.5لبطاقــة
ورلــد (اعتبــارا مــن  20فبرايــر  ،)2018يحتفــظ البنــك بحقــه ،الــذي يمكنــه ممارســته فــي أي وقــت يشــاء،
فــي تعديــل النســب بيــن نقــاط المكافــآت التــي تــم منحهــا والمبلــغ المعيــن المقيــد علــى البطاقــة
المؤهلــة لحامــل البطاقــة.

During the continuation of the Program, for every International transactions of
UAE Dirham 1 (or equivalent foreign currency) charged by the Cardholder to
his/her eligible card for eligible transactions (as set out in section 4 of these
Terms and Conditions), the Cardholder will be awarded 2 Rewards Points. For
local transactions the awarded Rewards points will be 1 for Titanium, 1.25
for Platinum and 1.5 for World Card (Effective 20 February 2018) The Bank
reserves the right, to be exercised at any time and without any prior notice to
the Cardholder, to change the ratio between:
Reward Points to be awarded; and

)A

The specified amount charged to the Cardholder’s eligible card.

)B

)I

)II

ســوف يتــم منــح نقــاط المكافــآت مــن تاريــخ تفعيــل البطاقــة عندمــا يتــم اســتخدام البطاقــة فــي كافــة
عمليــات االنفــاق فــي محــال التجزئــة المحليــة والدوليــة .لــن يتــم منــح حامــل البطاقــة نقــاط مكافــآت
مقابــل أي معامــات علــى البطاقــة قبــل تاريــخ التســجيل الخــاص بــه.

Rewards Points will be awarded from the date the Card is activated whenever
the Card is used for all eligible domestic and international retail spends.
Cardholders cannot accrue Rewards Points for any transactions on the Card
prior to his/her Enrolment Date.

)II

)III

إن نقــاط المكافــآت ســارية لمــدة عــام واحــد .مــع عــدم اإلخــال بالمذكــور أعــاه ،يحتفــظ البنــك بحقــه،
الــذي يمكنــه ممارســته فــي أي وقــت يشــاء دون إشــعار مســبق لحامــل البطاقــة ،فــي تعديــل أي قيــود
زمنيــة لصالحيــة نقــاط المكافــآت المكتســبة مــن قبــل حامــل البطاقــة والمقيــدة فــي حســاب حامــل
البطاقــة ذي الصلــة .لــن يقــوم البنــك بتنفيــذ أي أمــر قيــد اإلجــراء لتحصيــل نقــاط المكافــآت يكــون قــد
تــم إلغــاؤه علــى الرغــم مــن كــون البنــك قــد تلقــى األمــر المذكــور قبــل إلغــاء نقــاط المكافــآت المذكــورة
التــي تعــود لحامــل البطاقــة.

Reward Points are valid for one year. Without prejudice to the foregoing, the
Bank reserves its right, to be exercised at any time without prior notice to
the Cardholder, to amend the time limitations on the validity of the Reward
Points earned by the Cardholder and credited to the Cardholder’s relevant
card account. Any unprocessed redemption order for Reward Points that
have been cancelled, shall not be processed by the Bank despite the fact that
such redemption order was received before the Cardholder’s relevant Reward
Points cancellation.

)III

)IV

ســوف تتجمــع نقــاط المكافــآت المكتســبة مــن قبــل حامــل البطاقــة الثانويــة فــي حســاب حامــل
البطاقــة الرئيســية.

IV) The Reward Points earned by the supplementary cardholder will accrue to the
account of the primary Cardholder.

)VV

ســوف تظهــر نقــاط المكافــآت الممنوحــة لحامــل البطاقــة فــي الكشــف الشــهري لحامــل البطاقــة.
يتــم حســاب نقــاط المكافــآت وتحديثهــا علــى أســاس شــهري ويتــم إظهارهــا فــي الكشــف الشــهري
فــي الشــهر التالــي.

Reward Points awarded to the Cardholder will be shown in the Cardholder’s
monthly statement. Reward Points are calculated and updated on a monthly basis
and will be shown in the Cardholder’s monthly statement in the following month.

)V

)VI

يتوقــف احتســاب نقــاط المكافــآت إذا أخفــق حامــل البطاقــة فــي ســداد الحــد األدنــى للمبلــغ
المســتحق فــي حســاب البطاقــة المعنيــة فــي تاريخــي اســتحقاق دفــع متتالييــن.

VI) Rewards Points will stop accruing if the Cardholder fails to pay the Minimum
Amount Due on the relevant card account on two consecutive payment
due dates.
VII) Reward Points are non-transferable.

 )VIIال يجوز تحويل نقاط المكافآت.
 )VIIIفــي حــال إلغــاء البطاقــة ألي ســبب مــن االســباب ،تعتبــر كافــة نقــاط المكافــآت التــي لــم يتــم المطالبــة
بهــا بأنــه قــد تــم التنــازل عنهــا ولــن يمكــن اســتردادها .فــي حــال تجميــد البطاقــة أو إيقافهــا مــن قبــل
البنــك ألي ســبب مــن األســباب ،تعتبــر نقــاط المكافــآت المجمعــة بأنــه قــد تــم التنــازل عنهــا ولكــن علــى
أيــة حــال يمكــن إعادتهــا ،وفقـ ًا للحريــة المطلقــة للبنــك ،فــي حــال إعــادة اســتخدام البطاقــة.

800 6667
noorbank.com

VIII) Upon cancellation of the Card for any reason, all unclaimed Rewards Points
accumulated will stand forfeited and cannot be redeemed. If the Card is blocked
or suspended by the Bank for any reason whatsoever, then the Rewards Points
accumulated shall stand forfeited but may be reinstated at the discretion of the
Bank if use of the Card is reinstated.

نور بنك (ش.م.ع) ,ص.ب  8822دبي ,اإلمارات العربية المتحدة
Noor Bank PJSC P.O. Box 8822, Dubai, United Arab Emirates

)XI

يتــم عمــل التســويات لنقــاط المكافــآت فــي حالــة أي عمليــات دائنــة بمــا فــي ذلــك تلــك التــي تنشــأ عــن
المعــادة أو نزاعــات الفواتيــر .فــي حــال تســوية معاملــة متنــازع عليهــا لصالــح حامــل
البضائــع أو الخدمــات ُ
البطاقــة أو فــي حالــة عكــس معاملــة ،ســوف يتــم عكــس عــدد نقــاط مكافــآت بالتناســب وإضافتهــا
أو خصمهــا لحامــل البطاقــة .عنــد االســترداد ،ســوف يتــم خصــم نقــاط المكافــآت بشــكل تلقائــي مــن
إجمالــي نقــاط المكافــآت المتراكمــة فــي حســاب حامــل البطاقــة.

)XX

يعتبر قرار البنك بشأن حساب نقاط المكافآت نهائي وقاطع وملزم لحامل البطاقة.

IX) Adjustments will be made to the Rewards Points balance if there are any credits,
including those arising from returned goods or services or billing disputes.
If a disputed transaction is resolved in favour of the Cardholder or where a
transaction is reversed, proportionate Reward Points will also be reversed
and credited/ debited to the Cardholder. On redemption, Reward Points would
automatically be subtracted from the total Reward Points accumulated in the
Cardholder’s account.
The Bank’s decision on computation of Rewards Points will be final, conclusive
and binding on the Cardholder.

4. ELIGIBLE CHARGES AND TRANSACTIONS

 .4التكاليف والمعامالت المؤهلة
)I

)IIIII

تعتبــر كافــة المعامــات المقيــدة علــى البطاقــات المؤهلــة لحامــل البطاقــة مؤهلــة الكتســاب نقــاط
المكافــآت باســتثناء مــا يلــي-:

All transactions charged to a Cardholder’s eligible cards are eligible for Reward
Points except for the following:

)II

Balance Transfer

)B

ATM cash withdrawals

)C

Exchange house transactions and travellers cheques

)D

Cheque on Card

)E

Utility bill payments

)F
)G

)A
)B

تحويل الرصيد.

)C

السحب من أجهزة الصراف اآللي.

)D

معامالت مكاتب الصرافة والشيكات السياحية.

)E

معاملة شيك على البطاقة.

)FF

سداد فواتير المرافق.

)FG

المعامــات المنفــذة ضمــن فئــة" الخدمــات الحكومــي" ة كمــا هــي ُمعرفــة مــن قبــل
ماستركارد وفيزا*.

Transactions conducted on the “government services” category as
*defined by MasterCard/Visa

)H

شــراء شــهادات التوفيــر والســندات واألوراق الماليــة و/أو أدوات الديــن واألدوات الماليــة األخــرى
وشــراء أي اســتثمار أو شــراء خدمــات وســاطة ســواء عبــر االنترنــت أو مــن الشــباك.

Purchase of saving certificates, bonds, securities and/or other debt/
instrument instruments, along with purchase of any investment and/or
brokerage services online or over the counter

)H

)I

سداد الرسوم السنوية لبطاقات حامل البطاقة المؤهلة.

Annual fee of the Cardholder’s eligible cards

)I

)J

ســداد رســوم التمويــل ورســوم الســداد المتأخــر ورســوم تجــاوز الحــد وأي رســوم أخــرى والرســوم
الجزائيــة والربــح الــذي يفرضــه نــور بنــك علــى حســاب البطاقــة المعنــي.

Finance charges, late payment fees, over limit charges or any other fees/
penal charges/ profit levied by Noor Bank to the relevant card account

)J

)K

أي معامــات يقــرر البنــك بأنــه متنــازع عليهــا أو خاطئــة أو غيــر ُمفــوض بهــا أو غيــر قانونيــة أو
احتياليــة أو أي تكاليــف غيــر ُمفــوض بهــا.

Any transactions that the Bank decides are disputed, erroneous,
unauthorised, illegal and/or fraudulent or any unauthorised charges

)K

)LLLL

درع االئتمان وأي برنامج أو تأمين آخر يطرحه البنك.

Credit Shield / any other insurance programs or products that the Bank
may choose to offer

)L

)M

دفعات السداد الخاصة ببرنامج دفعات السداد المتساوية  EPPالمقدم من البنك.

)I

M) Equal Payment Plan facilities offered by the Bank
The Bank may, at its sole discretion and without prior notice to the Cardholder,
add to, or remove from, the above list of eligible charges and transactions.
The Bank’s decision as to what constitutes an eligible charge shall be final and
conclusive. The Bank may also apply caps and/or reduced Rewards Points to
certain categories of spending.

)II

5. REDEMPTION

 .5االسترداد
)I

Easy Cash

)A

معامالت إيزي كاش.

يجــوز للبنــك وفقــ ًا لحريتــه المطلقــة ودون إشــعار مســبق لحامــل البطاقــة اإلضافــة إلــى قائمــة
التكاليــف والمعامــات المؤهلــة أو الحــذف منهــا .ويعتبــر قــرار البنــك بشــأن التكاليــف التــي تشــكل
تكاليــف مؤهلــة نهائــي وقاطــع .يجــوز للبنــك كذلــك تحديــد ســقوف و/أو تخفيــض نقــاط المكافــآت
لفئــات محــددة لإلنفــاق.

)X

Reward Points can be redeemed for the following Rewards:

يجوز استرداد نقاط المكافآت مقابل المكافآت التالية-:
)A

قسائم الهدايا من المتاجر المشاركة (المدرجة في الموقع اإللكتروني) www.noorbank.com

)B

االسترداد النقدي (الذي يتم إضافته في حساب البطاقة المعنية).

)C

أي خيار استرداد آخر كما يحدده البنك من وقت آلخر.

)gift vouchers from participating merchan (listed on www.noorbank.com

)A

cash back (credited to the relevant card account); and

)B

any other redemption option as defined by the Bank from time to time.

)C

Redemption shall be subject to the following conditions:

يخضع االسترداد للشروط التالية-:
)A

إن الحــد األدنــى لنقــاط المكافــآت الــذي يمكــن اســترداه هــو  10,000نقطــة وبعــد ذلــك مضاعفــات
العــدد  5,000فقــط.

The minimum number of Reward Points that can be redeemed is 10,000,
and thereafter in multiples of 5,000 only.

)A

)B

الحــد األقصــى لالســترداد النقــدي ضمــن دورة كشــف الحســاب الواحــدة ال يمكــن أن يتعــدى %
 2مــن حــد البطاقــة الدائــم لحامــل البطاقــة .لــن يتــم أخــذ الزيــادة المؤقتــة فــي حــد االئتمــان فــي
االعتبــار عنــد تحديــد حــد االئتمــان .إن مبلــغ االســترداد النقــدي ال يمكــن ســحبه أو تحويلــه إلــى
حســاب آخــر.

The maximum cash back within a statement cycle cannot exceed 2% of
the Cardholder’s permanent card limit. Temporary credit limit increase
transactions will not be considered in the determination of the card limit.
The cash back amount cannot be withdrawn as cash or transferred to
another account.

)B

)C

يتطلب عدد  10,000نقطة مكافآت السترداد قسيمة مشتريات بقيمة  100درهم إماراتي.

10,000 Reward Points are required to redeem an AED 100 gift voucher.

)C

)I

)II

)III

يخضــع أي أمــر الســترداد نقــاط المكافــآت لموافقــة البنــك وتوافــر المكافــأة المختــارة فــي وقــت تقديــم
أمــر االســترداد مــن قبــل حامــل البطاقــة وأي قيــود تطبــق مــن قبــل مــوردي المكافــأة .يجــوز للبنــك ،دون
إخطــار مســبق لحامــل البطاقــة ،ســحب أو اســتبدال أي مــن المكافــآت بــأي مكافــآت أخــرى ذات قيمــة
أو طبيعــة مناظــرة.

Any order placed for the redemption of Reward Points is subject to the Bank’s
approval, the availability of the chosen Reward at the time of placing the
redemption order by the Cardholder, as well as any restrictions applied by the
suppliers of the Reward. The Bank may, without prior notice to the Cardholder
withdraw or substitute any of the Rewards for another Reward of comparable
value or nature.

)IV

يتــم إرســال مكافــآت قســائم المشــتريات مــن خــال البريــد الســريع وقــد يســتغرق ذلــك حتــى  5أيــام عمــل
مــن تاريــخ اســتالم طلــب االســترداد.

IV) Gift voucher Rewards will be sent through courier and may take up to 5
business days from the date of redemption request.

800 6667
noorbank.com

نور بنك (ش.م.ع) ,ص.ب  8822دبي ,اإلمارات العربية المتحدة
Noor Bank PJSC P.O. Box 8822, Dubai, United Arab Emirates

)III

)V

المقيــدة والمضافة في حســاب البطاقــة المؤهلة
باســتطاعة حامــل البطاقــة اســترداد نقــاط المكافــآت ُ
لحامــل البطاقــة فــي وقــت عمــل االســترداد فقــط .وتعتبــر دفاتــر وســجالت البنــك دليـ ًا قاطعـ ًا بشــأن عــدد
نقــاط المكافــآت المســجلة والمضافــة فــي حســاب البطاقــة المؤهلــة المعنــي لحامــل البطاقــة.

)VI

ليس باستطاعة حاملي البطاقات الذين تأخروا في السداد استرداد نقاط المكافآت.

 )VIIال يمكن إلغاء أو إبطال أو تغيير أوامر االسترداد بمجرد تقديمها للبنك.
المصــدرة بموجــب برنامــج المكافــآت ،ال يمكن اســتردادها أو اســتبدالها
 )VIIIإن مكافــآت قســائم المشــتريات ُ
أو اســتردادها مقابــل النقــد أو االئتمــان تحــت أي ظــروف .كمــا ال يمكــن اســتبدال تلــك القســائم فــي
المصــدر لهــا (إذا
ـا
ـ
يحدده
ـا
ـ
كم
ـكام
ـ
واألح
ـروط
ـ
الش
ـك
ـ
لتل
ـع
ـ
وتخض
ـا
ـ
إصداره
حالــة الفقــد أو التلــف بعــد
ُ
كان ذلــك ينطبــق).

The Cardholder can only redeem those Reward Points registered and credited
to the eligible 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 Reward Points registered and credited to the
Cardholder’s relevant card account.

VI) Delinquent Cardholders cannot redeem points.
VII) Redemption orders once submitted to the Bank cannot be cancelled, revoked
or changed.
VIII) Gift voucher Rewards issued under the Rewards Program, are not exchangeable,
refundable, or redeemable for cash or credit under any circumstances. Such
vouchers are not replaceable in the event of loss or destruction after being
issued and are subject to such terms and conditions as may be prescribed by
the issuer thereof (if applicable).

 .6أحكام عامة
)I

)II

)V

6. GENERAL

لكــي يســتفيد حامــل البطاقــة مــن برنامــج المكافــآت يجــب أن تكــون بطاقتــه ســارية وفــي وضــع جيــد
وفقــ ًا للشــروط والمعاييــر التــي يطبقهــا البنــك مــن وقــت آلخــر ،بمــا فــي ذلــك-:
)AA

أي بطاقة رئيسية أو بطاقات متعددة أو ثانوية يتم إصدارها لحامل البطاقة.

)BBB

جميــع الحســابات األخــرى والتمويــات وكافــة الخدمــات األخــرى التــي تــم االســتفادة منهــا
من البنك.

باإلضافــة إلــى أي شــروط أخــرى تــم تحديدهــا فــي الشــروط واألحــكام ،ســوف يتــم إلغــاء نقــاط
المكافــآت المتجمعــة فــي حساب/حســابات حامــل البطاقــات المعنيــة إذا كانــت البطاقــة-:

)A

قد تم غلقها.

)B

ليست في وضع جيد في رأي البنك.

)C

منتهية.

)D

اخلت باتفاقية البنك و/أو اتفاقية ماستركارد.

)E

أي حدث آخر يترتب عليه إلغاء نقاط المكافآت وفق ًا للحرية المطلقة للبنك.

In order for a Cardholder to benefit from the Rewards Program, his/her Card
must be valid and in good standing as per the criteria and standards applied by
the Bank from time to time, including:
Any primary, multiple and supplementary card(s) that are issued to the
;Cardholder

)A

All other accounts, finances and all other services availed with the Bank.

)B

In addition to any other conditions outlined in these terms and conditions,
)Reward Points accumulated under the Cardholder’s relevant cards account(s
will be cancelled if the Cardholder’s Card:
;Is closed

)A

;Is not in good standing in the opinion of the Bank

)B

;Has expired

)C

Has breached the Bank’s and/ or MasterCard Agreement; or

)D

Any other event which, in the sole discretion of the Bank, should result in
the cancellation of Reward Points.

)E

)I

)II

)III

ال عــن أي خســارة للربــح أو المدخــرات أو العقــود أو اإليــرادات أو األربــاح أو
لــن يكــون البنــك مســؤو ً
الســمعة أو أي خســائر أو أضــرار أو مصروفــات غيــر مباشــرة أو عرضيــة أو خاصــة أو جزائيــة أو خســارة
البيانــات والتــي قــد يتكبدهــا حامــل البطاقــة نتيجــة اســترداد نقــاط المكافــآت أو حيــازة أو اســتخدام
ال أو يتحمــل مســؤولية عــن أي مبلــغ مســتحق الســداد
نقــاط المكافــآت كمــا لــن يكــون البنــك مســؤو ً
علــى حامــل البطاقــة للغيــر ينشــأ عــن شــراء أو توريــد أو جــودة أو تركيــب أو اســتخدام أو أي شــيء آخــر
للنقــاط أو أي إهمــال أو إخــال بالواجبــات القانونيــة أو الواجبــات األخــرى مــن قبــل البنــك أو التاجــر.

The Bank shall not be liable for any loss of profit, savings, contract, revenue,
profit or goodwill or any consequential indirect, incidental, special or punitive
loss, damage or expenses or loss of data sustained by the Cardholder as
a result of redeeming Reward Points and/or possessing and/or using the
redeemed Reward(s) nor shall the Bank be responsible or held liable for
any amount payable by the Cardholder to any third party arising out of the
purchase, supply, quality, installation, use or otherwise of rewards, or of any
negligence, breach of statutory or other duty on the part of the Bank and/or the
merchant.

)IV

يحتفــظ البنــك بحــق اســتبعاد أي حامــل بطاقــة مــن المشــاركة فــي البرنامــج ،إذا كان حامــل البطاقــة،
وفقــ ًا للحكــم المنفــرد للبنــك ،قــد أخــل بهــذه الشــروط واألحــكام بــأي طريقــة مــن الطــرق و/أو بــأي
شــروط وأحــكام أخــرى للبنــك .إن تعليــق المشــاركة واالســتبعاد قــد يــؤدي ،وفقــ ًا للحريــة المطلقــة
للبنــك ،إلــى إلغــاء أو إبطــال جميــع نقــاط المكافــآت التــي اكتســبها حامــل البطاقــة.

IV) The Bank reserves the right to disqualify any Cardholder from further
participation in the Program, if in the Bank’s sole judgment, that Cardholder has
in any way violated these terms and conditions and/or any other of the Bank’s
terms and conditions. Suspension and disqualification may result, at the Bank’s
sole discretion, in the cancellation and nullification of all Reward Points earned
by the Cardholder.

)V

يحــق للبنــك ،فــي أي وقــت ودون إشــعار ُمســبق أو تحمــل مســؤولية تجــاه حامــل البطاقــة بــأي طريقــة
أيـ ًا كانــت ،إنهــاء البرنامــج و/أو إلغــاء و/أو تغييــر منافعــه أو خصائصــه و/أو تغييــر أو اإلضافــة أو الحــذف
للشــروط واألحــكام المتضمنــة فــي هــذا المســتند و/أو ســحب أو تغييــر المشــاركين فــي البرنامــج و/أو
تعديــل أو تقييــد قيمــة نقــاط المكافــآت و/أو طريقــة اســتردادها حتــى وإن كانــت أي مــن هــذه األفعــال
قــد تــؤدي إلــى تقليــل قيمــة نقــاط المكافــآت التــي تجمعــت فــي الحســاب بالفعــل.

The Bank is entitled, at any time and without any prior notice or liability to
the Cardholder in any manner whatsoever, to terminate the Program 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, and/or withdraw or change the
participants of the Program, and/or modify or limit the value of Reward Points
and/or the manner of their redemption even though any of such acts may
diminish the value of the Reward Points already accumulated.

)V

)VI

أي االحتيــال أو ســوء اســتخدام علــى صلــة بكســب أو اســترداد نقــاط المكافــآت ،قــد يــؤدي إلــى
التنــازل عــن نقــاط المكافــآت فضــ ًا عــن إنهــاء البطاقــة.

VI) Fraud and abuse relating to earning and redemption of Reward Points will result
in forfeiture of the Rewards Points as well as termination of the Card.

المقدمــة مــن قبــل حامــل البطاقــة عنــد اســترداد المكافــآت مــن قبــل
 )VIIقــد يتــم اســتخدام المعلومــات ُ
البنــك أو اإلداري و/أو ألغــراض تســويقية.

VII) Information supplied by a Cardholder on redemption of rewards may be used
by the Bank for administrative and/or marketing purposes.

 )VIIIإن البرنامــج ال ُيعــدل بــأي شــكل مــن األشــكال شــروط وأحــكام بطاقــات االئتمــان وبطاقــات الرســم
الثابــت والبطاقــات ُمســبقة الدفــع وبطاقــات الخصــم لبنــك نــور.

VIII) The Program does not in any way amend Noor Bank’s Terms and Conditions for
Credit Card, Fixed Fee Card, Prepaid Card and Charge Card.

يتصــرف البنــك بحســن نيــة علــى صلــة بــأي تعليمــات أو اســتعالم شــفهي أو إلكترونــي مــن قبــل حامــل
البطاقــة علــى صلــة بــأي أمــر يتعلــق بالبرنامــج والوفــاء بــأي مكافــأة .لــن يكــون مــن حــق حامــل البطاقــة
المطالبــة أو الزعــم بــأي خســارة أو ضــرر أو مســؤولية أو مصروفــات ..إلــى أخــره تعــزى بشــكل مباشــر أو
غيــر مباشــر ألي أعمــال قــام بهــا البنــك بحســن نيــة ويتعهــد حامــل البطاقــة بتعويــض البنــك وأن يخلــي
مســؤوليته علــى صلــة بذلــك.

IX) The Bank acts in good faith in response to any oral or electronic instruction or
inquiry by the Cardholder in respect of any matter in relation to the Program
and fulfilment of any reward. 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.

)IX

800 6667
noorbank.com

* Effective 1 December 2016
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Global Complimentary Internet Calling – Terms and Conditions
1. The Bank will offer to credit back AED 50 or 100 worth of cash back to eligible credit
cardholders meeting minimum retail spends of AED 3000 or 5000 respectively.
2. Transactions of Cash Withdrawals, Easy Cash, Cheque on card, Balance Transfer,
Securities, National Bonds and Exchange house transactions and transfers will be
excluded from eligibility for this promotion and shall not be considered towards total
spends.
3. The following is the list of Noor Bank Credit Cards which are currently eligible to
subscribe to the Internet Calling Plan:
I.
Noor Bank Titanium Rewards Credit Card
II.
Noor Bank Platinum Rewards Credit Card
III.
Noor Bank World Rewards Credit Card
4. The Bank has the right to amend the list of eligible cards at any time with/without prior
notice to the Cardholder.
5. At the end of the calendar month, Rewards Credit Cardholders with retail spending
between AED 3,000 – AED 4,999 will be eligible for AED 50 worth cashback and
cardholders with retail spending of AED 5,000 & above will be eligible for AED 100 worth
cashback.
6. Cardholders meeting minimum monthly retail spends will need to send an email receipt
of the internet calling plan to Noor Bank Contact Centre team on
contactcentre@noorbank.com along with the telecom receipt of the registered mobile
number with the Bank. Once verified, the Bank will credit cash back to the eligible
customers’ account.
7. The existing loyalty points offered to cardholders of rewards cards will continue as per
the existing program guideline during the promotion period.
8. Under all circumstances, a customer will not be eligible for more than one cash back in a
calendar month.
9. Cash back will be determined for the eligible customers as determined by the Bank.
10. If an eligible customer is delinquent at the time of the allocation of cash back, the bank
reserves the right to exclude such customer(s) from this promotion.
11. Any reversal or refunds in a given calendar month shall be excluded and will not be
considered towards the total retail spend.
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.
13. Telecom providers Terms & Conditions apply.

