								

International Spend Campaign Terms and Conditions:

شروطوأحكامالعرضالترويجيلإلنفاق الدولي
استخدم بطاقة الخصم أو بطاقة االئتمان من نور بنك في المعامالت الدولية وأحصل على جوائز في

Use your Noor Bank Debit or Credit Card for international transactions and receive
rewards in the form of Samsung products.

يقدم لكم نور بنك (ويشار إليه فيما يلي ‘بالبنك‘) العرض الترويجي لإلنفاق الدولي (ويشار إليه فيما يلي

The International Spend promotion (the ‘Promotion’) is brought to you by Noor Bank
(the ‘Bank’). The following terms and conditions will apply during the Promotion:

صورة منتجات سامسونج.

‘بالعرضالترويجي‘) والذي يخضع للشروط واألحكام التالية-:
 .1يبدأ العرض الترويجي في تمام الساعة  00:01بتوقيت األمارات العربية المتحدة من يوم الثالثاء 		

1. The Promotion shall commence at 00.01 UAE time on 1 December 2015 and
end at 23.59 UAE time on 31 January 2016 (the ‘Promotion Period’).

الموافق  1ديسمبر  2015وينتهي في تمام الساعة  23:59بتوقيت اإلمارات العربية المتحدة من يوم
الخميس الموافق  31يناير ( 2016ويشار إلى هذه الفترة فيما يلي ‘بمدة العرض‘).
 .2سوف يقدم البنك جوائز لحاملي البطاقات المؤهلين عن القيمة اإلجمالية لكافة عمليات االنفاق
الدولية (أي معاملة لدى تاجر في الخارج سواء بعملة غير الدرهم اإلماراتي أو بالدرهم اإلماراتي

		
		

باستخدام خيار تحويل العملة الديناميكي (( )DCCويشار إلي هذه القيمة اإلجمالية فيما يلي ‘بإجمالي
اإلنفاق)‘ باستخدامالبطاقاتالمؤهلة بما في ذلك المعامالت اإللكترونية عبر االنترنت على نحو مشابه.

2. The Bank will offer rewards to eligible cardholders for gross value of all
international spends (any transaction done with an off shore merchant either in
)a currency other than UAE Dirham (‘AED’) or AED using the DCC option
(‘Total Spend’) using eligible cards. Includes online transactions in similar fashion.

المقدمة من البنك ضمن هذا العرض الترويجي والتي يجوز تغييرها قبل بدء
 .3فيما يلي قائمة الجوائز ُ

		 3. The rewards under the Promotion are as follows and may change before
the launch of the campaign:

الحملة الترويجية.
إجمالي اإلنفاق الدولي
(بالدرهم اإلماراتي أو ما يعادله)

الجوائز

Gift

Total International Spend
)(in AED or AED equivalent

 30,000,فما فوق

هاتف سامسونج جاالكسي S6ايدج +

Samsung Galaxy S6 Edge +

30,000 and above

29,999.99 – 20,000

ساعة ذكية سامسونج جير S2

Samsung Gear S2 Smart Watch

20,000 – 29,999.99

19,999.99 – 10,000

سماعة سامسونج بلوتوث جير دائرية

Samsung Gear Circle Bluetooth Headset

10,000 – 19,999.99

ال للحصول على جائزة واحدة فقطبموجب هذا العرض
 .4في جميع األحوال ،يكون العميل الواحد مؤه ً

4. Under all circumstances, a customer will only be eligible for one gift under the
Promotion and any other promotion which may be running concurrently
		 with this Promotion. Rewards will be determined following the close of the
Promotion Period taking into consideration the eligible customer’s total spend
from the time of entering the Promotion to the expiry of the Promotion Period.

الترويجيوأي عرض ترويجي آخر للبنك قد يتزامن مع هذا العرض الترويجي .سوف يتم تحديد الجوائز
بعد انتهاء مدة العرض مع األخذ في االعتبار اإلنفاق اإلجمالي للعمالء المؤهلين منذ وقت المشاركة
في العرض الترويجي وحتى مدة العرض.

5. Eligibility.

 .5شروط التأهل للمشاركة في العرض الترويجي-:
(أ)

للتأهل للمشاركة في العرض الترويجي ،على حاملي البطاقات إرسال كلمة ‘ ‘TRAVELفي 		

			

رسالة نصية قصيرة إلى رقم  3526في أي وقت خالل فترة العرض واستالم رسالة تأكيد

		

			

المشاركة في العرض الترويجي من البنك .إن أي عمليات شراء تتم قبل استالم رسالة التأكيد

			

النصية لن يتم اعتبارها جزء ًا من إجمالي اإلنفاق لهذا العرض الترويجي.

(i) To be eligible for the International Spend Promotion, cardholders have to
		 		 text ‘TRAVEL’ to 3526 at any time during the Promotion Period and may
receive a confirmation from the Bank on entrance into the Promotion.
		
		 Any purchases made prior to the campaign enrolment shall not be
		
considered for this campaign.
		 International 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-Brand
Cards) will be eligible for the Promotion.

(ب) ن عمليات االنفاق الدولية باستخدام بطاقات الخصم أو بطاقات االئتمانالمؤهلة من نور بنك 		
			

(والتي تشمل بطاقات المكافآت ،وبطاقات أفضل سعر ربح وبطاقات القيد على الحساب

			

والبطاقات 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.

		

)(ii
		
		
		

(ج) يجب تسجيل أرقام الهواتف النقالة للعمالء المؤهلين لدى البنك للمشاركة في هذا

(iii) The mobile numbers of eligible customers have to be registered with the
		
Bank to participate in Promotion.

تستثني معامالت السحب النقدي وعمليات شراء الذهب وشراء الصكوك الوطنية و

		 (iv) Transactions of cash withdrawals, Gold Purchases, National Bonds
		
		 purchases, Easy Cash, Cheque on card, Balance Transfer and Exchange
		
house transactions will be excluded from eligibility for this Promotion.

			
(د)
			
			

العرض الترويجي.

‘إيزي كاش‘ ومعاملة شيك على البطاقة ومعامالت تحويل الرصيد ومعامالت صرف العملة من
المشاركة في هذا العرض الترويجي

 .6سوف يتم توزيع الجوائز من خالل خدمة البريد السريع خالل  60يوم ًا من تاريخ انتهاء مدة العرض

		

		 6. Rewards will be distributed via courier within 60 days of the expiry of the
		 Promotion Period and any returned rewards will be held for 30 days from
notification to the customer by the Bank. If the rewards remain unclaimed,
they will be forfeited.

الترويجي وسوف يتم االحتفاظ بأي جائزة مرتجعة لمدة  30يوم ًا من تاريخ إشعار البنك للعميل .وإذا 		
لم يتم المطالبة بهذه الجائزة بعد هذه المدة سوف يتم اعتبار ذلك بأنه تنازل من قبل العميل عن الجائزة.
 .7يعتبر قرار البنك بشأن منح الجوائزالخاصة بالعرض الترويجي نهائي ولن يتم الدخول في أي مراسالت

7. The Bank’s decision with regards to the awarding of rewards is final and no
correspondence will be entered into.

في هذا الشأن.

8. Rewards shall not be exchangeable for cash or any other prize.

 .8ال يجوز استبدال الجوائزبالنقد أو أي هدية أخرى.
 .9إن نقاط والء العمالء الحالية المقدمة لحاملي بطاقات المكافآت ،سوف تستمر وفق ًا للقواعد

		

9. The existing loyalty points offered to cardholders of Rewards Cards will
continue as per the existing programme guidelines during the Promotion Period.

		

10. 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.

المعمول بها للبرنامج المعني خالل فترة هذا العرض الترويجي.
اإلرشادية ُ
 .10إذا كان حامل البطاقة المؤهلة قد تأخر عن سداد األقساط والمبالغ المستحقة عليه في وقت
توزيعالجوائز ،يحتفظ البنك بحق استثناء ذلك العميل أو العمالءمن هذا العرض الترويجي.

8006667
noorbank.com

Noor Bank PJSC
P.O. Box 8822, Dubai, United Arab Emirates

