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2020-2019

QNB First 1 Million Life Rewards Award
2019-2020
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FIRST

Terms and Conditions

الشروط واألحكام

1.	In this promotion, a total of 5 awards will be granted to 5 winners:
5 million Life Rewards distributed equally to (5) other customers.

 مليون نقطة مكافآت5  وهي عبارة عن، جوائز5  سيتم منح مجموع،	بموجب هذا العرض.1
.) عمالء آخرين5(  موزعة بالتساوي علىLife

2.	The award is the 1 million Life Reward Prize: this promotion is open
to all existing Premium Banking customers (QNB First) in Qatar who
are successfully granted with Personal Loan of more than or equal to
QR 180 000/-, Mortgage/Commercial loan of more than or equal to
QR 2 million and or New Time Deposits of more than or equal to QR
350 000/- for a minimum of 6 months during Campaign period.

 هذه الحملة مفتوحة لجميع عمالء:Life  مليون نقطة مكافآت1 	الجائزة هي عبارة عن.2
) في قطر الذين يتم منحهم بنجاحQNB الخدمات المصرفية الممتازة الحاليين (أوائل
 لاير قطري أو قرض عقاري أو تجاري يفوق أو180,000 قرضاً شخصياً يفوق أو يعادل
يعادل
 لاير350,000 أو وضع وديعة ألجل جديدة تفوق أو تعادل/ و، مليون لاير قطري2
قطري
. أشهر خالل فترة الحملة6 لمدة ال تقل عن

3.	The period of the promotion is from December 15, 2019, 00.00 AM,
and will end on May 15, 2020, 23.59 PM (Qatar local time).
4.	Prizes and raffle draws schedules:

،2020  مايو15  إلى،ً صباحا00:00  الساعة،2019  ديسمبر15 	تمتد فترة الحملة من.3
.) مسا ًء (بالتوقيت المحلي لدولة قطر23.59 الساعة

	On June 1, 2020, the raffle draw will take place at QNB premises in
the presence of Ministry of Commerce and Industry representative. A
single raffle draw will be performed to select a total of 5 winners

:	الجوائز وجدول عمليات السحب.4
 بحضور ممثل عن وزارةQNB  سيتم إجراء عملية السحب في مبنى،2020  يونيو1 في
 فائزين5  سيتم إجراء عملية سحب واحدة الختيار.التجارة و الصناعة
Life  مليون نقطة مكافآت5 :** الحاليينQNB جوائز عمالء أوائل

Existing QNB First Customer Prize**: 5 million Life Rewards
Number of winners: 5 winners. (Each winner is eligible for 1 million
Life Rewards.)

)Life  مليون نقطة مكافآت1  فائزين (كل فائز يحصل على5 :عدد الفائزين

Draw qualification criteria:

:معايير األهلية لدخول السحب

	Existing QNB First customers (Qataris and Expats)
	Granted New Personal of more than or equal to QR 180,000/-

) الحاليين (قطريين ومقيمينQNB عمالء أوائل

Granted New Mortgage of more than or equal to QR 2 million

 لاير قطري180,000 الحصول على قرض شخصي بقيمة تفوق أو تعادل

	Granted New Commercial loan of more than or equal to
QR 2 million

 مليون لاير قطري2 الحصول على قرض عقاري بقيمة تفوق أو تعادل
 مليون لاير قطري2 الحصول على قرض تجاري بقيمة تفوق أو تعادل

	New Time Deposits of more than or equal to QR 350,000/- for a
minimum of 6 months

 لاير قطري لمدة ال تقل350,000 	إيداع وديعة ألجل جديدة بقيمة تفوق أو تعادل
 أشهر6 عن

**	QNB will automatically credit 1 million Life Rewards prize to the
winner’s Life Rewards account by end of August 2020.

 في حساب الوالء الخاصLife  مليون نقطة مكافآت1  تلقائياً بإضافة جائزةQNB **	سيقوم
.2020 بالعميل بنهاية أغسطس

5.	Winners will be notified individually through QNB’s official
communication channels. By accepting the prize, each winner of the
prize agrees to participate fully in public relation events and other
publicity that may be organised by QNB in relation to the award,
otherwise the winner should notify QNB that he/she does not agree
to participate in the public event and wishes to be excluded.

 وبقبول.QNB 	سيتم إبالغ الفائزين بشكل فردي عبر قنوات االتصال الرسمية الخاصة بـ.5
 يوافق كل فائز بجائزة على االشتراك بالكامل في فعاليات العالقات العامة وغيرها،الجائزة
، وفي حال عدم الموافقة. فيما يتعلق بالجائزةQNB من الفعاليات العامة التي قد ينظمها
.يقوم الفائز بإشعار البنك بعدم موافقته ورغبته في التخلي عن الجائزة

6.	During the lucky draw, the following details will be extracted from
QNB system and be shared with third parties including but not limited
to Ministry of Commerce and Industry customer’s name, QID, phone
number and any other information needed.

 ومشاركتها معQNB  سيتم استخراج المعلومات التالية من أنظمة،	خالل عملية السحب.6
، وزارة التجارة و الصناعة اسم العميل، بمن فيها على سبيل المثال ال الحصر،أطراف ثالثة
. رقم الهاتف وأي معلومات أخرى مطلوبة،رقم بطاقة اإلقامة

7.	QNB reserves the right to disqualify any winner from receiving the
prize if, in its sole discretion, such winner is found to have violated
any of these terms and conditions or have been convicted for any
type of crime or any other applicable laws or for any other reasonable
reason after Ministry of Commerce and Industry approval.

 وفق التقدير المطلق، بحق إسقاط أحقية الفائز في استالم الجائزة إذا ما تبينQNB 	يحتفظ.7
 أن الفائز قد أخل بأي من هذه الشروط واألحكام أو كان قد تم إدانته بارتكاب أي،للبنك
نوع من الجرائم أو اإلخالل بأي قوانين أخرى مطبقة أو ألي أسباب أخرى معقولة وذلك
.بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة

8.	In no event shall QNB, any of its affiliates, or any of its/their officers,
directors, employees or agents, offer or provide any warranties, or
accept any responsibility or liability whatsoever or be liable for any
loss, damage or expense arising out of or otherwise related to the
“QNB First Salary Acquisition Campaign - 2019-2020”, the draw, the
prize winner or any other person in connection with or in the use
of the prizes and hereby disclaims any and all express or implied
warranties with respect to the same.

 أو موظفيهم أو، أو مديريهم، أو شركاته أو مسؤوليهم،	لن يكون البنك أو أي من فروعه.8
وكالئهم مسؤولين بأي حال من األحوال عن أي خسارة أو ضرر أو نفقات تنشأ عن أو
-2019  الجتذاب حسابات الراتب لعامQNB تتعلق بالعرض الترويجي “حملة أوائل
، أو الفائز بالجائزة أو أي شخص آخر يرتبط بالجوائز أو باستخدامها، أو السحب،”2020
 بموجب هذه الشروط واألحكام مسؤوليته عن أي وكل ضمانات صريحة أوQNB ويخلي
.ضمنية تتعلق بذلك
. غير مؤهلين للمشاركة في السحبQNB 	موظفو.9

9.	QNB employees are not eligible to participate in the lucky draw.

1

ً
مخال بالتزاماته أو ملزماً بإجراء السحب أو االستمرار في تقديم العرض
QNB 	لن يعتبر.10
 أو تقديم،”2020-2019  الجتذاب حسابات الراتب لعامQNB الترويجي “حملة أوائل
 وتعني.الجائزة المتعلقة بهذا العرض إذا حال دون ذلك حادث من أحداث القوة القاهرة
عبارة “حادث قوة قاهرة” في هذه الشروط واألحكام أي ظروف خارجة عن السيطرة
 أو، اإلضرابات والنزاعات الصناعية األخرى، دون حصر، بما في ذلك،المعقولة للبنك
،أفعال أو أحكام أي هيئة أو سلطة حكومية أو دولية أو أي سلطة في أي والية قضائية
 أو أحداث القضاء، أو ميناء أو في حركة الطيران،أو تعطل العمل في أي وسائل نقل
 أو إقفال أماكن العمل أو، أو اإلضراب، أو الظروف الجوية األخرى، أو اإلعصار،والقدر
، أو الشغب أو التخريب أو أعمال العدو العام، أو الحرب،االضطرابات الصناعية األخرى
 في. أو الفيضانات أو غيرها من الكوارث الطبيعية،أو أعمال اإلرهاب أو عنف العصابات
مثل هذه الظروف يكون البنك معفياً تلقائياً من أي التزامات تجاه األشخاص المؤهلين بدون
.الحاجة إلعطاء إشعار

10.	QNB shall not be in breach of its obligations or otherwise be liable to
conduct the draws, continue to offer the “QNB First Salary Acquisition
Campaign 2019-2020” promotion, offer or award any prize pursuant
to the said promotion, as a result of any Force Majeure Event.
“Force Majeure Event”, in these terms and conditions, shall mean
circumstances beyond the reasonable control of QNB including,
amongst other things, strikes and other industrial disputes, acts
and regulations of any governmental or supra national bodies or
authorities in any jurisdiction and any transport, port or air disruption,
acts of God, hurricane, tornado, and other weather conditions, strike,
lockout or other industrial disturbance, war, riot, sabotage, act of
public enemy, terrorist act or gang violence, flood or other natural
disaster. In such circumstances, QNB’s obligation to the eligible
persons shall automatically stand discharged without necessity to
provide notice.
11.	In all matters relating to the “QNB First Salary Acquisition Campaign
2019-2020”, promotion QNB’s decision shall be final and binding.

 نهائية وملزمة في جميع األمور المتعلقة بالعرض الترويجيQNB 	تعتبر قرارات.11
.”2020-2019  الجتذاب حسابات الراتب لعامQNB “حملة أوائل

12.	QNB reserves the right, at its absolute discretion, to vary, delete or
add to any of these terms and conditions from time to time, without
prior notice, including without limitation termination of the “QNB First
Salary Acquisition Campaign 2019-2020” promotion, the manner,
mechanics and means on which eligible persons will be awarded an
entry in the draw.

 وفقاً للتقدير، بحق تغيير أو حذف أو إضافة أي بنود لهذه الشروط واألحكامQNB 	يحتفظ.12
 إنهاء، بما في ذلك ودون الحصر، ودون إشعار مسبق، من وقت آلخر،المطلق للبنك
،”2020-2019  الجتذاب حسابات الراتب لعامQNB العرض الترويجي “حملة أوائل
.والطريقة واآلليات والوسائل التي يدخل بموجبها األشخاص المؤهلون في السحب

13.	QNB accepts no liability for the quality of services provided by the
establishments involved in this promotion.

 أية مسؤولية عن نوعية وجودة السلع أو الخدمات التي تقدمها المؤسساتQNB 	ال يقبل.13
.المشاركة في هذا العرض الترويجي

14.	In the event of any inconsistency between these terms and
conditions and any brochure, marketing or promotional material
relating to the “QNB First Salary Acquisition Campaign 2019-2020”
promotion, these terms and conditions shall prevail.

	في حال وجود أي تعارض بين هذه الشروط واألحكام وأي نشرة أو مواد تسويق أو ترويج.14
-2019  الجتذاب حسابات الراتب لعامQNB متعلقة بالعرض الترويجي “حملة أوائل
. تسود هذه الشروط واألحكام،”2020

15.	These terms and conditions are governed by the laws of the State of
Qatar; and State of Qatar courts shall have jurisdiction to hear and
settle any disputes arising in connection to this campaign.

 ويكون للمحاكم القطرية االختصاص في،	تخضع هذه الشروط واألحكام للقوانين القطرية.15
.النظر وتسوية أي نزاع ينشأ عنها أو فيما يتعلق بهذه الحملة

2

