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FIFA 2022 Spend & Win campaign Terms & Conditions واربح  أنفقلحملة   الشروط واالحكامFIFA 2022 
1) 3 winners, each will win a package for 2 persons to 

attend the FIFA World Cup™ matches opening 
ceremony Courtesy of Visa. QAT v ECU & ARG v KSA. 

2) This promotion is applicable on all Emirates NBD Visa 
Credit Cards “Infinite, Mazeed, Platinum and platinum 
plus”. 

3) This promotion is applied only when you pay using 
your Emirates NBD Visa Credit Card. 

4) The promotion period is during September 2022. 
5) The top 3 customers with the highest number of 

transactions  on his/her Emirates NBD Visa Credit Card 
during the promotion period will win a FIFA World 
Cup™ Package for two 2 people Courtesy of Visa 
which includes: 

a. 4 nights’ hotel accommodations (5-star) 
b. Airport transfers in Doha 
c. Daily breakfast 
d. Two (2) FIFA World Cup Qatar 2022™ Matches 

with Pre-Match Hospitality  
e. Transportation to/from FIFA World Cup™ 

Matches and scheduled activities  
f. Guest amenity/gift 
g. Visa Everywhere Lounge 
h. Visa Concierge located at the hotel 
i. Visa Event, Medical and Security support 

staff. 
 

6) The winners will be informed by the Bank via call,  
3 working days after the promotion ending date.  

7) Credit card spend include international, domestic 
spends & E-commerce purchase. 

8) Cash Advance, SADAD transaction, and digital wallet 
transaction such as STC Pay, URPAY, etc. are not 
included in the offer.  

9) Transactions should be posted to be considered as 
eligble spend, transactions that are not posted are not 
eligible for the promotion. 

10) Cards that are blocked or delinquent will be excluded 
from the promotion. 

11) Merchant refunds/ reversal will be excluded from total 
spend calculation 

12) The minimum spend per one transaction is SAR 100. 
13) Each winner can only win one time 

 
 

كأس  افتتاح  لحضور  لشخصين  لكل فائز جائزة    عمالء فائزين،  3 )1

  االرجنتين  xالسعودية  ومبارة   اكوادور xقطر مبارة  ™FIFA العالم

 Visaمقدمة من 

من بنك االئتمانية    Visaيطّبق هــذا العــرض على جميع بطاقات   )2
 "انفينيت, مزيد,بالتينوم وبالتينوم بلس".  اإلمارات دبي الوطني

العــرض   )3 هــذا  بطاقة يطّبق  باستخدام  الدفع  عند   Visaفقط 
 االئتمانية من بنك االمارات دبي الوطني. 

 .2022خالل شهر سبتمبر فتـرة العـرض  )4
  Visaباستخدام بطاقة    ئيةشراالالعمليات    في  اً عدد  مالءع  3على  أ )5

فترة  خالل  الوطني  دبي  اإلمارات  بنك  من    العــرض   االئتمانية 
مقدمة من   ينلشخص باقة فيفا كأس العالمسيحصل على  

Visa: 
a.  نجوم) 5فندق ( فيأربع ليالي . 
b.  المطار في الدوحة.نقل من والى 
c. .افطار يومي 
d. ) العالم  2مباراتان  كأس  في   (FIFA    2022قطر ™

 . ضيافة قبل المباراة ال باإلضافة الى
e.  مباريات كأس العالم ™  وإلىالنقل منFIFA   واألنشطة

 .المجدولة
f.  وسائل الراحة / هدية الضيف 
g.  صالة Visa Everywhere 
h.  خدمة المساعد الشخصي من Visa   .في الفندق 
i.  لقاءVisa  ,.موظفو الدعم الطبي واألمني    
j.  

خالل   )6 من  التواصل  الفائزمع    الهاتفية   المكالمةسيتم   العميل 

 أيام عمل.  3ب  العرضفترة بعد انتهاء  الجائزة للحصول على 

 العمليات :هيالمؤهلة في العرض  عمليات البطاقات االئتمانية )7
 .الشراء عبر االنترنت وعمليات والمحليةالدولية 

الرقمية  )8 المحفظة  وعمليات  النقدي  والسحب  السداد  عمليات 

 .غير مؤهلة بالعرض URPAY و  STC Pay مثل

يجب   )9 الشرائية  بحيث  أالعمليات  البطاقة  على  مقيدة  تكون  ن 
 بالعرض.  مؤهلةالعمليات المعلقة وقيد االنتظار غير 

 .العــرضو المتعثرة من أ حظورة سيتم اقصاء البطاقات الم )10
 .العمليات المسترجعة او الملغاة سيتم استبعادها )11

ريال    100لهذا العرض هو  الواحدة المؤهلة    للعمليةالحد االدنى   )12
 . سعودي

 . فقط واحدة  جائزة  فائز لكل )13
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14) The top 3 customers with the highest number of 
transactions will win,  
Example: 

 Number of 
transactions  

Value of 
Transaction  

Customer 1 5 Transactions SAR 100 for each 

Customer 2 1 Transaction SAR 500  
The winner is customer 1 as his/her number of 
transactions is higher than customer number 2.  

The customer can multiply their chances of winning by 
increasing the number of transactions. 

 
 
 
 

15) Emirates NBD staff are excluded from the campaign. 
16) Details of winner (Emirates NBD card customer) and 

companion cannot be changed once provided by 
customer. 

17)  Non – Submission or presentation of valid ID (Iqama/ 
Passport) is considered a breach of contest rules. 

18) The winning contestant hereby grants Emirates NBD 
an irrevocable authorization without any limitations or 
conditions or time limit to use customer name, 
personal picture and customer voice in press releases, 
advertising campaigns, social media and any Event or 
occurrence, or a personal story associated with this 
award. If winner disagrees, it will be deemed as breach 
of Terms & conditions. Thereafter, customer with next 
highest number of transactions will be selected as 
winner 

19) Emirates NBD is entitled at any stage of the contest to 
eliminate the contestant and/or disqualify the winner 
at Emirates NBD’s sole discretion in the case of false 
applications or information, and it shall be considered 
breach of contest rules. Any breach of the contest 
rules will also result to forfeiture of the right to claim 
the prize. Emirates NBD has the right to replace the 
winning contestant at its sole and exclusive discretion. 

20) Subjected to Fair Usage policy. 

 

 من العمليات الشرائية  الفائزين هم العمالء ذو العدد األكبر )14
 مثال:

 
العمليات   عدد 

 الشرائية  

 قيمة العملية  

للعملية    100 عمليات  5 1عميل  ريال 
 الواحدة 

 ريال   500 عملية واحدة    2عميل 

الشرائية  الفائز هو العميل االول وذلك بسبب عدد العمليات  
 من العميل الثاني.    أكبر

في الفوز من خالل زيادة عدد العمليات   فرصتهللعميل زيادة    يمكن
 .على مشتريات التجزئة

 
 . الحملة هذه  في االشتراك البنك لمنسوبي يحق ال )15
إعطاء (حامل يطاقة بنك االمارات دبي الوطني)  يجب على الفائز   )16

 . وال يمكن تغييره  له وللمرافقمعلومات 
مدتهما عدم تقديم "إثبات هوية / إقامة" و "جواز السفر" سارية   )17

 النظامية يعد بمثابة اإلخالل بالشروط 
يقر المتسابق الفائز بالجائزة أنه يفوض بنك االمارات دبي الوطني  )18

رجعة فيه بأن يستخدم صورته الشخصية   و ال   ونهائياً تفويضًا باتًا  

الدعاية   الحمالتو اسمه و صوته في اإلعالنات و  و   و  اإلعالنية 

مواقع التواصل االجتماعي و أي حدث أو واقعة أو قصة شخصية 

حالة  يوف .ماديمرتبطة بهذه الجائزة، دون أي مقابل أو تعويض 

موافقته يوافق    عدم  لم  اعتبار  الفائز،إذا   اخالالً   ذلك  فسيتم 

صل على احيليه الاختيار العميل الذي    وسيتمللشروط واألحكام.   

 كفائز،  العملياتأكبر عدد من 

المتسابق بأي من شروط   )19 أو   وأحكام إذا أخل  المسابقة و/  هذه 

استبعاد  الوطني  دبي  االمارات  لبنك  يحق  المنتج  بشروط 

المسابقة   مراحل  من  مرحلة  أي  في  الفائز  أو    ويحقالمتسابق 

تقديره   البنك ذلك حسب  رأى  إذا  أخر  بمتسابق  استبداله  للبنك 

 المطلق 

 خاضعة لسياسة االستخدام العادل.  )20
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