••
 عند تحويل نقاط جود الخاصة بك%20 اكسب أميا ًال إضافية بنسبة
. أبريل30  ولغاية1  اعتبارًا من،إلى أميال ضيف االتحاد
Earn 20% more miles when you convert your Joud Points
to Etihad Guest Miles from 1st to 30th April.

ّ
To convert now لتحول اآلن

Terms and Conditions

الشروط واألحكام

• The offer is valid for all Points-to-Miles
conversions made between 1st and 30st April
2019, both days inclusive

• •يســري العــرض علــى جميــع النقــاط التــي تــم
2019  أبريــل30  أبريــل و1 تحويلهــا إلــى أميــال بيــن

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

 فإنــه،• •بمجــرد طلــب تحويــل أميــال ضيــف االتحــاد

• 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 membership number is
required to successfully perform the conversion
of Joud Points to Etihad Guest Miles

• •يجــب تقديــم رقــم ســاري المفعــول لعضويــة أميال
ضيــف االتحــاد إلجــراء عمليــة تحويل نقــاط جود إلى
أميــال ضيف االتحــاد بنجاح

• Customer will be responsible for quoting the
correct Etihad Guest membership number
and other details on the Joud Programme
website for the conversion of Joud Points to
Etihad Guest Miles

• •علــى المتعامــل تقديــم رقم عضوية ضيــف االتحاد

ال يمكن إلغاء الطلب

الصحيــح وأي تفاصيــل أخــرى علــى موقــع برنامــج
جــود لتحويــل نقــاط جــود إلــى أميــال ضيــف االتحــاد

• Al Hilal Bank Joud Rewards Programme
General Terms and Conditions apply

• •تطبق الشــروط واألحكام العامة لبرنامج مكافآت
جــود من مصــرف الهالل

• The promotion is applicable for any member
who transfer’s their points from Joud Rewards
Programme to Etihad Guest Miles

• •يســري هــذا العــرض الترويجــي علــى أي عضــو يقوم
بتحويــل نقــاط مكافــآت جــود إلــى أميــال ضيــف االتحاد

• Bonus Etihad Guest Miles earned during this
promotion will reflect in the member’s Etihad
Guest membership account within 15 working
days of the end date of the promotion

• •سيتم أضافة أميال ضيف االتحاد اإلضافية خالل فترة
العرض الترويجي إلى حساب عضوية ضيف االتحاد
 يوم عمل من تاريخ انتهاء العرض الترويجي15 خالل

• Etihad Guest reserves the right to withdraw
or cancel the promotion or modify or alter
the terms and conditions of the promotion
at any time

م» بحقهــا فــي ســحب.م.• •تحتفــظ «ضيــف االتحــاد ذ
أو إلغــاء أو تعديــل أو تغييــر شــروط وأحــكام هــذا
العــرض الترويجــي فــي أي وقــت مــن األوقــات

• Participation under this promotion is purely
voluntary for the members

تطوعــي
• •المشــاركة فــي هــذا العــرض الترويجــي
ّ
بالنســبة لألعضــاء

• The decision of Etihad Guest will be final
and binding under this promotion and no
disputes will be entertained in this regard

• •يكــون قــرار برنامــج ضيــف االتحــاد نهائيــا وملزمــا
بموجــب هــذا العــرض

• This offer cannot be clubbed with any other
transfer offer

• •ال يمكــن أن يســري هــذا العــرض بالتزامــن مــع أي
عــرض تحويــل آخــر

