Campaign Mechanics:
• Use Emirates NBD Visa Card and
spend AED 5,000 and more and a chance
to win a package to attend one match in the
2022 FIFATM World Cup.
• 10 winners will be selected to win the
package through a raffle draw – the
packages will be allocated through a
randomiser to the winners.
Eligibility:
• Eligible participants include Visa
cardholders that meet the spend criteria.
Winners will be selected through a draw.
• A total of 10 winners will be selected to win
the FIFA hospitality packages

:تفاصيل الحملة
• استخدم بطاقة فيزا من بنك اإلمارات دبي الوطني وأنفق
 درهم أو أكثر واحصل على فرصة للفوز بباقة5,000
لحضور مباراة واحدة في كأس العالم فيفا™لكرة القدم
.2022
 كما، فائزين للفوز بالباقة من خالل سحب10 • سيتم اختيار
.سيتم تخصيص الباقات من خالل موزع عشوائي للفائزين
:المؤهلون للمشاركة في الحملة
• يشمل المشاركون المؤهلون حاملي بطاقات فيزا الذين
 حيث سيتم اختيار الفائزين من،يستوفون معايير اإلنفاق
.خالل السحب
. فائزين للفوز بباقة ضيافة فيفا10 • سيتم اختيار إجمالي

Dates:

•
•

Estimated Campaign Start Date: August 2022
Estimated Campaign End Date: September
15, 2022
o Winners will be contacted by phone
call and SMS and will be announced
through bank’s e-channels.

2022  أغسطس:تاريخ بدء الحملة
2022  سبتمبر15 :تاريخ انتهاء الحملة المتوقع
 سيتم االتصال بالفائزين عن طريق المكالماتo
الهاتفية والرسائل القصيرة وسيتم إعالمهم من
.خالل القنوات اإللكترونية للبنك

:التواريخ
•
•

Included:
• Night’s hotel accommodation for all matches
as mentioned for the nights above.
• Airport transfers in Doha
• Daily breakfast
• 2 tickets to FIFA World Cup Qatar 2022™
Match
• Transportation to/from FIFA World Cup Qatar
2022™ Match
• Guest amenity/gift - 400 USD Value per
package
• Visa Concierge located at the hotel
• Visa event support staff
• Economy class flights to and from Qatar with
names of winners that will travel to be
provided by 30 September, 2022
• Visa Everywhere Lounge Access

:تشمل الباقة ما يلي
• اإلقامة الفندقية خالل ليالي المباريات كما هو مذكور فيما
.يخص الليالي أعاله
.• انتقاالت من والى المطار في الدوحة
.• إفطار يومي
TM
2022 • تذكرتان لحضور مباراة في كأس العالم فيفا قطر
• االنتقاالت من وإلى ملعب مباراة كأس العالم فيفا قطر
.TM2022
. دوالر أمريكي للباقة400 الهدية/• ميزة الضيف
• خدمة فيزا كونسيرج في الفندق
• طاقم موظفي فيزا لدعم الفعاليات
• سيتم مشاركة تفاصيل رحالت بالدرجة السياحية من وإلى
.2022  سبتمبر30 قطر للفائزين الذين سيسافرون بحلول
• الدخول إلى صالة فيزا في كل مكان

Excluded:
• Security and medical services
• Any meal, event and/or activity outside of
program schedule including transportation
• Translation services
• Athlete appearances
• Guest Travel Insurance, any applicable taxes;
tourist entry visas and passports
• Hotel Incidentals (e.g. phone, mini-bar,
laundry, etc.)]

:ال تشمل الباقة ما يلي
.• الخدمات األمنية والطبية
أو أنشطة خارج الجدول الزمني/• أي وجبات أو فعاليات و
.للبرنامج بما في ذلك االنتقاالت
.• خدمات الترجمة
.• مظهر الرياضيين
 وتأشيرات، وأي ضرائب معمول بها،• تأمين سفر للضيوف
.الدخول السياحية وجوازات السفر
.) الخ،• خدمات الفندق (مثل الهاتف والبار الصغير والمغسلة

