شروط وأحكام الحملة الترويجية الشتوية من نور بنك للفوز بالذهب مع حسابات التوفير

Noor Bank Savings Account Winter Gold promotion Terms & Conditions

الحملة الترويجية الشتوية  2018من نور بنك للفوز بالذهب مع حسابات التوفير

Noor Bank Savings Account Winter Gold Campaign 2018

.1

إن جميــع العمــاء األفــراد الذيــن يحتفظــون بحســابات توفيــر أو حســابات توفيــر بلــس أو
حســابات ُمزدوجــة نشــطة لــدى نــور بنــك ُمؤهليــن للمشــاركة فــي الحملــة الترويجيــة الشــتوية
 2018مــن نــور بنــك للفــوز بالذهــب مــع حســابات التوفيــر (ويشــار إليهــا فيمــا يلــي "بالحملــة
الترويجي ـة") وفق ـ ًا للشــروط واألحــكام التاليــة وكمــا يتــم تعديلهــا مــن وقــت آلخــر وفق ـ ًا للحريــة
المطلقــة لنــور بنــك (ويشــار إليــه فيمــا يلــي "بالبنــك)
ُ

Noor Bank individual Customer(s) who maintain active Savings/Savings
Plus or Dual Accounts are eligible to participate in the gift campaign in
accordance with these terms and conditions as amended from time to time
at the sole discretion of Noor Bank.

1.

.2

تكــون جميــع الهدايــا (عمــات ذهبيــة عيــار  )22الممنوحــة للعمالءوفقـ ًا للحريــة المطلقــة للبنــك
ويحــق للبنــك توزيــع الهدايــا دون تقديــم مبــرر ًا لذلــك.

All gifts (22 karat Gold Coins) granted to the Customer(s) shall be at the sole
discretion of Noor Bank, and it has the right not to distribute the gifts without
providing justification.

2.

.3

يحــق لنــور بنــك تغييــر شــكل أو مبلــغ الهديــة و/أو الطريقــة التــي تمنــح بهــا الهديــة للعمــاء
فــي أي وقــت وفقــا لحريتــه المطلقــة ودون إنــذار.

Noor Bank has the right to change the form or amount of the gift and/or
the method in which gift is awarded to the Customers at any time at its sole
discretion and without notice.

3.

.4

يحتفــظ البنــك بحــق اســتبعاد أي عميــل مــن هــذه الحملــة الترويجيــة فــي أي وقــت وفقــ ًا
لحريتــه المطلقــة ودون إنــذار.

Noor Bank reserves the right to disqualify a Customer at any time from the Gift
at its sole discretion and without notice.

4.

.5

إن البنــك غيــر مســؤول عــن أي ضــرر أو خســارة أو ضريبــة أو تكلفــة أو مصاريــف مــن أي نــوع
يتكبدهــا أو يتحملهــا العميــل علــى صلــة بالهديــة.

Noor Bank is not liable for any harm, loss, tax, cost or expense of any kind,
incurred or suffered by the Customer with respect to the Gift.

5.

.6

إن البنــك غيــر مســؤول عــن جــودة الهديــة ويجــب علــى العميــل تســوية وحــل أي أمــور تتعلــق
بالهديــة مــع البائــع مباشــرة.

Noor Bank is not responsible for the quality of the Gift. Any issue pertaining to
the gift to be taken up with the vendor directly by the Customer.

6.

.7

ســوف يكــون أمــام العمــاء حتــى تاريــخ  28فبرايــر  2018لزيــادة إجمالــي أرصــدة العالقــة
المزدوجــة
المصرفيــة فــي أي مــن حســابات التوفيــر أو حســابات التوفيــر بلــس أو الحســابات ُ
الخاصــة بهــم واالحتفــاظ وإبقــاء مبالــغ زيــادة األرصــدة فــي الحســابات ذات الصلــة لمــدة ســتة
شــهور وذلــك مــن تاريــخ  1مــارس  2018وحتــى تاريــخ  31أغســطس .2018

Customers will have until 28 February 2018 to increase the total relationship
balances in any of their accounts, namely Savings or Savings Plus or
Dual Accounts, and maintain the incremental balance for the six months, from
1 March 2018 to 31 August 2018.

7.

.8

المتوفــر فــي
بالنســبة للعمــاء الحالييــن ،ســوف يتــم مقارنــة مبالــغ زيــادة األرصــدة مــع الرصيــد ُ
الحســاب كمــا فــي  31ينايــر  .2018ويتوقــع مــن العمــاء االحتفــاظ وإبقــاء مبالــغ زيــادة أرصــدة
العالقــة المصرفيــة اإلجماليــة فــي حســابات التوفيــر أو حســابات توفيــر بلــس أو الحســابات
المزدوجــة علــى أســاس متوســط رصيــد الحســاب الشــهري وذلــك لمــدة ســتة شــهور بــدء ًا مــن
ُ
تاريــخ 1مــارس .2018

For existing Customers, incremental balance will be compared with the balance
on 31 January 2018. Customers are expected to have an incremental overall
relationship balance in Savings/Savings Plus/Dual Account on a monthly
average basis for the next six months starting from 1 March 2018.

8.

.9

فيما يلي مبالغ زيادة رصيد الحساب التي سوف تؤهل العمالء للفوز بالهدايا -

The following are the incremental balances for which Customers will qualify for
the gifts -

9.

الشريحة (متوسط زيادة الرصيد بالدرهم اإلماراتي)

عدد غرامات الذهب

Gold grams

)AED (incremental average balance

5

100,000

10

200,000

350,,000

15

15

350,000

500,,000

25

25

500,000

750,,000

35

35

750,000

1,,000,,000

50

50

1,000,000

75

1,500,000

100

2,000,000

100,,000

5

200,,000

10

1,,500,,000

75

2,,000,,000

100

 .10إن حســابات التوفيــر وحســابات التوفيــر بلــس والحســابات المزدوجــة متضمنــة فــي هــذه
الحملــة الترويجيــة وجميعهــا مؤهلــة للمشــاركة فيهــا.

10. Savings Account, Savings Plus Account and Dual Accounts are included in
the campaign.

 .11ســوف يســتمر العمــاء فــي كســب ربــح وفق ـ ًا لنســب المشــاركة فــي الربــح الســائدة لــدى نــور
المتوقعــة بجانــب الهدايــا الممنوحــة للعمــاء.
بنــك  /اســعار الربــح ُ

11. Customers will continue to earn profit as per Noor Bank’s prevailing profit
sharing ratio/anticipated profit rates in addition to the gifts granted to
the Customers.

 .12إن هذه الحملة الترويجية للفوز بهدايا من الذهب ُمتاحة للعمالء األفراد فقط.

12. This gift campaign is applicable for individual Customers only.

 .13يتطلــب مــن العمــاء االحتفــاظ بمتوســط رصيــد وفقــ ًا للشــرائح المبينــة أعــاه لمــدة ســتة
شــهور (مــن شــهر مــارس  2018وحتــى أغســطس .)2018

13. The Bank’s Customers need to maintain average balance as per the relevant
slabs for the six month period (from March 2018 to August 2018).

 .14بعــد تاريــخ  28فبرايــر  ،2018ســوف يقــوم البنــك باالتصــال بجميــع العمــاء المؤهليــن الذيــن
قامــوا بزيــادة أرصدتهــم أو اختــاروا المشــاركة فــي هــذه الحملــة الترويجيــة لتحصيــل الهدايــا
مــن خــال فــروع البنــك التــي يحتفظــون بحســاباتهم لديهــا .بعــد ذلــك ســوف يتــم تجميــد مبلــغ
مســاوي لمبلــغ تكلفــة الهديــة الفعلــي فــي حســاب العميــل الــذي اختــار تحصيــل الجائــزة.
ســوف يقــوم البنــك بتحديــد تكلفــة الهديــة فــي تاريــخ تجميــد المبلغ اعتمــاد ًا على عروض أســعار
ُمقدمــة مــن شــركات بيــع الذهــب وســوف يتــم إبــاغ العميــل بــه فــي وقــت تحصيــل الهديــة.

14. After 28 February, all eligible Customers who have increased their balance or
opted for the gift campaign will be contacted by Noor Bank to collect the gifts
from their respective branches. An amount equivalent to the actual cost of the
gift will be placed on ‘hold’ on the Customer’s account who opts to collect the gift.
The gift’s cost will be determined by Noor Bank on the date that such amount is
placed on hold, based on quotations provided by gold suppliers, which will be
notified to the Customer upon the collection of the gift.

 .16إذا كان العميــل غيــر مؤهــل عــن الفتــرة مــن 1مــارس  2018وحتــى  31أغســطس  ،2018ســوف
يتــم خصــم ومقاصــة مبلــغ تكلفــة الهديــة مــن المبلــغ الــذي تــم تجميــده فــي حســاب العميــل.

16. If a Customer is not qualified for the period of 1 March 2018 to 31 August 2018,
the gift’s cost will be offset with the amount placed on hold.

 .17ســوف يتــم منــح خمــس هدايــا بحــد أقصــى للعميــل الواحــد فــي حــال كان مبلــغ زيــادة الرصيــد
 2مليــون درهــم إماراتــي أو أكثــر.

17. A maximum of five gifts can be given to the Customer if the incremental
balance is AED 2 million or more.
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 .15سوف يتم رفع التجميد في الشهر التالي للشهر الذي تنتهي فيه الحملة الترويجية.

15. The gold will be released in the month after which the campaign has ended.

