 عند تحويل نقاط جود%30 اكسب أميا ًال إضافية بنسبة
،الخاصة بك للمرة األولى إلى أميال ضيف االتحاد
.2019  مارس31  ولغاية1 اعتبارًا من

Earn 30% more miles when you convert your Joud Points
for the first time to Etihad Guest Miles,
from 1st to 31st March 2019.

ّ
To convert now لتحول اآلن

Terms and Conditions:

الشروط واألحكام

• 30% Bonus Etihad Guest Miles offer is valid
from 1st March 2019 to 31st March 2019, both
dates are inclusive

، مــن أميــال ضيــف االتحاد%30 • •أميــال إضافيــة بنســبة
2019  مــارس31  ولغايــة1 يســري العــرض اعتبــارًا مــن

• The 30% bonus is applicable only for
customers who are converting Joud Points
to Etihad guest miles for the 1st time

 فقط للمتعاملين%30 • • سيتم إضافة أميال بنســبة
الذين يقومون بتحويل نقاط جود إلى أميال ضيف
االتحادللمرة األولى

• Bonus miles from Joud Points transfers to
Etihad Guest Miles may take up to 15 working
days after the end of the promotion to show
in the Etihad Guest account

• •قــد يســتغرق تحويــل األميــال اإلضافيــة مــن نقــاط
، يــوم عمــل15 جــود إلــى أميــال ضيــف االتحــاد حتــى
بعــد انتهــاء العــرض الترويجــي لتظهــر فــي حســاب
أميــال ضيــف االتحــاد

• Once the Etihad Guest Miles transfer request
is initiated, it cannot be reversed

 فإنــه ال،• • بمجــرد طلــب تحويــل أميــال ضيــف االتحــاد
يمكــن إلغــاء الطلــب

• This offer is subject to the Terms & Conditions
of the Etihad Guest Programme

• •يخضــع هــذا العــرض لشــروط وأحــكام برنامــج
ضيف االتحاد

• A valid Etihad Guest Miles membership
number is required

• •يجــب تقديــم رقــم ســاري المفعــول لعضويــة أميــال
ضيــف االتحــاد

• Al Hilal Bank Joud Points General Terms and
Conditions apply

• •تطبــق الشــروط واألحــكام العامــة لنقــاط جــود مــن
مصــرف الهــال

• It is the Etihad Guest member’s responsibility
to ensure that the details provided to Al Hilal
Bank, such as mobile number, first name and
last name are correct

• •يتحمــل ضيــف االتحــاد مســؤولية التأكــد مــن صحــة
البيانــات المقدمــة إلــى مصــرف الهــال مثــل رقــم
الهاتــف المتحــرك واإلســم األول واألخيــر

• Etihad Guest LLC reserves the right, at
its absolute discretion, to amend and/or
supplement these terms and conditions at
any time without any prior notification to
the Al Hilal Bank Joud customer

 وحســب،م) بحقهــا.م.• •تحتفــظ (ضيــف االتحــاد ذ
 أو اســتكمال هــذه/  بتعديــل و،تقديرهــا المطلــق
الشــروط واألحــكام فــي أي وقــت دون إخطار مســبق
إلــى متعاملــي نقــاط جــود

• These Terms and Conditions are governed by
and construed in accordance with the laws
of the United Arab Emirates and the Emirate
of Abu Dhabi

• •تخضع هذه الشروط واألحكام وتُفسر وفقًا لقوانين
دولة اإلمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي

