هذه هي حملة إعادة إطالق عرض مشرق جولد ("الحملة") لعمالء بنك المشرق ش.م.ع ("المشرق""/البنك") الجدد الذين لديهم /سيفتحون
حسابات مشرق جولد ("العميل (العمالء) المؤهلين") اعتبارا ً من  15يوليو  2020وحتى  31ديسمبر"( 2021فترة الحملة").
•

في إطار "الحملة" ،سيحظى "العميل المؤهل" بفرصة للحصول على استرداد نقدي يصل إلى  5,000درهم إماراتي فور فتح حساب
مشرق جولد الخاص به .وسيتم إيداع االسترداد النقدي في حساب مشرق جولد الخاص بالعميل عند استيفاء معايير االسترداد النقدي
لعرض مشرق جولد:
معايير األهلية لالسترداد النقدي بقيمة  2,500درهم إماراتي لمواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة:
• فتح حساب مشرق جولد وتمويل الحساب بوديعة ال تقل قيمتها عن  300,000درهم إماراتي في حساب جاري/توفير أو وديعة
ثابتة واالحتفاظ بالوديعة في الحساب لمدة ال تقل عن  3أشهر من الشهر التالي لشهر فتح الحساب.
أو
• تحويل راتب بقيمة ال تقل عن  500,000درهم إماراتي لمدة  3أشهر متتالية ،على أن يتم إيداع الراتب األول في غضون
الشهرين التاليين لشهر فتح الحساب.
أو
• الحصول على قرض عقاري/إسكان بقيمة ال تقل عن  2.5مليون درهم إماراتي خالل عام من فتح الحساب.
أو
الحصول على تأمين بقيمة أقساط سنوية ال تقل عن  300,000درهم إماراتي (أو ما يعادلها بالعمالت األخرى) خالل شهر
من فتح الحساب.
معايير األهلية لالسترداد النقدي بقيمة  2,500درهم إماراتي للجنسيات األخرى:
•

فتح حساب مشرق جولد وتمويل الحساب بوديعة ال تقل قيمتها عن  300,000درهم إماراتي في حساب جاري/توفير أو وديعة
ثابتة واالحتفاظ بالوديعة في الحساب لمدة ال تقل عن  3أشهر من الشهر التالي لشهر فتح الحساب.
أو
تحويل راتب بقيمة ال تقل عن  500,000درهم إماراتي لمدة  3أشهر متتالية ،على أن يتم إيداع الراتب األول في غضون
الشهرين التاليين لشهر فتح الحساب.
أو
الحصول على قرض عقاري/إسكان بقيمة ال تقل عن  2.5مليون درهم إماراتي خالل عام من فتح الحساب.
أو
الحصول على تأمين بقيمة أقساط سنوية ال تقل عن  300,000درهم إماراتي (أو ما يعادلها بالعمالت األخرى) خالل شهر
من فتح الحساب.
كما
يجري العميل المؤهل أول استثماراته (الصناديق المشتركة/شهادات اإليداع/األوراق المالية ذات الدخل الثابت/المنتجات
المهيكلة) خالل  3أشهر من فتح حساب مشرق جولد بقيمة ال تقل عن  50,000دوالر أمريكي أو ما يعادلها.

•

يشتري العميل المؤهل أحد منتجات التأمين على الحياة/خطة مدخرات خالل  3أشهر من تاريخ فتح حساب مشرق جولد بقيمة
أقساط سنوية ال تقل عن  15,000دوالر أمريكي أو ما يعادلها.

•

يصبح العمالء مؤهلين للحصول على االسترداد النقدي مرة واحدة في حالة فتح الحساب بعد التمويل/تحويل الراتب/صرف
الرهن العقاري/دفع أقساط التأمين لمدة  3أشهر بحد أدنى في حال كان دفع األقساط شهريا ً أو على األقل ربع سنوي/نصف
سنوي /سنوي .وإذا كان العميل قد حصل بالفعل على االسترداد النقدي عن فتح الحساب بموجب عرض آخر مقدم من "البنك"،
فلن يصبح العميل مؤهالً لمعايير االسترداد النقدي السابق ذكرها.
يحصل العميل على استرداد نقدي بقيمة  2,500درهم إماراتي عندما يقوم بإحالة أصدقائه أو أفراد عائلته (فيما عدا
الزوج/الزوجة/االبن/االبنة) ويقوم الطرف ال ُمحال بفتح حساب مشرق جولد ويستفي معايير األهلية الخاصة بحساب مشرق
جولد .وال يوجد حد زمني إلحالة العميل المزيد من العمالء المحتملين لحساب مشرق جولد.

•
•
•
•
أو

•

•
•

يحصل العميل على قيمة االسترداد النقدي السابق ذكرها خالل  60يوما ً من استيفاء معايير عرض االسترداد النقدي لحساب مشرق
جولد.
في إطار الحملة ،يجوز للعمال ء المؤهلين االحتفاظ بالرصيد في أي حساب بما في ذلك منتجات التأمين التي تستفي الحد األدنى
لمعايير التمويل المقدر بقيمة  300,000درهم إماراتي أو أكثر.

•
•
•

يجوز للعمالء التأهل لجميع الحمالت األخرى التي يطلقها البنك.
هذه الشروط واألحكام قابلة للتغيير ،واإلضافة و/أو التعديل بأي وقت ،وذلك وفقا ً للسلطة التقديرية المطلقة للبنك وحده.
يحتفظ البنك بالحق في تعديل ،أو إلغاء ،أو تغيير الحملة في أي وقت بدون إصدار إشعار مسبق إلى العمالء المؤهلين وأي من عمالء
البنك .توضح هذه التعديالت أو المالحق على الموقع اإللكتروني لبنك المشرق  www.mashreqgold.com -أو يتم إعالم
العميل عبر البريد اإللكتروني المسجل بسجالت البريد اإللكتروني (إن وجد) لدى البنك.

•
•

في حالة الحسابات المشتركة ،ستكون أرصدة الحسابات الخاصة برقم العميل نفسه مؤهلة.
يجوز أن تكون الجائزة عرضة للمصادرة إذا توفر لل بنك أسباب كافية لالعتقاد بأن الفائز قد انتهك أي قوانين أو لوائح على النحو
المعمول به في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
تُلبي جميع استفسارات و/أو شكاوى العمالء المتعلقة بالحملة حتى  6أشهر من انتهاء الحملة .إال أن قرار البنك حول العمليات
الحسابية المتعلقة بالجائزة ،أو انقضاء مدتها ،أو إلغائها ،أو مصادرتها ،أو تقييدها ،أو خصمها ،أو إعادة دفعها سيكون نهائياً ،وحاسما ً
وملزما ً على العميل.
وفي أي حال من األحوال ال يتحمل المشرق أو أي من المؤسسات التابعة له أو أي من المسؤولين به أو مديريه أو موظفيه أو وكالئه
المسؤول ية عن أي خسارة أو ضرر أو نفقات ناجمة عن هذه الحملة أو متعلقة بها بأي شكل .ال يقدم أو يعرض المشرق أي ضمانات،
وال يقبل تحمل أي مسؤولية أو تبعات من أي نوع عن هذه الحملة ،وبذلك ينفي مسؤوليته عن أي ضمانات صريحة أو ضمنية خاصة
بالحملة.
لن يكون المشرق مخالً بإلتزاماته ولن يكون مسؤوالً من الناحية القانونية عن تنفيذ هذه الحملة في حالة وقوع أي حدث يُصنف كقوة
تعرف "القوة القاهرة" في هذه الشروط واألحكام بأنها أي ظرف خارج عن السيطرة المعقولة للمشرق ،ويتضمن ذلك ،على
قاهرةَّ .
سبيل المثال ال الحصر ،القضاء والقدر ،والمنازعات الصناعية ،وقوانين ولوائح أي حكومة أو سلطة في أي والية قضائية .وفي
حال وقوع أي من هذه الظروف ،تسقط التزامات المشرق ،إن وجدت ،تجاه الفائز بشكل تلقائي دون الحاجة إلى تقديم أي إخطارات
بهذا الشأن.
تخضع هذه الشروط واألحكام لقوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة وإمارة دبي ،وتُفسر وفقا ً لها.

•

ويكون قرار المشرق بشأن جميع األمور المتعلقة بالحملة في حالة نشوء أي نزاع نهائيا ً وملزما ً على جميع العمالء المتأهلين.

•

لن يحق لألفراد/الكيانات التالية المشاركة في هذه الحملة :العاملون الدائمون أو المؤقتون في البنك ومجموعة شركاته وأفراد أسرهم
.المباشرون

•

لتجنب الشك ،لن يكون عمالء مشرق جولد الحاليون الذين فتحوا حساباتهم قبل أكثر من  6أشهر مؤهلين لهذه الحملة.

•

هذه الشروط واألحكام متعلقة فقط بالحملة ،وال تُحدث بأي شكل من األشكال أي تعديل على الشروط واألحكام الخاصة بالبطاقات
وفتح الحسابات العامة الحالية المطبقة بين البنك والعميل .مع عدم اإلخالل بأي مما يرد هنا ،في حالة وجود تعارض بين هذه الشروط
واألحكام والشروط واألحكام الخاصة بالبطاقات وفتح الحسابات العامة الحالية ،تسري هذه الشروط واألحكام تحديدا ً على الشؤون
المتعلقة بالحملة ،وتسري الشروط واألحكام العامة لفتح الحسابات والخاصة بالبطاقات المطبقة حاليا ً على الشؤون المتعلقة بالحسابات.

•
•

•

•

