الشروط واألحكام

شروط وأحكام العرض الترويجى "٬أنفق وأحصل "٬لصيف  2015لحاملى بطاقات االئتمان والخصم من نور بنك للمعامالت الدولية
استخدم بطاقة الخصم أو بطاقة االئتمان من نور بنك هذا الصيف في المعامالت الدولية وأحصل على هدية مؤكدة في شكل منتجات وقسائم مشتريات سامسونج.

الشروط واألحكام
يقدم لكم نور بنك (ويشار إليه فيما يلي "٬بالبنك )"٬العرض الترويجي "٬أنفق وأحصل( "٬ويشار إليه فيما يلي "بالعرض الترويجي") والذي يخضع للشروط واألحكام التالية-:
.1

		

.2
		
.3

يبدأ العرض الترويجي في تمام الساعة  00:01بتوقيت األمارات العربية المتحدة من يوم  25يونيو  2015وينتهي في تمام الساعة  23:59بتوقيت اإلمارات العربية المتحدة من يوم
 31أغسطس ( 2015ويشار إلى هذه الفترة فيما يلي "٬بمدة العرض.)"٬
سوف يقدم البنك هدايا لحاملي البطاقات المؤهلين عن القيمة اإلجمالية لكافة عمليات االنفاق الدولية (أي معاملة سواء بعملة غير الدرهم اإلماراتي أو بالدرهم اإلماراتي
باستخدام خيار تحويل العملة الديناميكي (( )CCDDCCويشار إلي هذه القيمة اإلجمالية فيما يلي "٬بإجمالي اإلنفاق ")٬باستخدام البطاقات المؤهلة وفق ًا لشروط وأحكام هذا العرض.
المقدمة من البنك ضمن هذا العرض الترويجي.
فيما يلي قائمة الهدايا ُ

إجمالي اإلنفاق (بالدرهم اإلماراتي أو ما يعادله)

الهدايا

 30،000فما فوق

هاتف سامسونج جاالكسى اس  6ايدج

29،999.99 - 10،000

قسيمة مشتريات سامسونج بقيمة  500درهم إماراتي

9،999.99 - 5،000

قسيمة مشتريات سامسونج بقيمة  200درهم إماراتي

.4

ال للفوز بهدية واحدة فقط ضمن هذا العرض الترويجي وأي عرض ترويجي آخر للبنك قد يتزامن مع هذا العرض الترويجي .وسوف يتم
في جميع األحوال يعتبر العميل الواحد مؤه ً
تحديد الهدايا بعد انتهاء فترة العرض الترويجي باألخذ في االعتبار إجمالي اإلنفاق لحاملي البطاقات المؤهلين خالل مدة العرض.

.5

يمكن استبدال قسائم سامسونج من أي متجر بيع منتجات سامسونج الموزعة في دولة اإلمارات العربية المتحدة شريطة توافر المنتجات لدى المتجر وخالل مدة صالحية القسائم
التي تنتهي في  31ديسمبر .2015

		
		

 .6شروط التأهل للمشاركة في العرض الترويجي-:
(أ) للتأهل للمشاركة في العرض الترويجي "٬أنفق وأحصل "٬للمعامالت الدولية ،على حاملي البطاقة إرسال ' 'INT Yفي رسالة نصية قصيرة إلى رقم  3526في أي وقت خالل فترة
		
العرض واستالم تأكيد المشاركة في العرض الترويجي من البنك .يرجى مالحظة أن تأهل حامل البطاقة لهذا العرض الترويجي يتوقف كلي ًا على استالم رسالة تأكيد نصية من
			
البنك .كما أن أي عمليات شراء تتم قبل استالم رسالة التأكيد النصية لن يتم اعتبارها جزء ًا من إجمالي اإلنفاق.
			
(ب) إن عمليات االنفاق باستخدام بطاقات الخصم أو بطاقات االئتمان المؤهلة من نور بنك (والتي تشمل بطاقات المكافآت ،وبطاقات أفضل سعر ربح وبطاقات القيد على الحساب
		
وبطاقات 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 وسوف يتم حساب اإلنفاق اإلجمالي لها.
			
(ج) يجب تسجيل أرقام الهواتف النقالة لحاملي البطاقات المؤهلين لدى البنك للمشاركة في هذا العرض الترويجي.
		
(د) تستثني معامالت السحب النقدي و"٬إيزي كاش "٬ومعاملة شيك على البطاقة ومعامالت تحويل الرصيد ومعامالت صرف العملة من المشاركة في هذا العرض الترويجي ولن
		
يتم احتسابها في إجمالي االنفاق.
			
.7

سوف يتم توزيع الهدايا من خالل خدمة البريد السريع خالل  30يوم ًا من تاريخ انتهاء مدة العرض الترويجي وسوف يتم االحتفاظ بأي هدية مرتجعة لمدة  30يوم ًا من تاريخ إشعار
البنك للعميل .وإذا لم يتم المطالبة بهذه الهدية بعد هذه المدة سوف يتم اعتبار ذلك بأنه تنازل من قبل العميل عن الهدية.

.8

يعتبر قرار البنك بشأن منح الهدايا الخاصة بالعرض الترويجي نهائي ولن يتم الدخول في أي مراسالت في هذا الشأن.

.9

ال يجوز تحويل الهدايا إلى أي شخص آخر وال يمكن استبدالها بالنقد أو أي هدية أخرى.

		

المعمول بها للبرنامج المعني خالل فترة هذا العرض الترويجي.
 .10إن نقاط والء العمالء الحالية المقدمة لحاملي بطاقات المكافآت ،سوف تستمر وفق ًا للقواعد اإلرشادية ُ
 .11إذا تخلف أي حامل بطاقة مؤهلة عن السداد في أي وقت قبل تخصيص الهدايا  ،يحتفظ البنك بحق استثناء ذلك العميل/العمالء من هذا العرض الترويجي.
 .12إن هذا العرض الترويجي ُمقدم وفق ًا للحرية المطلقة للبنك ،ويحتفظ البنك بحق تعديل أو تغيير العرض الترويجي و/أو هذه الشروط واألحكام أو أن يوقف العرض الترويجي هذا
في أي وقت وفق ًا لحريته المطلقة.
		

