								
الشروط واألحكام  -العرض الترويجي مكالمات دولية مجانية عبر اإلنترنت

Terms and Conditions - Global Complimentary Internet Calling

.1

يقــدم البنــك اســترداد نقــدي بقيمــة  50درهــم إماراتــي أو  100درهــم إماراتــي لحاملــي البطاقــات
المؤهليــن (ويشــار إليهــم فيمــا يلــي "بحاملــي البطاقــات") الذيــن ينفــذون معامــات إنفــاق تجزئــة بحــد
أدنــى شــهري بقيمــة  3,000درهــم إماراتــي أو  5,000درهــم إماراتــي علــى التوالــي.

The Bank, subject to the Terms and Conditions hereof, will offer to credit back
up to a maximum of AED 50 or AED 100 worth of cash back to eligible credit
cardholders (Cardholders) meeting minimum monthly retail spends of AED 3,000
or AED 5,000 respectively, subscribing to a UAE Telecommunications Regulatory
Authority (TRA) approved internet calling plan (Internet Calling Plan).

1.

.2

تســتثني معامــات الســحب النقــدي و"إيــزي كاش" ومعاملــة شــيك علــى البطاقــة ومعامــات تحويــل
الرصيــد وشــراء الصكــوك الوطنيــة ومعامــات صرافــة العملــة والتحويــات الماليــة مــن المشــاركة فــي
هــذا العــرض الترويجــي ولــن يتــم احتســابها فــي إجمالــي االنفــاق.

Transactions of Cash Withdrawals, Easy Cash, Cheque on card, Balance
Transfer, Securities, National Bonds and Exchange house transactions and
transfers will be excluded from eligibility for this promotion and shall not be
considered towards total spends.

2.

.3

فيمــا يلــي القائمــة الحاليــة لبطاقــات نــور بنــك االئتمانيــة المؤهلــة للمشــاركة فــي هــذا العــرض
الترويجــي لباقــة االتصــال عبــر االنترنــت -

The following is a list of Noor Bank Credit Cards which are currently eligible to
subscribe to the Internet Calling Plan promotion -

3.

أ.

بطاقة المكافآت تيتانيوم االئتمانية من نور بنك.

a.		 Noor Bank Titanium Rewards Credit Card

ب.

بطاقة المكافآت البالتينية االئتمانية من نور بنك.

b.		 Noor Bank Platinum Rewards Credit Card

ت.

بطاقة المكافآت ورلد االئتمانية من نور بنك.

b.		 Noor Bank World Rewards Credit Card

.4

يحــق للبنــك تعديــل قائمــة البطاقــات االئتمانيــة المؤهلــة للمشــاركة فــي هــذا العــرض الترويجــي فــي
أي وقــت مــع أو دون تقديــم إشــعار لحامــل البطاقــة بذلــك.

The Bank has the right to amend the list of eligible cards at any time without
prior notice to the Cardholder.

4.

.5

إذا كان إنفــاق التجزئــة لحاملــي بطاقــات المكافــآت فــي نهايــة أي شــهري ميــادي بيـن 3,000 ,درهــم
إماراتــي و  4,999درهــم إماراتــي ،يكونــوا مؤهليــن للحصــول علــى اســتراد نقــدي بقيمــة  50درهــم
إماراتــي ،أمــا إذا كان إنفــاق التجزئــة فــي نهايــة أي شــهر ميــادي بقيمــة  5,000درهــم إماراتــي فمــا
فــوق ،يكونــوا مؤهليــن للحصــول علــى اســترداد نقــدي بقيمــة  100درهــم إماراتــي.

At the end of the calendar month, Rewards Cardholders with retail spending
between AED 3,000 and AED 4,999 will be eligible for AED 50 worth cashback
and Reward Cardholders with retail spending of AED 5,000 and above will be
eligible for AED 100 worth cashback, subject to the Internet Calling Plan the
Cardholder has subscribed to.

5.

.6

يجــب علــى حاملــي البطاقــات ،الذيــن يتأهلــون بموجــب الحــد األدنــى الشــهري لمعامــات إنفــاق
التجزئــة ،إرســال فاتــورة باقــة االتصــال عبــر االنترنــت إلــى فريــق مركــز االتصــال الخــاص بنــور بنــك علــى
عنــوان البريــد اإللكترونــي  contactcentre@noorbank.comوإرفــاق إيصــال شــركة االتصــاالت
المســجل لــدى البنــك .وبمجــرد إنهــاء إجــراءات التحقــق ،ســيقوم البنــك
الخــاص برقــم الهاتــف المتحــرك ُ
بإضافــة مبلــغ االســترداد النقــدي فــي حســاب حاملــي.

Cardholders meeting minimum monthly retail spends will need to send an
email receipt of the Internet Calling Plan to Noor Bank contact centre team on
contactcentre@noorbank.com along with the telecom receipt of the registered
mobile number with the Bank. Once verified, the Bank will credit cash back to
the eligible Cardholders’ account in accordance with the Internet Calling Plan
subscribed to by the Cardholder and subject to the limits mentioned above.

6.

.7

ســوف يتــم قبــول طلــب االســترداد النقــدي لفاتــورة شــهر ميــادي واحــد ســابق بحــد أقصــى .أمــا
إذا كان إيصــال شــركة االتصــاالت لشــهرين ميالدييــن ماضييــن أو أكثــر ،فلــن يتــم قبولــه ضمــن برنامــج
االســترداد النقــدي.

Cashback request will be taken for a maximum of one previous month bill. If
the telecom bill receipt is for two or more calendar months old, it will not be
accepted under the cashback program.

7.

.8

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

The existing loyalty points offered to Cardholders of rewards cards will continue
as per the existing program guideline during the promotion period.

8.

.9

لــن يكــون حاملــي البطاقــات مؤهليــن للفــوز بأكثــر مــن اســترداد نقــدي واحــد فــي الشــهر الميــادي
الواحــد بموجــب هــذا العــرض الترويجــي.

Cardholders will not be eligible for more than one cash back under this
promotion in a calendar month.

9.

 .10سوف يتم تحديد االسترداد النقدي لحاملي البطاقات المؤهلين وفق ًا للحرية المطلقة للبنك.

10. Cash back for eligible Cardholders will be determined by the Bank in its
absolute discretion.

 .11إذا تخلــف حامــل بطاقــة مؤهــل عــن ســداد أي ُمســتحقات للبنــك فــي أي وقــت قبــل تخصيــص
االســترداد النقــدي ،يحتفــظ البنــك بحــق اســتبعاد حامل/حاملــي البطاقــات هــؤالء مــن المشــاركة فــي
هــذا العــرض الترويجــي.

11. If an eligible Cardholder is delinquent at the time of the allocation of cash back,
the Bank reserves the right to exclude such Cardholder(s) from this promotion.

 .12ســوف يتــم اســتبعاد أي عمليــات عكــس أو اســترداد لألمــوال فــي أي شــهر ميــادي مــن المشــاركة
هــذا العــرض ولــن يتــم احتســابها فــي إجمالــي االنفــاق.

12. Any reversal or refunds in a given calendar month shall be excluded and will not
be considered towards the total retail spend.

 .13إن هــذا العــرض الترويجــي ُمقــدم وفقـ ً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.

13. This promotion is offered at the sole discretion of the Bank and the Bank
reserves the right to modify or vary this promotion and/or these Terms and
Conditions or discontinue this promotion at any time.

 .14تطبق شروط وأحكام ُمزودي خدمات االتصاالت على هذا العرض الترويجي.
 .15البنك غير مسؤول عن أي خدمات جاري تقديمها من قبل الغير تتعلق بخطة مكالمات االنترنت.

15. The Bank will not be liable for any ongoing services provided by third parties
relating to the Internet Calling Plan.

نــور بنــك (ش.م.ع) ,ص.ب  8822دبــي ,اإلمــارات العربيــة المتحدة
Noor Bank PJSC P.O. Box 8822, Dubai, United Arab Emirates
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14. The applicable UAE telecom providers’ Terms and Conditions also apply.

