
 NowNowعرض  شروط وأحكام

offer terms and conditions NowNow 

 
 

1. Offer is valid from 1st Oct to 15th Oct 2021 1.  15حتى أكتوبر  1من يسري العرض 

 2021أكتوبر 

2. Offer valid on a maximum of 4 orders per 

customer 

طلبات كحد  4يسري العرض على  .2

 أقصى لكل متعامل خالل فترة العرض

3. 50% discount offer is up to 50 AED per 

order 

درهم لكل  50حد أقصى % ب50خصم  .3

 طلب

4. Offer is only applicable to SIB Mastercard 

card customers 

يسري العرض على بطاقات مصرف  .4

 الشارقة اإلسالمي ماستركارد فقط

5. Offer will not apply for NowNow Plus 

subscription 

 اتيسري العرض على اشتراك ال .5

NowNow Plus 

6. This offer will apply only when the promo 

code SIB50 coupon code in applied and 

paid with a SIB Mastercard card 

دفع باستخدام عند اليسري العرض  .6

بطاقة مصرف الشارقة اإلسالمي 

، SIB50واستخدام الرمز الترويجي: 

 عند الدفع

7. The offer cannot be combined with any 

existing offer/promotion during the 

campaign period 

 عروضأي بالعرض هذا ال يمكن جمع  .7

 خالل فترة الحملة أخرى

A. General شروط أخرى .أ 

1. SIB reserves the right to disqualify the 

account holder, amend campaign terms 

and conditions or discontinue the campaign 

at its sole discretion and without notice. 

يحتفظ مصرف الشارقة اإلسالمي بحق  .1

استبعاد أي متعامل من هذا العرض 

الترويجي في أي وقت وفًقا لتقديره 

 الخاص ودون أي إشعار مسبق

2. The bank has the right to discontinue the 

campaign at any time  

 أي في الحملة إيقاف للمصرف قيح .2

  وقت

3. In no event shall the bank or any of its 

affiliates, officers, directors, employees or 

any staff be liable for any loss, damage or 

expense arising out of or otherwise related 

to this offer 

أو في جميع األحوال، لن يكون المصرف  .3

أي من الشركات التابعة له أو 

المسؤولين أو المديرين أو الموظفين أو 

الوكالء مسؤولين عن أي خسارة أو ضرر 

أو مصروفات ناشئة عن أو فيما يتعلق 

 بهذا العرض



4. The bank shall attend and resolve any 

enquiry or complaint within 5 working days 

from enquiry/complain initiation date 

سيتم التواصل وحل أي سؤال أو  .4

 أيام عمل من تاريخها 5شكوى خالل 

 

5. The extension of the offer is at the sole 

discretion of the bank  

سيتم تمديد العرض وفًقا لتقدير  .5

 المصرف فقط 

6. The offer along with the Terms & 

Conditions are governed and construed 

in accordance with the laws of the 

United Arab Emirates 

شروط وأحكام هذا العرض خاضعة 

 لقوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

 


