قم بترشيح األصدقاء واكسب ما يصل إلى  150,000نقطة
إضافية:
• يمكنك الحصول على  15,000نقطة إضافية مقابل كل
صديق تقوم بترشيحه من خالل عرض "إحالة الصديق"
(حتى  10عمليات ترشيح لكل عميل) ،والذي يتم
الموافقة على حصوله على بطاقة Marriott
 ®Bonvoyوورلد ماستركارد® من بنك اإلمارات دبي
الوطني .الحد األقصى لعدد نقاط المكافأة التراكمي الذي
سيمكن الحصول عليه من خالل هذا العرض هو
 150,000نقطة إضافية.
• سيتأهل كل صديق تم ترشيحه (إحالته) للحصول على
البطاقة لكسب المكافأة الترحيبية المطبقة وقت تقديم
الطلب ووفقًا لشروط وأحكام المكافأة الترحيبية لبطاقة
االئتمان.
• يسري هذا العرض لعمليات الترشيح التي تتم في الفترة
من  17مارس  2022حتى  31ديسمبر .2022
• يخضع العرض للتغيير وقد يتم إلغاؤه في أي وقت من
دون تقديم أي إشعار.
• لكي تكون مؤهالً للحصول على عرض المكافأة هذا،
سيتوجب أن يكون الحساب مفتو ًحا وفي وضع فعّال
ونشط وليس في أي حالة أخرى غير مقبولة في وقت
الحصول على المكافأة.
• إذا كانت عملية الترشيح هذه شخصية أو عائلية ،فأنت
توافق على تقديم طلبات الترشيح فقط لألصدقاء وأفراد
األسرة المعروفين الذين تربطك بهم عالقة والذين أكدوا
لك أنهم يريدون أن يتم ترشيحهم .يجب أال ترسل أي
طلبات ترشيح إلى أشخاص ال تعرفهم أو قد ال يكونون
مهتمين بالعرض .عندما تقوم بعملية تواصل مع أحد
األشخاص من أجل عملية ترشيح محتملة يجب أن
تستخدم فقط المعلومات الذي نقدمها .يجب أن ال
تتعارض أي معلومات إضافية تقدمها للشخص المرشَح
مع المحتوى الخاص بنا ويجب أن تكون صادقة ودقيقة
وغير مضللة.
• إن المشاركة في برنامج الترشيح هذا تعني إنك تطلب
من األفراد الذين تربطك بهم عالقة تجارية أو شخصية
أو عائلية أن يتم التواصل بهم نيابة عنك .إن أي انتهاك
أو إساءة استخدام لبرنامج الترشيح هذا ،بما في ذلك
إحالة األفراد الذين ليس لديك عالقة تجارية أو شخصية
أو عائلية معهم ،سيعتبر انتها ًكا لهذه الشروط وسيجعلك
غير مؤهل ألي مكافأة ترشيح و/أو قد يؤدي إلى
إخراجك من البرنامج.
• إذا كان األشخاص الذين تحيلهم قد تقدموا بالفعل بطلب
الحصول على المنتج الذي تقوم بتقديمه إليهم دون
المشاركة في هذا البرنامج ،فلن تكون مؤهالً للحصول
على أي مكافأة ترشيح قد يتم تقديمها كجزء من هذا
البرنامج.
• يحتفظ البنك بالحق في تقييد أو إلغاء أو إلغاء مكافأة
اإلحالة إذا قرر ،وفقًا لتقديره الخاص ،أنك قد انتهكت

Refer friends and earn Up To 150,000 Bonus
Points:
• You can receive 15,000 bonus points for
each friend you refer through this Refer-AFriend offer (up to 10), who is approved for
®the Marriott Bonvoy® World Mastercard
from Emirates NBD. Maximum bonus
points accumulation for this offer is
150,000 bonus points.
• Each friend referred to the card will be
eligible to earn the Welcome Bonus
applicable at the time of application and
according to the Credit Card Welcome
Bonus Terms & Conditions.
• This offer is valid for referrals made from
17 March 2022 until 31 December 2022.
• The offer is subject to change and may be
cancelled at any time without notice.
• To be eligible for this bonus offer, account
must be open, in good standing and not in
default at the time of fulfillment.
• If this is a personal or family referral, you
agree to only make recommendations to
known friends and family members with
whom you have a relationship and who
have confirmed to you that they want to be
referred. You must not send
recommendations to people you do not
know or who may not be interested in the
offer. Whenever you reach out to a
potential referral, you will only use content
we provide. Any additional statements you
make cannot be inconsistent with our
content and must be truthful, accurate and
not misleading.
• By participating in the referral program,
you are requesting individuals with whom
you have a business, personal or family
relationship to be contacted on your
behalf. Any violation or abuse of this
referral program including referring
individuals with whom you have no
business, personal or family relationship
will be considered a breach of these Terms
and make you ineligible for any referral
bonus and/or result in your termination
from the program.
• If the people whom you refer have already
applied for the product that you are
referring without participating in this
program, you will not be eligible for any
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referral bonus that may be offered as part
of this program.
The bank reserves the right to limit,
cancel, or revoke a referral bonus if it
determines, in its sole discretion, you have
violated these Terms. All products and
services are subject to applicable Terms
and Conditions.
Please allow up to 12 weeks after each
new cardmember’s approval for the
referral bonus points to post to your
account. Your bonus will appear on your
statement as “MBR Referral.”
You are not eligible for a referral bonus for
self-referrals.
You are not eligible for a referral bonus if
the referred friend was an existing
Cardmember in the previous 24 months.
Due to the confidential nature of the credit
approval process, we cannot disclose
information on who has applied, nor will
you be notified whether we approve or
decline any application(s) from the
individual(s) you refer.
Points accrued and awards issued are
subject to the terms and conditions of the
Marriott Bonvoy® program.
For complete terms and conditions of the
Marriott Bonvoy program, including all
redemption values, refer to
marriottbonvoy.com/terms. Terms and
conditions of the Marriott Bonvoy program
may be modified and services and benefits
may be added or deleted at any time
without notice to cardmembers.

 تخضع جميع المنتجات والخدمات للشروط.هذه الشروط
.واألحكام المعمول بها
 أسبوعًا تبدأ من12 يُرجى االنتظار لمدة تصل إلى
تاريخ الموافقة على حصول الشخص الذي ت ّم ترشيحه
على بطاقة جديدة كي يتم تقييد قيمة نقاط مكافأة الترشيح
 ستظهر قيمة مكافأتك في كشف حسابك.في حسابك
."MBR Referral" تحت بند
أنت لن تكون مؤهالً للحصول على مكافأة ترشيح تقدمت
.بها لنفسك
لست مؤهالً للحصول على مكافأة الترشيح إذا كان
الصديق الذي قمت بترشيحه هو حامل بطاقة حالي
.شهرا الماضية
24 حصل عليها في فترة الـ
ً
نظرا لإلجراءات السرية التي ترافق عملية الموافقة على
ً
 لن يمكننا الكشف عن المعلومات،طلب بطاقة ائتمان
 ولن يتم،المتعلقة باألشخاص الذين تقدموا بطلباتهم
إخطارك ما إذا كنا سنوافق أو سنرفض أي طلب
(طلبات) تتعلق بـ الفرد (األفراد) الذين تقدمت
.بترشيحهم
تخضع النقاط المجمعة المستحقة مع الجوائز الصادرة
.®Marriott Bonvoy لشروط وأحكام برنامج
لإلطالع على الشروط واألحكام الكاملة الخاصة بـ
 بما في ذلك جميع قيم،Marriott Bonvoy برنامج
 يرجى زيارة الموقع،االسترداد
 قد يتم تعديل.Marriottbonvoy.com/terms
 وقد يتمMarriott Bonvoy شروط وأحكام برنامج
إضافة خدمات ومزايا أو حتى قد يتم حذفها في أي وقت
.ومن دون إخطار حملة البطاقات
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