الشروط واألحكام

General Terms and Conditions

شروط وأحكام العرض الترويجي " َرشح صديق ً "ا للتمويل الشخصي
الم َ
ؤهليــن
"الم ِ
رشــح ُم َ
ســوف يكــون ك ً
رش ـح") وكذلــك الشــخص ُ
ال مــن العميــل الــذي يقــوم بترشــيح شــخص ( ُ
للحصــول علــى مكافــآت مــن نــور بنــك (ويشــار إليــه فيمــا يلــي "بالبنــك") عــن كل عمليــة ترشــيح يتــم حجــز
تمويــل شــخصي بموجبهــا خــال الفتــرة المحــددة للعــرض الترويجــي " َرشــح صديقــ ًا" للتمويــل الشــخصي
وفقــ ًا لهــذه الشــروط واألحــكام.

Personal Finance Member-Get-Member Promotion Terms and Conditions
For every referral that gets booked during this limited period Personal Finance
Member-Get-Member promotion (the ‘Promotion’), both the referrer and the referee
will be eligible to receive rewards from Noor Bank (the ‘Bank’) subject to these Terms
and Conditions.

شروط التأهل

QUALIFICATION AND ELIGIBILITY

يبدأ العرض الترويجي في  04/12/2016وينتهي في ( 04/03/2017ويشار إلي هذه الفترة فيما

		1.
The Promotion shall commence on 04/12/2016 and end on
04/03/2017 (the ‘Promotion Period’). The referral date should be on
or before 04/03/2017.
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ا حاليــ ًا لــدى البنــك فــي وقــت تأكيــد
رشــح (ويشــار إليــه
الم ِ
"بالم ِ
رشــح") عميــ ً
ُ
يجــب أن يكــون الشــخص ُ
"بالم َ
الم َ
ا حاليــ ًا لــدى البنــك.
رشــح (ويشــار إليــه
رشــح") عميــ ً
ُ
الترشــيح بنجــاح .كمــا يجــب أال يكــون العميــل ُ

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

.3

مــع مراعــاة أحــكام الفقــرة  7أدنــاه ،تعتبــر عمليــة الترشــيح الناجحــة مؤهلــة للحصــول علــى المكافــآت

3.		 Subject to paragraph 7 below, a referral will be successfully eligible for a reward if

.1

يلي "بمدة العرض") .يجب أن يكون تاريخ الترشيح في أو قبل .04/03/2017

أدنــاه وفقــ ًا للشــروط التاليــة
الم َ
رشح طلب تمويل شخصي للبنك خالل مدة العرض.
أ.
يقدم ُ

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

i.

ب.

موافقة البنك على طلب التمويل الشخصي بقيمة  100,000درهم إماراتي كحد أدنى.

the application has been approved by the Bank for a minimum
of AED100,000; and

ii.

ج.

رشح خالل شهر واحد بعد انتهاء مدة العرض.
للم ِ
صرف مبلغ التمويل ُ

the finance amount disbursed to the Referee within one month following
the expiry of the Promotion Period; and

iii.

د.

رشــح تقديــم كافــة المســتندات المطلوبــة لخطــة
الم ِ
الم ِ
رشــح ،يجــب علــى ُ
بالنســبة إلــى مكافــآت ُ

with reference to the Referrer’s reward, the Referrer
all documentation required for the Takaful Protection Plus plan.

iv.

submits

التكافــل بروتكشــن بلــس.
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يكــون تاريــخ الترشــيح هــو التاريــخ الــذي تســلم فيــه البنــك الترشــيح اإللكترونــي أو النســخة المطبوعــة.

4.		 The date of referral shall be determined as the date that the Bank receives
the online or hardcopy referral. Referrals must be submitted in the manner
prescribed by the Bank.

الم َ
الم َ
رشــح الصريحــة
الم ِ
رشــح بأنــه قــد حصــل علــى موافقــة ُ
رشــح للبنــك ،يضمــن ُ
بموجــب تقديــم بيانــات ُ

5.		 In providing the Bank with the details of the Referees, the Referrer warrants that
he/she has obtained the Referees' 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 Referees.

ويجــب تقديــم الترشــيح بالطريقــة التــي يحددهــا البنــك.
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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 ُ
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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 ً
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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 ُ
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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.

ال يشــمل هــذا العــرض الترويجــي موظفــي مجموعــة نــور االســتثمارية أو أي مــن شــركات خدمــات

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

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

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

االســتعانة بمصــادر خارجيــة التــي تتعامــل مــع البنــك.
.9

6.		 If more than one person refers the same Referee, whether under this Promotion
or any other referral programme, 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 shall have discretion in deciding which person made the
first referral.

أو مراســات.

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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المكافآت

THE REWARDS
10.		 Referrer. Subject to the these terms and conditions, the Referrer will be eligible
for rewards in the form of a Protection Plus plan (where the first annual premium
is free of charge) based on the total number of successful referrals complying
with the conditions set out in paragraph 3 above as follows
عدد الترشيحات الناجحة

ا لمكافــآت فــي شــكل اشــتراك فــي
.10
ِ الم
ِ الم
ً رشــح مؤه ـ
ُ
ُ  يعتبــر، مــع مراعــاة هــذه الشــروط واألحــكام.رشــح
 واعتمــاد ًا علــى العــدد اإلجمالــي،)خطــة بروتكشــن بلــس (حيــث تكــون المشــاركة الســنوية األولــى مجان ـ ًا
)أعــاهتكــونالمكافــآتكمــايلــي3(لعمليــاتالترشــيحالناجحــةالمتوافقــةمــعالشــروطالمبينــةفــيالفقــرة

1

2

نوع المكافأة

بروتكشن بلس الفضية

بروتكشن بلس الذهبية

Reward Type

Protection Plus Silver

Protection Plus Gold

Protection Plus
Platinum

1,200

1,500

3,000

100,000

150,000

250,000

100,000

150,000

250,000

100,000

150,000

250,000

100,000

150,000

250,000

10,000

15,000

25,000

15,000

20,000

15,000

25,000

40,000

25,000

40,000

60,000

25,000

40,000

60,000

Number of Successful Leads

قيمة المكافأة

Reward Value
بﺒﺴ يﻷ ةﺎﻓوﻟا

Death Any Cause (DAC)
ﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟوﻓﺎة ﺠراء ﺤﺎدث

Accidental Death Benefit (ADB)
او ﻤﺸﺎﺒﻪ/اﻟﻌﺠز اﻟﻛﻠﻲ الدائم (ﺠراء ﺤﺎدث) ﻋﻤل ﺨﺎص

Permanent Total Disability (Accident) Own/Similar Occupation
اﻟﻌﺠز الجزئي اﻟداﺌم (ﺠراء ﺤﺎدث) اﻟﻤﻘﯿﺎس األوروبي

Permanent Partial Disability (Accident) Continental Scale
WP 0 WP-  أﺴﺒوع52 )اﻟﻌﺠز اﻟﻛﻠﻲ اﻟﻤؤﻗت (ﺠراء ﺤﺎدث

Temporary Total Disability (Accident) 52 Week -0 WP
اﻟﻤﺼروﻓﺎت الطبية العرضية

Accidental Medical Expenses (AMEX)
ﻤﺼروﻓﺎت اﻹﻋﺎدة إﻟﻰ اﻟوطن

Repatriation Expenses
ﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﺘﻌﻠﯿم

Education Benefits
 ﺸﻬور ﻟﻠﻤدﻓوﻋﺎت6  ﺒﺤد أﻗﺼﻰ- اﻟﻔﻘد غير اﻟطوﻋﻲ للوظيفة

Involuntary Loss of Employment - 6 months max. payment
		Where the takaful cover is rejected by the underwriter the Referrer
will be eligible to receive AED500 per successful referral up to an aggregate
maximum of AED1,500.

3 or more
بروتكشن بلس البالتينية

30,000

ا للحصــول علــى مبلــغ
ِ الم
ً رشــح مؤهـ
ُ  يصبــح،فــي حــال رفــض تغطيــة التكافــل مــن قبــل شــركة التكافــل
. درهــم إماراتــي1,500  درهــم إماراتــي لــكل عمليــة ترشــيح ناجحــة وبحــد أقصــى إجمالــي بقيمــة500

		 The Protection Plus plan is underwritten by Noor Takaful Family PJSC and is
subject the applicable terms and conditions as communicated to the Referrer
by Noor Takaful.

ع) وتخضــع للشــروط.م.إن خطــة بروتكشــن بلــس ُمقدمــة مــن شــركة نــور للتكافــل العائلــي (ش

11.		 Referee. Subject to these terms and conditions, the Referee will be offered
a 5bps discount on their personal finance profit rate.

َ الم
َ الم
 نقــاط5 رشــح علــى حســم بقيمــة
.11
ُ
ُ  ســوف يحصــل، مــع مراعــاة هــذه الشــروط واألحــكام.رشــح

12.		 The Bank reserves the right to withhold a reward where the information it has
received is incomplete or inaccurate.

.المستلمة غير تامة أو غير صحيحة
ُ  يحتفظ البنك بحق منع مكافأة إذا كانت المعلومات.12

13.		 Rewards cannot be assigned, exchanged for cash or broken down into
smaller tickets.

. ال يجوز التنازل عن المكافآت أو استبدالها مقابل النقد أو تقسيمها إلى تذاكر أصغر.13

.للمرشــح
واألحــكام التــي تبلغهــا شــركة نــور للتكافــل
ُ

.أســاس علــى ســعر ربــح التمويــل الشــخصي الخــاص بــه

االسترداد

REDEMPTION
14.		Following the completion of the Promotion Period, the Bank will assess
the claim forms received and rewards distribution will be initiated.

 ســوف يقــوم البنــك بعــد انتهــاء مــدة العــرض بتقييــم نمــاذج المطالبــة المتســلمة ويتــم بــدء عمليــة.14

15.		 The Protection Plus certificates will then be sent to the eligible Referrers
directly by Noor Takaful.

للمرشــحين المؤهليــن مباشــرة مــن قبــل شــركة
ُ  ســوف يتــم إرســال شــهادات خطــة بروتكشــن بلــس.15

.توزيــع المكافــآت

.نــور للتكافــل

GENERAL

شروط عامة
 تخضــع جميــع طلبــات التمويــل الشــخصي لموافقــة البنــك وفقـ ًا للسياســات واإلجــراءات المعمــول بهــا.16

17.		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.

 إنهــاء هــذا العــرض الترويجــي، فــي أي وقــت ودون إشــعار مســبق أو تحمــل أي مســؤولية، يحــق للبنــك.17

NB-PB-PF-CFP-MAN-612160

16.		 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.
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.والتــي يجــوز للبنــك أن يقــوم بتعديلهــا مــن وقــت آلخــر

أو تغييــر أو حــذف أو اإلضافــة للشــروط واألحــكام المبينــة/أو تعديــل المنافــع والخصائــص و/أو إلغــاء و/و

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

.فــي هــذا المســتند

800 6667
noorbank.com

