Zomato Offer Terms and Conditions:
A. Offer Eligibility and Validity
1. Offer is valid only on online orders at
Zomato using selected SIB Mastercard
Smiles Credit, Debit or Prepaid Cards
during the promotion period.

2. Offer is valid until availability of
discounts or November 20th, 2020. Dates
for the promotion may be modified or
terminated at any time.
3. SIB Mastercard cardholders can avail
60% discount capped at a maximum of
AED 40, 1 time a month per user during
the promotion period.
4. Discount amount is applied on total
order value with minimum order value
of AED 30.
5. Discount is not applicable on digital
wallet payments including Apple Pay or
Samsung Pay.
6. Discount is applicable only on selected
partner restaurants.
B. How to avail the offer?
1. In order to avail the offer, registered SIB
Cardholders should apply the promo
code “SIB60” at checkout page. In case a
Cardholder proceeded with the checkout
without applying the promo code, the
discount will not be applied on this
transaction.

:Zomato شروط وأحكام عرض
عرض األهلية والصالحية

.أ

 يسري هذا العرض فقط على طلبات.1
 باستخدامZomato االنترنت المقدمة عبر
بطاقة ماستركارد من مصرف الشارقة
اإلسالمي سواء كانت بطاقة سمايلز
االئتمانية أو بطاقة الخصم أو مسبقة
.الدفع وذلك خالل فترة العرض الترويجي
 يسري العرض حتى توفر الخصومات أو.2
 وقد يتم.2020  نوفمبر20 حتى تاريخ
تعديل تواريخ العرض أو إنهاؤها في اي
.وقت
 يمكن لحاملي بطاقات ماستركارد من.3
مصرف الشارقة اإلسالمي الحصول على
 درهم إماراتي40  بحد أقصى%60 خصم
مرة واحدة شهريا ً لكل مستخدم خالل
.فترة العرض الترويجي
 يطبق مبلغ الخصم على إجمالي قيمة.4
 درهم الحد األدنى لقيمة30، الطلب
.الطلب
 ال يطبق الخصم على مدفوعات المحفظة.5
الرقمية بما في ذلك أبل باي أو
.سامسونغ باي
 الخصم يطبق فقط على المطاعم.6
.المختارة المشاركة في العرض
 كيف تستفيد من العرض؟.ب
 يجب على، لالستفادة من العرض.1
حاملي بطاقات مصرف الشارقة
اإلسالمي المسجلين استخدام الرمز
“عند إتمام عمليةSIB60” الترويجي
 في حال استمرار حامل البطاقة.الدفع
في الدفع دون استخدام الرمز
 فلن يطبق الخصم على هذه،الترويجي
.المعاملة

2. Once the discount has been availed,
visibility of the promo code will be
switched off for the particular user
C. General
1. SIB reserves the right, at its absolute
discretion, to
amend/add/modify/vary/cancel and/or
supplement these terms and conditions
at any time without any prior
notification to the customer and any
responsibility whatsoever on its part.
2. SIB reserves the right to disqualify a
customer from this promotion at any
time at its sole discretion and without
notice.

 سيتوقف، بمجرد الحصول على الخصم.2
.المستخدم عن رؤية الرمز الترويجي

 عام.ت
 يحتفظ مصرف الشارقة اإلسالمي.1
 وفقاً لتقديره المطلق في،بالحق
 أو استكامل/ إلغاء/ تغيير/ إضافة/تعديل
هذه الشروط واألحكام في أي وقت
دون أي إخطار مسبق للعميل وأي
.مسؤولية من جانبه

 يحتفظ مصرف الشارقة اإلسالمي.2
بالحق في استبعاد أي عميل من هذا
ًالعرض الترويجي في أي وقت وفقا
.لتقديره الخاص ودون إشعاره

3. SIB decision on all matters relating to
this Offer and in case of any dispute shall
be final and binding on all Cardholders.

 يكون قرار مصرف الشارقة اإلسالمي.3
بشأن جميع األمور المتعلقه بهذا
ًالعرض وفي حال وجود أي نزاع نهائيا
.وملزماً لجميع حاملي البطاقات

4. For any issues or complaints that may
arise from this offer, SIB will investigate
this matter with Zomato and resolve
within 3 working days.

 في حال وجود أي مشاكل أو شكاوى.4
 سيقوم،قد تنشأ عن هذا العرض
مصرف الشارقة اإلسالمي بالتحقيق
وحلهاZomato في هذه المسألة مع
. أيام عمل3 في غضون

5. SIB assumes no liability or responsibility
with respect to the services provided by
any of the partners.

 ال يتحمل مصرف الشارقة اإلسالمي أي.5
إلتزام أو مسؤولية فيما يتعلق بالخدمات
.المقدمة من قبل أي من الشركاء

