الشروط واألحكام  -تحويل نقاط مكافآت نور بنك إلى أميال سكاي واردز طيران اإلمارات

Terms and Conditions - Emirates Skywards Miles

تُ نظــم هــذه الشــروط واألحــكام (المشــار إليهــا فيمــا يلــي بـــ "الشــروط واألحــكام") آليــة تحويــل نقــاط مكافــآت نــور
بنــك إلــى أميــال ســكاي واردز طيــران اإلمــارات ("أميــال ســكاي واردز") ،وتُ طبــق إلــى جانــب شــروط وأحــكام نــور بنــك
لبطاقــات االئتمــان ونقــاط المكافــآت ،التــي تقــرأ مقترنــة بهــذه الشــروط واألحــكام.

)’These Terms and Conditions (hereinafter referred to as the ‘Terms and Conditions
governs the Noor Bank Reward Points conversion to Emirates Skywards Miles
(‘Skywards Miles‘) which is over and above the Noor Bank Credit Card and Reward
Points Terms and Conditions which shall apply and be read in conjunction with
these Terms and Conditions.

.1

يقــر جميــع العمــاء الراغبيــن فــي االســتفادة مــن تحويــل النقــاط مــن خــال المشــاركة فــي برنامــج ســكاي
ت أو "البرنامـج") بأنهــم علــى درايــة تامــة بــأن
واردز طيــران اإلمــارات للمســافر الدائــم ("ســكاي واردز طيــران اإلمــارا "
طيــران اإلمــارات هــي الجهــة القائمــة علــى إدارة الفوائــد والمزايــا التــي يوفرهــا البرنامــج وطيــران اإلمــارات.

1. All customers participating in the Emirates Skywards Frequent Flyer Programme
(‘Emirates Skywards‘ or the ‘Programme‘) for points conversion acknowledge
that the benefits and advantages offered are by Emirates and the Programme is
operated by Emirates.

.2

يحتفــظ ســكاي واردز طيــران اإلمــارات بحــق تغييــر أو تعديــل أو اســتبدال أي جــزء مــن برنامــج ســكاي واردز
طيــران اإلمــارات فــي أي وقــت وبمــا يتوافــق مــع قواعــد البرنامــج .ويشــمل هــذا الحــق ،علــى ســبيل المثــال
وليــس الحصــر ،إدخــال تغييــرات علــى شــروط عضويــة شــركاء ســكاي واردز طيــران اإلمــارات وقواعــد كســب
األميــال واســتبدالها ،وقواعــد اســتخدام مكافــآت الســفر ،ومواعيــد الرحــات الجوية ،ومزايا الســفر المقدمة
لألعضــاء ،والميــزات الخاصــة بالعــروض الترويجيــة. .يرجــى زيــارة الموقــع اإللكترونــي لطيــران اإلمــارات
 www.emirates.comلالطالع على الشروط واألحكام كاملة.

2. Emirates Skywards reserves the right to change, modify or amend any part
of the Emirates Skywards Programme at any time in accordance with the
Programme Rules. This right includes, but is not limited to, changes in Emirates
Skywards partner affiliation, rules for earning and redeeming mileage credit,
rules for use of travel awards, flight schedules, member travel benefits and
specific features of promotional offers. Please visit www.emirates.com to see
the full Terms and Conditions.

.3

يعتبــر الطلــب الــذي يتقــدم بــه أي مــن العمــاء لتحويــل نقــاط المكافــآت إلــى أميــال ســكاي واردز طيــران
اإلمــارات بمثابــة قبــول منــه بالشــروط واألحــكام المطبقــة علــى برنامــج ســكاي واردز طيــران اإلمــارات.

3. All customers who request for Reward point conversion to Emirates Skywards
miles will be deemed to have accepted the applicable Emirates Skyward Terms
and Conditions.
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ُيفــوض العميــل نــور بنــك فــي تبادل معلوماته الشــخصية مــع برنامج ســكاي واردز طيران اإلمــارات متى كان
ذلــك مطلو ًبــا ألغــراض تحويــل نقــاط المكافــآت إلــى أميــال ســكاي واردز.

4. The customer authorizes Noor Bank to share their personal information with
Emirates Skywards as required for conversion of Reward points to Skyward Miles.

.5

يخضــع تحويــل نقــاط المكافــآت إلــى أميــال ســكاي واردز طيــران اإلمــارات لتقديــر نــور بنــك ،ويحتفــظ نور بنك
بحقــه فــي إيقــاف العضويــة فــي أي وقــت دون أي مســؤولية مــن أي نــوع تجــاه أي طــرف ثالــث.

5. The Reward point conversion to Emirates Skyward Miles is offered at the sole
discretion of the Bank and the Bank reserves the right to discontinue the
membership at any time without any liability whatsoever to any third party.

.6

ُيشــترط أن يقــوم العمــاء بالتســجيل ً
أول فــي برنامــج ســكاي واردز طيــران اإلمــارات كأعضــاء فــي البرنامــج
كــي يتســنى لهــم االســتفادة مــن تحويــل نقــاط المكافــآت إلــى أميــال ســكاي واردز.

6. Customers will have to enrol into Emirates Skywards programme as member in
order to convert their Reward points to Skyward Miles.
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ســيتمكن أعضــاء ســكاي واردز الحاليــون مــن تحويــل نقــاط المكافــآت إلــى أميــال ســكاي واردز مــن خــال
تقديــم رقــم عضويتهــم فــي برنامــج ســكاي واردز وعــدد نقــاط المكافــآت التــي يرغبــون فــي تحويلهــا إلــى
أميــال ســكاي واردز.

7. Existing Skywards members will be able to convert their Reward points to
Skywards Miles by providing their Skywards membership number and the
number of Reward points that need to be converted to Skywards Miles.
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يتــم اســتبدال نقــاط المكافــأة فــور أن يتقــدم العميــل بطلــب لتحويــل نقــاط المكافــآت ،ومــن ثــم تتــم إضافة
أميــال ســكاي واردز إلــى حســاب ســكاي واردز طيــران اإلمــارات خــال  14يــوم عمــل.

8. The Reward points will be immediately redeemed once the customer places a
request to convert the Reward points and the Skywards Miles will credited in the
Emirates Skywards account within 14 working days.

.9

يــدرك العميــل ويوافــق علــى أن تحويــل نقــاط المكافــآت إلــى أميــال ســكاي واردز مــن حســاب برنامــج والء
العمــاء ،وإضافــة هــذا التحويــل إلــى حســاب ســكاي واردز المرتبــط بحســاب العميــل فــي برنامــج الــوالء ،لــن
يســري إال إذا تــم التحويــل مــن حســاب مفتــوح لــدى البنــك باســم العميــل المشــترك فــي برنامج الــوالء ،إلى
حســاب ســكاي واردز طيــران اإلمــارات الــذي يحمــل نفــس اســم العميــل.

9. The customer acknowledges and agrees that any transfer of Reward Points
to Skywards Miles from the Customer’s Loyalty Program account and to be
credited to such Loyalty Customer’s Emirates Skywards Account shall only be
valid if transferred from an account held with the Bank in the Loyalty Customer’s
own name and transferred to that Loyalty Customer’s Emirates Skywards
Account in the same name.

 .10يتــم تنفيــذ تحويــل النقــاط فقــط مــن حســاب حامــل البطاقــة األساســي إلــى حســاب ســكاي واردز طيــران
اإلمــارات المســجل باســم نفــس حامــل البطاقــة األساســي.

10. Points conversion will only be carried out from the primary cardholder account
to the Emirates Skywards account of the same primary cardholder.

 .11تحتفــظ طيــران اإلمــارات بممارســة حقهــا – وفــق تقديرهــا المطلــق – فــي عــدم إضافــة األميــال إلــى أي
مــن حســابات ســكاي واردز طيــران اإلمــارات ،حيــث قــد ترفــض طيــران اإلمــارات تحويــل نقــاط المكافــآت إلــى
أميــال ســكاي واردز ،إذا مــا إرتــأت فــي أي وقــت أن العميــل ال يلبــي أي مــن المعاييــر المذكــورة أعــاه ،أو
عندمــا يكــون لــدى طيــران اإلمــارات ســبب لالعتقــاد بــأن هويــة عضــو برنامــج ســكاي واردز طيــران اإلمــارات
ال تتطابــق مــع هويــة الشــخص القائــم بتحويــل النقــاط ،أو عندمــا تشــتبه فــي وجــود نشــاط احتيالــي وراء
عمليــات التحويــل بيــن الحســابات ،أو تحويــل النقــاط إلــى حســاب ســكاي واردز طيــران اإلمــارات.

11. Emirates reserves the right in its sole discretion not to credit an Emirates
Skywards Account, where Emirates may refuse the conversion of Points to
Skywards Miles whenever the Customer fails to satisfy any of the criteria
above or where Emirates has reason to believe that the identity of the Emirates
Skywards Member does not match the identity of the transferor or where there
has been any fraudulent activity connected with the transfer or conversion in
relation to the Emirates Skywards Account.

 .12ال يتحمــل نــور بنــك أو طيــران اإلمــارات أي مســؤولية فــي حالــة قيــام العميــل بتقديــم رقــم غيــر صحيــح
لحســاب ســكاي واردز وتســبب ذلــك فــي إضافــة النقــاط إلــى ذلــك الحســاب غيــر الصحيــح ،وال يتحمــان
كذلــك أي مســؤولية عــن أي خطــأ يتعلــق بالنقــاط التــي تتــم إضافتها إلى حســاب آخر في برنامج ســكاي
واردز طيــران اإلمــارات.

12. The Bank or Emirates will not be held responsible in case the customer provides
an incorrect Skywards account number and the points are credited to the same
or for any error with regards to points being credited to some other Emirates
Skywards account.

 .13ال يتحمــل نــور بنــك أو طيــران اإلمــارات أي مســؤولية إذا لــم تتــم إضافــة النقــاط إلــى حســاب العميــل فــي
برنامــج ســكاي واردز طيــران اإلمــارات فــي غضــون الوقــت المحــدد.

13. The Bank or Emirates will not be held responsible if the points are not credited
to the customer’s Emirates Skywards account within due time.

شروط كسب أميال سكاي واردز

Eligible Skywards Miles earning

يحتفــظ نــور بنــك بممارســة حقــه  -وفــق تقديــره المطلــق – فــي تحديــد معــدل تحويــل نقــاط المكافــآت إلــى
أميــال ســكاي واردز طيــران اإلمــارات و/أو المزايــا المماثلــة التــي يمكــن االســتفادة منهــا مــن حيــن إلــى آخــر مــن
خــال بطاقــات نــور بنــك.

Noor Bank reserves the right in its sole discretion to determine the conversion rate
of Reward points to Emirates Skywards miles and/or similar benefits obtained with
respect to a Card from time to time.

يحتــاج حاملــي البطاقــات إلــى تحويــل مــا ال يقــل عــن  10,000نقطــة مكافــأة فــي البدايــة لكســب 2,000
ميــل مــن أميــال ســكاي واردز ،وبعــد ذلــك يتــم تحويــل كل  5,000نقطــة مكافــأة إلــى  1,000ميــل مــن أميــال

Card holders need to convert a minimum of 10,000 Reward points to earn 2,000
Skywards miles and thereafter in multiples of 5,000 Reward points equalling 1,000
Skywards mile.

لمزيد من التفاصيل حول برنامج نقاط المكافآت ،يرجى االطالع على شروط وأحكام برنامج نقاط المكافآت

For details on Reward points program please refer to the Reward points Terms and
Conditions

ســكاي واردز.

معدل تحويل نقاط المكافآت إلى أميال سكاي واردز
يحتفظ نور بنك بحقه في تغيير معدل التحويل من حين إلى آخر.
 5نقاط مكافأة =  1ميل من أميال سكاي واردز

600 500607
noorbank.com

نور بنك (ش.م.ع) ,ص.ب  8822دبي ,اإلمارات العربية المتحدة
Noor Bank PJSC P.O. Box 8822, Dubai, United Arab Emirates

Skywards Miles Conversion
Noor Bank reserves the right to change the conversion rate from time to time.
5 Reward points = 1 Skyward mile

