شروط وأحكام عرض أنفق واربح للمعامالت الدولية

International Summer Spend Terms and Conditions

شروط وأحكام العرض الترويجى "أنفق وأربح" لصيف  2016لحاملى بطاقات االئتمان
والخصم من نور بنك للمعامالت الدولية

International Summer Spend Promotion 2016 Terms and Conditions for
Noor Bank Credit and Debit Card holders:

استخدم بطاقة الخصم أو بطاقة االئتمان من نور بنك هذا الصيف في المعامالت الدولية وأحصل على
.هدية في شكل قسائم مشتريات سامسونج

Use your debit or credit card during the summer for international transactions and
receive a gift in the form of Samsung gift vouchers

يقدم لكم نور بنك (ويشار إليه فيما يلي "بالبنك”) العرض الترويجي "أنفق وأربح" (ويشار إليه فيما يلي
"بالعرض الترويجي") والذي يخضع للشروط واألحكام التالية":

The International Summer Spend promotion (the “Promotion”) is brought to you by
Noor Bank (the “Bank”). The following terms and conditions will apply to the Promotion:
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يبــدأ العــرض الترويجــي فــي تمــام الســاعة  00:01بتوقيــت األمــارات العربيــة المتحــدة مــن يــوم  12يونيــو
 2016وينتهــي فــي تمــام الســاعة  23:59بتوقيــت اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــن يــوم  31أغســطس
( 2016ويشــار إلــى هــذه الفتــرة فيمــا يلــي "بمــدة العــرض").

1. The Promotion shall commence at 00.01 UAE time on 12 June 2016 and end
at 23.59 UAE time on 31 August 2016 (the “Promotion Period”).
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ســوف يقــدم البنــك قســائم هدايــا لحاملــي البطاقــات المؤهليــن عــن القيمــة اإلجماليــة لكافــة عمليــات
االنفــاق الدوليــة (أي معاملــة ســواء بعملــة غيــر الدرهــم اإلماراتــي أو بالدرهــم اإلماراتــي باســتخدام خيــار
تحويــل العملــة الديناميكــي (( )DCCويشــار إلــي هــذه القيمــة اإلجماليــة فيمــا يلــي "بإجمالــي اإلنفــاق” ")
باســتخدام البطاقــات المؤهلــة خــال مــدة العــرض.

2. The Bank will offer gift vouchers to eligible cardholders in consideration
of the gross value of all international spends (any transaction done with a
merchant either in a currency other than UAE Dirham (“AED”) or AED using the
DCC option) (“Total Spend”) using eligible cards during the Promotion Period.
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يمكن استبدال قسائم الهدايا الخاصة بهذا العرض الترويجي بمنتجات سامسونج كما يلي:

3. Gift vouchers will be exchangeable for Samsung products under the Promotion
as follows:

قسائم الهدايا

إجمالي اإلنفاق (بالدرهم اإلماراتي أو ما يعادله(

تليفزيون سامسونج  60 UHD 4Kبوصة

 70,000فما فوق

)Total Spend (in AED or AED equivalent

Gift Voucher

70,000 and more

Samsung 60’’ UHD 4K TV

من  40,000الى 69,999.99

هاتف سامسونج جاالكسى  S7ايدج

Samsung Galaxy S7 Edge Phone

40,000 to 69,999.99

قسيمة مشتريات سامسونج بقيمة  750درهم إماراتي

من  25,000الى 39,999.99

قسيمة متشريات سامسونج بقيمة  250درهم إماراتي

من  10,000الى 24,999.99

25,000 to 39,999.99

Samsung Voucher worth AED 750

10,000 to 24,999.99

Samsung Voucher worth AED 250

ا للفــوز بقســيمة هدايــا واحــدة فقــط ضمــن هــذا
 .4فــي جميــع األحــوال يعتبــر العميــل الواحــد مؤهــ ً
العــرض الترويجــي وأي عــرض ترويجــي آخــر للبنــك قــد يتزامــن مــع هــذا العــرض الترويجــي .وســوف يتــم
تحديــد قســائم الهدايــا بعــد انتهــاء فتــرة العــرض الترويجــي باألخــذ فــي االعتبــار إجمالــي اإلنفــاق لحاملــي
البطاقــات المؤهليــن ابتــداء مــن تاريــخ التســجيل حتــى انتهــاء مــدة العــرض.

4. Under all circumstances, a customer will only be eligible for one gift voucher
under the Promotion and any other promotion which may be running concurrently
with this Promotion. Gifts 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.

باإلمــكان اســتبدال قســائم الهدايــا بمنتجــات سامســونج لــدى متاجــر سامســونج المشــاركة التــي تديرهــا
شــركة جاكيــس لإللكترونيــات شــريطة توافــر المنتجــات-:

5. Subject to availability, gift vouchers can be redeemed at the following
participating Samsung Brandshops operated by Jacky’s:
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	()i

مول اإلمارات ،دبي.

(i) 		 Mall of the Emirates - Dubai

	( 	)iiسيتي سنتر ديره ،دبي.

(ii) Deira City Centre - Dubai

	( 	)iiiالخالدية مول ،أبوظبي.

(iii) Khalidiyah Mall - Abu Dhabi
(iv) My City Centre at Nasserriah - Sharjah

	( 	)ivماي سيتي سنتر ،الناصرية ،الشارقة.
.6

6. Eligibility.

شروط التأهل للمشاركة في العرض الترويجي:

	(	)i

للتأهــل للمشــاركة فــي العــرض الترويجــي "أنفــق وأحصــل" للمعامــات الدوليــة ،علــى حاملــي
البطاقــة إرســال الرمــز القصيــر المرســل مــن قبــل البنــك فــي رســالة نصيــة قصيــرة إلــى رقــم  3526فــي
أي وقــت خــال فتــرة العــرض واســتالم تأكيــد المشــاركة فــي العــرض الترويجــي مــن البنــك .يرجــى
مالحظــة أن تأهــل حامــل البطاقــة لهــذا العــرض الترويجــي يتوقــف كليـ ًا علــى اســتالم رســالة تأكيــد
نصيــة مــن البنــك .كمــا أن أي عمليــات شــراء تتــم قبل اســتالم رســالة التأكيــد النصية لن يتــم اعتبارها
جــزء ًا مــن إجمالــي اإلنفــاق.

(i) To be eligible for the Promotion, cardholders have to text the short code
provided by the Bank to 3526 at any time during the Promotion Period
and receive a confirmation from the Bank of entrance into the Promotion.
Please note that your eligibility for this Promotion is strictly conditional upon
receiving a confirmation text from the Bank. Any purchases you make prior to
the confirmation text shall not be considered as part of your Total Spend.

	( )iiإن عمليات االنفاق باســتخدام بطاقات الخصم أو بطاقات االئتمان المؤهلة من نور بنك (والتي تشــمل
بطاقــات المكافــآت وبطاقــات أفضــل ســعر ربــح وبطاقــات الخدمــات المصرفيــة المميــزة وبطاقــات القيــد
علــى الحســاب والبطاقــات علــى أســاس الرســوم وبطاقــة "مــاي والــت" وبطاقــة "وفــا" ذات العالمــة
التجاريــة المزدوجــة وبطاقــة بنــك نــور الخطــوط الجويــة الســريالنكية ذات العالمــة التجاريــة المزدوجــة)
ســوف تكــون مؤهلــة للمشــاركة فــي العــرض الترويجــي وســوف يتــم حســاب اإلنفــاق اإلجمالــي لهــا.

(ii) Spends on eligible Debit Cards, Credit Cards (including Rewards Cards,
Best Rate Cards, Priority Credit Cards, Charge Cards, Fee Based Cards,
My Wallet Cards, Wafa Co-Branded Cards, Noor Bank SriLankan Co-Branded
Cards) will be eligible for the Promotion and considered towards the Total Spend.

	( )iiiيجــب أن تكــون أرقــام الهواتــف النقالــة لحاملــي البطاقــات المؤهلين ُمســجلة لدى البنك للمشــاركة
فــي هــذا العــرض الترويجــي.

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

	( )ivتســتثني معامــات الســحب النقــدي و "إيــزي كاش" ومعاملــة شــيك علــى البطاقــة ومعامــات
تحويــل الرصيــد ومعامــات صــرف العملــة و معامــات المجوهــرات معامــات الصكــوك الوطنيــة مــن
المشــاركة فــي هــذا العــرض الترويجــي ولــن يتــم احتســابها فــي إجمالــي االنفــاق.

(iv) Transactions of cash withdrawals, Easy Cash, Cheque on Card, Balance
Transfer, National Bonds and exchange house transactions will be excluded
from eligibility for this Promotion and jewellery transactions shall not be
considered towards the Total Spend.
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ســوف يتــم توزيــع قســائم الهدايــا مــن خــال خدمــة البريــد الســريع خــال  30يومـ ًا مــن تاريــخ انتهــاء مــدة
العــرض الترويجــي وســوف يتــم االحتفــاظ بــأي هديــة مرتجعــة لمــدة  30يومــ ًا مــن تاريــخ إشــعار البنــك
للعميــل .وإذا لــم يتــم المطالبــة بهــذه الهديــة بعــد هــذه المــدة ســوف يتــم اعتبــار ذلــك بأنــه تنــازل مــن قبــل
العميــل عــن الهديــة.
يعتبــر قــرار البنــك بشــأن منــح قســائم الهدايــا الخاصــة بالعــرض الترويجــي نهائــي ولن يتم الدخــول في أي
مراســات فــي هــذا الشــأن.

7. Gift vouchers will be distributed via courier within 30 days of the expiry of the
Promotion Period and any returned gifts will be held for 30 days from notification
to the customer by the Bank. If the gifts remain unclaimed, they will be forfeited.
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ال يجوز تحويل قسائم الهدايا إلى أي شخص آخر وال يمكن استبدالها بالنقد.
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8. The Bank’s decision in relation to the award of gift vouchers in respect of the
Promotion is final and no correspondence will be entered into.
9. Gifts are not transferable to another person and shall not be exchangeable
for cash .

 .10تنتهي صالحية قسائم الهدايا في  30نوفمبر .2016

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

10. Vouchers will expire on 30 November 2016.

 .11الســتبدال قســائم الهدايــا ،يجــب علــى العميــل تقديــم القســيمة األصليــة وبطاقــة الهويــة االماراتيــة
ســارية المفعــول لــدى أي مــن المتاجــر المشــاركة .يمكــن االســتفادة مــن قســائم الهدايــا مقابــل ســعر
بيــع المنتجــات المعــروض فقــط وال يمكــن االســتفادة منهــا مــع أي عــرض أو حســم أو خصــم أو حزمــة أو
قســيمة هدايــا أخــرى.

11. To redeem a gift voucher the customer will be required to present the original
voucher and a valid UAE ID in any of the participating outlets. Vouchers can
only be availed on the recommended selling price of items and can’t be availed
in conjunction with any other in-store offer, promotion, discount, bundle or
gift voucher.

 .12إن نقــاط والء العمــاء الحاليــة المقدمــة لحاملــي بطاقــات المكافــآت ،ســوف تســتمر وفقــ ًا للقواعــد
المعمــول بهــا للبرنامــج المعنــي خــال فتــرة هــذا العــرض الترويجــي.
اإلرشــادية ُ

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

 .13إذا تخلــف أي حامــل بطاقــة مؤهلــة عــن الســداد فــي وقــت تخصيــص قســائم الهدايــا  ،يحتفــظ البنــك
بحــق اســتثناء ذلــك العميل/العمــاء مــن هــذا العــرض الترويجــي.

13. If an eligible card is delinquent at the time of the allocation of gift vouchers, the
Bank reserves the right to exclude such customer(s) from this Promotion.

 .14إن هــذا العــرض الترويجــي ُمقــدم وفق ـ ًا للحريــة المطلقــة للبنــك ،ويحتفــظ البنــك بحــق تعديــل أو تغييــر
العــرض الترويجــي و/أو هــذه الشــروط واألحــكام أو أن يوقــف العــرض الترويجــي هــذا فــي أي وقــت وفقـ ًا
لحريتــه المطلقــة.

14. This Promotion is offered at the sole discretion of the Bank and the Bank reserves
the right to modify or vary the Promotion and/or these terms and conditions or
discontinue the Promotion at any time.

 .15تســتثني أي معامــات يتــم عكســها أو عمليــات اســترداد األمــوال التــي تتــم علــى البطاقــة المؤهلــة
خــال مــدة العــرض مــن المشــاركة فــي هــذا العــرض ولــن يتــم احتســابها فــي إجمالــي االنفــاق.

15. Any reversal or refunds on the eligible card during the Promotion Period shall be
excluded and will not be considered towards the Total Spend.
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