الشروط واألحكام  -العرض الترويجي " 10ماليين نقطة مكافآت
بانانزا" (للعمالء فقط)

Terms and Conditions - 10 Million Reward Point
)Bonanza (Customers Only

لمعرفة المزيد عن برنامج مكافآت نور بنك للوالء ،يرجى الضغط هنا

To learn more about the Noor Bank Rewards Loyalty Program, please click here

إن عــرض " 10مالييــن نقطــة مكافــآت بانانــزا" الترويجــي (ويشــار إليــه فيمــا يلــي "بالعــرض الترويجـي") ُمقــدم لكــم
مــن نــور بنــك (ويشــار إليــه فيمــا يلــي "بالبنـك").

The 10 Million Reward Point Bonanza (the ‘Spend Promotion’) is brought to you
by Noor Bank (the ‘Bank’).

يخضع العرض الترويجي للشروط واألحكام التالية -

The following Terms and Conditions will apply to the Spend Promotion -

.1

يبــدأ العــرض الترويجــي فــي تمــام الســاعة  00:01بتوقيــت دولــة األمــارات العربيــة المتحــدة مــن
يــوم الخميــس الموافــق  14يونيــو  2018وينتهــي فــي تمــام الســاعة  23:59بتوقيــت اإلمــارات
العربيــة المتحــدة مــن يــوم الجمعــة الموافــق  14ســبتمبر ( 2018ويشــار إلــى هــذه الفتــرة فيمــا يلــي "
بمدة العرض").

This Spend Promotion shall commence at 00.01 UAE time on 14 June 2018 and
end at 23.59 UAE time on 14 September 2018 (the ‘Spend Promotion Period’).

1.

.2

هــذا العــرض ســاري فقــط لعمــاء نــور بنــك مــن حاملــي بطاقــات نــور بنــك االئتمانيــة وبطاقــة الخصــم
لألفــراد والذيــن تــم إشــعارهم بهــذا العــرض الترويجــي بموجــب رســالة نصيــة قصيــرة SSMS MSو/أو خدمــة
البريــد اإللكترونــي المباشــر.

This offer is valid only for Noor Bank Retail Consumer Credit and Debit
Cardholders who have been notified via SMS and/or Electronic Direct Mailer
for this spend promotion.

2.

.3

يسرى العرض الترويجي على المعامالت التالية -

The offer is valid on the below activities -

3.

عدد مرات الدخول في السحب

نوع المعاملة

Entries into the draw

Activities

 1مرة واحدة

تفعيل بطاقة ثانوية جديدة

1 time

Activated New Supplementary Card

 1مرة واحدة

إيزي كاش/تحويل الرصيد (عن كل مبلغ بقيمة  500درهم إماراتي)

1 time

)Easy Cash/Balance Transfer (every AED 500

 1مرة واحدة

معامالت شراء التجزئة باستخدام بطاقة االئتمان (عن كل مبلغ بقيمة  500درهم إماراتي)

1 time

Retail Spends (every AED 500) - Credit Card

 1مرة واحدة

معامالت شراء التجزئة باستخدام بطاقة الخصم (عن كل مبلغ بقيمة  500درهم إماراتي)

1 time

Retail Spends (every AED 500) – Debit Card

.4

إذا تخلــف أي حامــل بطاقــة مؤهــل عــن ســداد أي ُمســتحقات للبنــك الخاصــة بالبطاقــة (أكثــر مــن 60
يومــ ًا بعــد تاريــخ اســتحقاق أخــر دفعــة للبطاقــة) خــال مــدة العــرض أو عنــد عقــد الســحب ،لــن يكــون
ا للمشــاركة فــي هــذا العــرض الترويجــي وســوف يتــم اســتبعاده.
مؤهــ ً

Customers who are delinquent (more than 60 days past the last payment due
date) on their card, either during the offer period, or when the draw is held, will
not be eligible for the offer.

4.

.5

إن معامــات الشــراء التراكميــة للعميــل (عمليــات اإلنفــاق باســتخدام البطاقــة الرئيســية  +البطاقــة
الثانويــة) مؤهلــة للدخــول فــي الســحب.

Cumulative customer purchases (primary + supplementary card spends) will
be eligible for the draw.

5.

.6

ســوف يتــم اســتثناء أي عمليــات عكــس للمشــتريات والمعامــات الالغيــة واســترداد األمــوال
والمعامــات المتنــازع عليهــا مــن قبــل العمــاء مــن هــذا الســحب.

Purchase reversals, void transactions, refunds and transactions disputed by
the customer would be excluded from the draw.

6.

.7

يمكــن اســتبدال الجوائــز بقيمــة مســاوية لقيمــة الجائــزة وفقـ ًا للحريــة المطلقــة لبنــك فــي حالــة حــدوث
ظــروف غيــر متوقعــة .إن الجوائــز غيــر قابلــة للتحويــل أو التنــازل عنهــا للغيــر ولــن يقــوم البنــك بتغييــر أو
اســتبدال أي جائــزة.

The prizes can be substituted with an equivalent value of prize at the Bank’s sole
discretion in an unforeseen circumstance. The Rewards are non-transferable
and the Bank will not change or exchange the Reward.

7.

.8

فيما يلي تواريخ السحب وعدد الفائزين وتفاصيل نقاط المكافآت والعرض الترويجي -

The draw dates, number of winners, Reward and the spend promotion details
are given below -

8.

.9

السحب الثالث 15 ،أكتوبر 2018

السحب الثاني 16 ،سبتمبر 2018

السحب األول  15 ،أغسطس 2018

تواريخ السحب

Draw 3, October 15, 2018

Draw 2, September 16, 2018

Draw 1, August 15, 2018

Draw Dates

عدد الفائزين

نقاط المكافآت

عدد الفائزين

نقاط المكافآت

عدد الفائزين

نقاط المكافآت

Number
of winners

Reward
)(Points

Number
of winners

Reward
)(Points

Number
of winners

Reward
)(Points

1

1,000,000

1

1,000,000

1

1,000,000

2

500,000

2

500,000

2

500,000

10

100,000

10

100,000

10

100,000

14

25,000

13

25,000

13

25,000

 15نوفمبر 2018

 15أكتوبر 2018

 16سبتمبر 2018

November 15, 2018

October 15, 2018

September 16, 2018

قــد يختــار البنــك تحفيــز شــريحة معينــة مــن العمــاء مــن خــال مكافأتهــم بمــرات إضافيــة للدخــول فــي
ً
وفقــا لتقديــره .باإلضافــة إلــى ذلــك ،قــد يقــرر البنــك تحديــد ســقف لعــدد مــرات دخــول الســحب
الســحب
اعتمــاد ًا علــى معاييــر متفــق عليهــا ووفق ـ ًا لحريتــه المطلقــة.

Prize Distribution Matrix
الجائزة األولى

Ultimate prize
الجائزة الكبرى

Grand second
جائزة السوبر

Super prize
الجائزة الذهبية

Gold prize
تواريخ إضافة نقاط المكافآت في حساب
بطاقة العميل (في أو قبل)

Reward point Credited to
)customer (on or before

The Bank may choose to incentivize a certain segment of customers by
rewarding them additional entry into the draw at their discretion. Additionally, it
may also cap based on agreed criteria the number of entries at its sole discretion.

 .10إجمالي عدد الفائزين  79فائز ًا.

800 6667
noorbank.com

مصفوفة توزيع الجوائز

9.

10. Total number of winners 79

نور بنك (ش.م.ع) ,ص.ب  8822دبي ,اإلمارات العربية المتحدة
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11. Claims for Reward will be given only upon verification of the winning
Customer identification to the satisfaction of the Bank. Failure to provide
satisfactory identification may result in a disqualification and selection of
an alternative winner.

 قــد. يتــم منــح الجوائــز فقــط بعــد التحقــق مــن إثبــات هويــة العميــل الفائــز بشــكل مرضــي بالنســبة للبنــك.11
.يــؤدي عــدم تقديــم بطاقــة إثبــات هويــة مرضــي إلــى اســتبعاد الفائــز واختيــار فائــز بديــل

12. The winners will be selected through a draw which will be held under the
supervision of the Department of Economic Development. The Bank’s decision
with this regard will be final and binding.

. ســيتم اختيــار الفائزيــن مــن خــال الســحب الــذي ســيجري تحــت إشــراف دائــرة التنميــة االقتصاديــة.12
.وســيكون قــرار البنــك فــي هــذا الشــأن نهائيــ ًا وملزمــ ًا

13. The same customer will not be selected twice and only primary cardholder will
be entered into the draw.

. لن يتم اختيار نفس العميل مرتين.13

14. Failure to claim a prize within 1 month or in a manner specified will result in a
re-draw or selection of an alternative customer.

 ســوف يتــم إعــادة، شــهر واحــد أو بطريقــة محــددة1  فــي حــال اإلخفــاق فــي المطالبــة بجائــزة خــال.14
.الســحب علــى الجائــزة أو اختيــار عميــل بديــل

15. Noor Bank is not liable for any harm, loss, tax, cost or expense of any kind,
incurred or suffered by the Customer with respect to the Reward.

 إن البنــك غيــر مســؤول عــن أي ضــرر أو خســارة أو ضريبــة أو تكلفــة أو مصــروف مــن أي نــوع يتكبــده أو.15
.يتحملــه العميــل علــى صلــة بالمكافــأة

16. The Reward points will be credited to the customer’s credit card account
within 30 days from the draw as per the above mentioned dates.

 يوم ـ ًا مــن تاريــخ30  ســوف يتــم إضافــة نقــاط المكافــآت فــي حســاب البطاقــة الخاصــة بالعميــل خــال.16
.الســحب وفقــ ًا للتواريــخ المبينــة أعــاه

17. The winners shall be notified by the Bank through their registered physical
address or registered mobile numbers.

 ســوف يقــوم البنــك يتــم إشــعار الفائزيــن علــى عناوينهــم الفعليــة أو أرقــام هواتفهــم المتحركــة.17
.المســجلة لديــه

18. It is the customer’s responsibility to provide correct details to the Bank. Details
such as mobile number, name should be properly updated in the Bank’s records.

 تشــمل تلــك البيانــات.ال علــى تقديــم بيانــات االتصــال الصحيحــة الخاصــة بــه للبنــك
ً  يعتبــر العميــل مســؤو.18
.رقــم الهاتــف المتحــرك كمــا يجــب تحديــث االســم بشــكل صحيــح فــي ســجالت البنــك

19. Noor Bank staff and its subsidiaries are only eligible for the 3 Million Rewards
Point Bonanza.

 مالييــن نقطــة3  إن موظفــي نــور بنــك والشــركات التابعــة لهــا مؤهليــن علــى العــرض الترويجــي.19
.مكافــآت بانانــزا فقــط
. تطبق الشروط واألحكام القياسية لبطاقات االئتمان.20

20. The standard credit card Terms and Conditions apply.

 اإلعــان عــن األرقــام الفائــزة وأســماء الفائزيــن، مــن أجــل ضمــان شــفافية ونزاهــة الســحب، يحــق للبنــك.21
.وجنســيات العمــاء عنــد ومتــى يتطلــب ذلــك

22. Noor Bank reserves the right at its sole discretion, to add/modify/vary/cancel
and/or supplement these Terms and Conditions at any time without prior notice
to the customers and without any responsibility whatsoever on its part. Any
such amendments or supplements shall be provided on Noor Bank website:
www.noorbank.com

أو تتمــة/ بحــق اإلضافــة أو تعديــل أو تغييــر أو إلغــاء و، وفقــ ًا لحريتــه المطلقــة، يحتفــظ البنــك.22
هــذه الشــروط واألحــكام فــي أي ودون إشــعار مســبق للعمــاء ودون أي مســؤولية أيــ ًا كانــت
 وســوف يتــم تقديــم مثــل هــذه التعديــات أو اإلضافــات فــي الموقــع اإللكترونــي للبنــك.عليــه
www.noorbank.com

23. The Bank reserves the right to discontinue the Reward Point Bonanza without
any prior intimation.

. يحتفظ البنك بحق إيقاف هذا العرض الترويجي دون إشعار مسبق.23

24. The Terms and Conditions are governed by and construed in accordance with
the laws of the United Arab Emirates and the Emirate of Dubai.

. تخضع هذه الشروط واألحكام وتفسر وفق ًا لقوانين لدولة اإلمارات العربية المتحدة وإمارة دبي.24

25. Any dispute concerning the interpretation of these Terms and Conditions shall
be submitted to the exclusive jurisdiction of the civil court of the Emirate of Dubai.

 يتــم إحالــة أي نــزاع يتعلــق بتفســير هــذه الشــروط واألحــكام إلــى االختصــاص القضائــي الحصــري.25
.للمحاكــم المدنيــة إلمــارة دبــي

NB-PB-PB-PF-TOR-10 Million Reward Point Bonanza T&C-187042

21. In order to ensure transparency and integrity of the draw, the Bank has the
right to advertise the winning numbers, winner’s names and nationalities of the
customers as and when required.
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