شروط وأحكام مرافق صاالت الجيم واللياقة البدنية

Gym and Fitness Facilities Terms and Conditions

Noor gets it done

نحن ننجزها "نور بنك”

 			.1يســمح لحاملــي بطاقــات المكافــآت (البالتينيــة) والخدمــات المصرفية المميزة
(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.

1.		 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 بنك
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.

 			.2يشــتمل حملــة البطاقــات المؤهليــن علــى حملــة بطاقــة مكافــآت بالتينيــوم
وبطاقــة األولويــة االئتمانيــة مــن نــور بنــك.

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

 		.3يخضــع الدخــول المجانــي للصــاالت الرياضيــة المدرجــة لحــد أدنــى لإلنفــاق
الشــهري بقيمــة  3،000درهــم ( 5,000درهــم  -اعتبــارا مــن  1يوليــو )2018
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.

3.		 Free access to the listed gyms is subject to a minimum
)monthly spend of AED 3,000 (AED 5,000 - effective 1 July 2018
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.

 			.4لالســتفادة 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.

4.		 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.

 		.5عنــد الدخــول إلــى صالــة تاليــس فيتنــس ســوف يطلب من حاملــي البطاقات
الموافقــة علــى فــرض رســم بقيمــة  1درهــم إماراتــي علــى حســاب بطاقاتهــم
االئتمانيــة المؤهلــة لــدى نــور بنــك فــي كل زيــارة مقابــل التفويــض.

5.		 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.

 		.6يسمح الدخول لحاملي البطاقات الرئيسية والثانوية.

6.		Access is available to both primary and supplementary
card holders.

 			.7ويمكــن لحاملــي البطاقــة المؤهليــن االســتفادة مــن الدخــول المجانــي لبركة
الســباحة فــي تاليــس فيتنــس و نــادي بوديالينــز الصحــي وبــرك الســباحة
الداخليــة والخارجيــة فــي لــو رويــال ميريديــان.

7. 		 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.

 			.8يحصــل حاملــو بطاقــة نــور بنــك االئتمانيــة المؤهلــون علــى خصــم  20%علــى
عالجــات تاليــس ســبا وفــي لــي رويــال ميريديــان.

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

 			.9ال 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.

9.		 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.

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

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.
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