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
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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
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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
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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.
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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

