الشروط واألحكام الخاصة باإللتزامات المتعلقة بحملة ساعات بريتلينغ أفياتر  8كرونوغراف و سيارات بنتلي بينتايجا
V8 2020
وفقا ً للشروط واألحكام الواردة أدناه ،سوف يكافئ بنك اإلمارات دبي الوطني ("البنك"“ ,نحن”) العمالء المؤهلين عن طريق
إعطائهم فرصة الدخول في السحب على الجائزة والفوز بجوائز شهرية باإلضافة إلى الجوائز الكبرى (والتي سيشار إليها فيما
بعد باسم "الحملة الترويجية") .
" )1مدة الحملة الترويجية" هي من  01ديسمبر  2020حتى  31مايو .2021
 )2سيتخلل الحملة الترويجية  5سحوبات شهرية (سحب واحد لكل من شهري ديسمبر  2020ويناير  2021معا ً ومن ثم
سيتم إجراء عملية سحب في كل نهاية شهر إبتدا ًء من فبراير  2021حتى شهر مايو  ،)2021ثم سيتم إجراء عملية سحب
كبرى واحدة (ستنفذ في نهاية فترة الحملة الترويجية).
 )3إن العمالء المدرجين ضمن الخدمات المصرفية الشخصية ،الخدمات المصرفية المميزة ،الخدمات المصرفية لألعمال
والخدمات المصرفية الخاصة سيكونون مؤهلين للمشاركة في الحملة الترويجية.
 )4إن الحسابات الجارية ،حسابات التوفير والحسابات تحت الطلب (المشار إليها فيما بعد باإلختصار " )"CASAو حساب
سمارت سيفر (المشار إليه فيما بعد باإلختصار " )"SSوحساب بلس سيفر ( Plus Saverالمشار إليه فيما بعد باسم
" )"PSوحسابات الودائع الثابتة (المشار إليها فيما بعد باسم " )"FDستكون جميعها مؤهلة للدخول في الحملة الترويجية.
تنطبق هذه الحملة الترويجية أيضًا على الحسابات اإلسالمية (المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية) والتي تندرج ضمن الحسابات
الجارية وحسابات التوفير والحسابات تحت الطلب والودائع الثابتة .ستشمل “اإللتزامات” الحسابات الجارية ،حسابات التوفير
والحسابات تحت الطلب وحساب سمارت سيفر وحساب بلس سيفر وحسابات الودائع الثابتة.
 )5سيتم اعتبار العمالء كـ "عمالء حاليين" إذا قاموا بفتح حساب (حسابات) مؤهلة في أو قبل  01ديسمبر .2020
 )6سيتم إعتبار العمالء كـ "عمالء جدد" إذا قاموا بفتح الحساب (أو الحسابات) المؤهل في أو بعد تاريخ  01ديسمبر .2020
 )7تحدد شروط التأهل لدخول هذه الحملة الترويجية بالشكل المذكور أدناه.
أ .السحب الكبير :سيارة بنتلي بينتايجا V8 2020
سيكون هناك ( 3ثالثة) عمليات سحب لربح الجائزة الكبرى “السحب الكبير”:
 )1السحب األول  -العمالء األفراد:
.1أ) يتض ّمن السحب األول فرص الدخول بالسحب الكبير المج ّمعة من العمالء األفراد الحاليين والعمالء الجدد (""NTB
(العمالء الجدد في البنك) والعمالء الذين يستفيدون بشكل جديد من منتجات البنك (اإللتزامات) " ،"NTLوالذين قاموا بزيادة
إجمالي الرصيد في حساباتهم المؤهلة ،و  /أو الذين قاموا بفتح حساب مؤهل (حساب تحويل راتب أو حساب من دون تحويل
راتب ) ،وذلك خالل فترة العرض الترويجي.
.1ب) ستكون جائزة السحب الكبير للسحب األول عبارة عن سيارة بنتلي بينتايجا عدد .1
.1ت) الحد األدنى لمتوسط الرصيد المطلوب توفره خالل فترة الحملة الترويجية هو  100,000درهم في جميع الحسابات
المؤهلة وهذا الحد سيكون الشرط األساسي للتأهل للدخول في السحب الكبير.
.1ث) إن كل زيادة بقيمة  50,000درهم في الحسابات الجارية  ،CASAوكل زيادة بقيمة  100,000درهم في حسابات
سمارت سيفر  SSأو حسابات بلس سيفر  PSأو حسابات الودائع الثابتة  - FDفي متوسط الرصيد الشهري خالل فترة
العرض الترويجي وذلك على متوسط الرصيد المتوفر في شهر نوفمبر  2020ستمنح العميل فرصة دخول واحدة في السحب
الكبير.
 )2السحب الثاني  -العمالء األفراد من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة:
أ .يتض ّمن السحب الثاني فرص الدخول بالسحب الكبير المج ّمعة من العمالء المواطنين األفراد الحاليين والعمالء الجدد
("( "NTBالعمالء الجدد في البنك) والعمالء الذين يستفيدون بشكل جديد من منتجات البنك (اإللتزامات) " ،"NTLوالذين
قاموا بزيادة إجمالي الرصيد في حساباتهم المؤهلة ،و  /أو الذين قاموا بفتح حساب مؤهل (حساب تحويل راتب أو حساب من
دون تحويل راتب ) ،وذلك خالل فترة العرض الترويجي.
ب .ستكون جائزة السحب الكبير للسحب الثاني عبارة عن سيارة بنتلي بينتايجا عدد .1
ج .الحد األدنى لمتوسط الرصيد المطلوب توفّره خالل فترة الحملة الترويجية هو  100,000درهم في جميع الحسابات
المؤهلة وهذا الحد سيكون الشرط األساسي للتأهل للدخول في السحب الكبير.
د .إن كل زيادة بقيمة  50,000درهم في الحسابات الجارية  ،CASAوكل زيادة بقيمة  100,000درهم في حسابات
سمارت سيفر  SSأو حسابات بلس سيفر  PSأو حسابات الودائع الثابتة  - FDفي متوسط الرصيد الشهري خالل فترة

العرض الترويجي وذلك على متوسط الرصيد المتوفر في شهر نوفمبر  2020ستمنح العميل فرصة دخول واحدة في السحب
الكبير.
 )3السحب الثالث  -العمالء غير األفراد:
 .1يتض ّمن السحب الثالث فرص الدخول بالسحب الكبير المج ّمعة من العمالء غير األفراد الحاليين والعمالء الجدد (""NTB
(العمالء الجدد في البنك) والعمالء الذين يستفيدون بشكل جديد من منتجات البنك (اإللتزامات) " ،"NTLوالذين قاموا بزيادة
إجمالي الرصيد في حساباتهم المؤهلة ،و  /أو الذين قاموا بفتح حساب مع الخدمات المصرفية لألعمال خالل فترة العرض
الترويجي.
 .2ستكون جائزة السحب الكبير للسحب األول عبارة عن سيارة بنتلي بينتايجا عدد .1
 .3الحد األدنى لمتوسط الرصيد المطلوب توفره خالل فترة الحملة الترويجية هو  100,000درهم في جميع الحسابات
المؤهلة وهذا الحد سيكون الشرط األساسي للتأهل للدخول في السحب الكبير.
 .4إن كل زيادة بقيمة  50,000درهم في الحسابات الجارية  ،CASAوكل زيادة بقيمة  100,000درهم في حسابات
سمارت سيفر  SSأو حسابات بلس سيفر  PSأو حسابات الودائع الثابتة  - FDفي متوسط الرصيد الشهري خالل فترة
العرض الترويجي وذلك على متوسط الرصيد المتوفر في شهر نوفمبر  2020ستمنح العميل فرصة دخول واحدة في السحب
الكبير.
 .2إجراءات تنفيذ عمليات السحب الشهري و السحب الكبير:
.1أ) سيحضر موظفون معيّنون (من هيئة دائرة دبي االقتصادية أو من أي سلطة أخرى ذات صلة) وسيشرفون على كل
عملية سحب شهري وسحب كبير لضمان النزاهة والشفافية في اإلجراءات .يتم تحديد التواريخ التي سيتم فيها إجراء كل من
عمليات السحب الشهري والسحب الكبير من قبل البنك وبالتشاور مع هؤالء الموظفين المعيّين.
.1ب) سيتم إجراء عملية إختيار عشوائية بهدف إختيار الفائز (الفائزين) من ضمن جميع المشاركين أصحاب المشاركات
المؤ ّهلة.
.1ت) سيتم إخطار كل فائز في السحب الشهري وكل فائز في السحب الكبير في موعد يحدده البنك ،ويجب أن يقوم العميل
الفائز بإستالم الجوائز بنفسه في غضون الوقت المحدد من قبل البنك.
. 1ث) في حال عدم التمكن من اإلتصال بالعميل الفائز ،أو في حال لم يتم إستالم الجائزة ذات الصلة في غضون الوقت الذي
حدده البنك لإلستالم ،فسيجوز للبنك ،وحسب تقديره الخاص ،أن يضيف إلى الحساب المؤهل الخاص بالعميل الفائز والموجود
لدى البنك ،مبلغ نقدي ال يزيد عن  500ألف درهم مقابل جائزة سيارة بنتلي بينتايجا  ،V8 2020ومبلغ ال يزيد عن  5آالف
درهم مقابل جائزة ساعة بريتلينغ أفياتر.
.1ج) بمجرد أن يتم تقييد النقود في الحساب المؤهل للعميل وحسب الفقرة المذكورة أعاله ،لن يتمكن العميل من المطالبة بأي
مبالغ إضافية أو بأي جائزة بموجب هذه الحملة الترويجية.
. 1ح) الجوائز غير قابلة للتحويل ولن يمكن استبدالها بقيمتها النقدية (بخالف ما هو مذكور أعاله) أو مقابل أي مزايا أخرى.
.1خ) قد يطلب من العمالء الفائزين حضور حفل تقديم الجوائز وغيرها من برامج الدعاية عند الطلب من البنك وذلك سيتم
على نفقة العميل الخاصة .يوافق كل عميل فائز (وبما في ذلك ،كل ممثل فردي لهذا الفائز من غير األفراد) ،ومن دون قيد أو
شرط ،على نشر اسمه (اسمها) و/أو صورته (صورتها) في أي قناة إعالنية (رقمية أو غير رقمية أو غير ذلك ) وذلك كفائز
بجائزة في السحب الشهري أو السحب الكبير.
 .3متفرقات:
 . 1أ) يجوز أن تتم مصادرة الجوائز ،أو سيجوز حتى إستبعاد العمالء الذين لديهم حسابات مؤهلة من المشاركة في الحملة
الترويجية ،إذا توفّر للبنك األسباب الكافية لالعتقاد بأن أي عميل فائز قد انتهك أي قوانين أو لوائح سارية (هذا ينطبق على
العالقة المصرفية بين البنك والعميل ذو الصلة) في اإلمارات العربية المتحدة.

.1ب) إن الجائزة (الجوائز) المعروضة في جميع المواد الطباعية و  /أو على موقع البنك الرسمي هي ألغراض التوضيح
فقط (بما في ذلك اللون والمواصفات).
.1ت) يحتفظ البنك بالحق في تغيير نوع الجوائز أو عالمتها التجارية أو طرازها أو لونها أو مواصفاتها وفقًا لتقديره الخاص
وقد يتم اإلعالن عن ذلك التحديث على موقع بنك اإلمارات دبي الوطني.
.1ث) تخضع شروط وأحكام العرض الترويجي هذه لإلضافة أو التعديل ،وذلك في أي وقت ،وفقًا لتقدير البنك وقد يتم
اإلعالن عن ذلك التحديث على موقع بنك اإلمارات دبي الوطني.
. 1ح) ما لم يقم البنك بذكر غير ذلك ،لن تكون هذه الحملة صالحة بالتزامن مع أي عرض ترويجي آخر أو حملة أو عرض
من بنك اإلمارات دبي الوطني.
. 1ح) تخضع جميع قرارات البنك المتعلقة بالعرض الترويجي ،وبكامل تفاصيلها ،لتقدير البنك المطلق ،وستكون نهائية
وحاسمة.
. 1خ) البنك غير مسؤول عن أي إصابة شخصية؛ أي خسارة أو ضرر (بما في ذلك فقدان الفرصة)؛ سواء كانت ذلك بشكل
مباشر أو غير مباشر أو بشكل خاص أو متتابع ،وينشأ بأي شكل من األشكال عن( :أ) أي صعوبات تقنية أو عطل في
المعدات (سواء كان ذلك ضمن سيطرة البنك أم ال)؛ (ب) أي عملية سرقة ،أو وصول غير مصرح به أو تدخل من طرف
ثالث؛ (ج) أي فرصة دخول أو مطالبة بالجائزة ت ّم التأخر في المطالبة بها ،فقدانها ،تغييرها أو تلفها أو تم توجيهها بشكل
خاطئ (سواء بعد استالمها من قبل البنك أم ال) وكان ذلك األمر يعود ألي سبب خارج عن سيطرة البنك؛ (د) أي إلتزام
ضريبي يتحمله الفائز بموجب هذه الحملة الترويجية؛ أو (هـ) ناتج عن استخدام الجائزة.
.1خ) لن يكون البنك مسؤوالً أو ممثالً عن النوعية ،أو عن مالءمة أو عن قابلية المنتج للتسويق ،ويجب تسوية أي قضايا من
هذا القبيل مباشرة مع منتج و  /أو مورد هذه الجائزة .لن يتحمل البنك أي مسؤولية عن حل أي من هذه النزاعات.
.1د) تخضع هذه الشروط واألحكام وأي خالفات ناتجة عنها ،وكل ما يتعلّق بتفسيرها أو تنفيذها ،لقوانين دولة اإلمارات العربية المتّحدة
وذلك وفق االختصاص القضائي الحصري لمحاكم دبي( .باستثناء محاكم مركز دبي المالي العالمي).

