المزايا جدول :نيو المشرق

 سيكون كافة العمالء الجدد لحساب المشرق نيو الجاري والمشرق نيو األساسي مؤهلين للحصول على
مكافأة ترحيب اعتباراً من  7مارس  .2019سيتم منح المكافأة كما هو مشار إليه أدناه:
نوع الحساب

الحد األدنى للرصيد
الشهري

نيو سمارت

 3,000درهم إماراتي

نيو األساسي

 0درهم إماراتي

الميزة
ما يصل إلى  300درهم إماراتي
• دنع نومضم يتارامإ مهرد  50غلبم
مهرد  3,000ةيمقب لوألا ليومتلا
باسحلا حتف نم رهشأ  6لالخ يتارامإ
• يتم تقييد  50درهم إماراتي في نهاية كل
من األشهر الخمسة التالية على أساس
المعايير
ما يصل إلى  100درهم إماراتي
• دنع نومضم يتارامإ مهرد  25غلبم
مهرد  1,000ةيمقب لوألا ليومتلا
باسحلا حتف نم رهشأ  6لالخ يتارامإ

المعايير
• إنفاق  1,000درهم
إماراتي شهريا ً بواسطة
بطاقة الخصم نيو ،و

•

الحد األدنى لمتوسط
الرصيد الشهري
 3000درهم إماراتي

• إنفاق  500درهم
إماراتي شهريا ً بواسطة
بطاقة الخصم نيو

• يتم تقييد  25درهم إماراتي في نهاية كل
من األشهر الثالثة التالية

في حال عدم قدرة العميل على اإليفاء بالمعايير في أي شهر معين ،سيحصل على شهرين إضافيين
لإليفاء بالمعايير واالستمرار في استالم مكافأة الترحيب.
سيتم منح مكافأة الترحيب فقط إذا كان الحساب فعاالً وليس في حالة تقصير بالدفع في وقت منح المكافأة
للعميل.

 بالنسبة إلى الحسابات التي تم فتحها قبل  07مارس  ،2019يعتبر عمالء حساب المشرق نيو الجاري
وحساب المشرق نيو األساسي مؤهلين للحصول على مكافأة االنضمام .سيتم منح المكافأة كما هو مشار
إليه أدناه:
الحد األدنى للرصيد
الشهري

الميزة

المعايير

نيو سمارت

 3,000درهم إماراتي

AED 400

تمويل بقيمة  3,000درهم
إماراتي خالل  6أشهر من
فتح الحساب

نيو األساسي

 0درهم إماراتي

AED 100

تمويل بقيمة  1,000درهم
إماراتي خالل  6أشهر من
فتح الحساب

نوع الحساب

سيتم منح مكافأة االنضمام فقط إذا كان الحساب فعاالً ومن دون وجود تقصير في الدفع في وقت منح
المكافأة للعميل.
 كافة عمالء نيو الذين يشتركون في برنامج تحويل الراتب سيكونوا مؤهلين للحصول على ميزة الراتب
كما هو مبين أدناه:
نوع الحساب

الراتب ميزة

نيو سمارت

 %1من الراتب الذي تم تحويله ،لما يصل إلى  1,000درهم إماراتي كحد أقصى

نيو األساسي

 %1من الراتب الذي تم تحويله ،لما يصل إلى  1,000درهم إماراتي كحد أقصى

يحصل العميل على ميزة االسترداد النقدي فقط لتحويل الراتب األول إلى الحساب وسيتم استرجاع ميزة
االسترداد النقدي تلك في حال عدم تقييد الراتب لمدة ثالثة ( )3أشهر متتالية .يتم خصم مبلغ االسترداد النقدي
من حساب العميل.
ال يعترف المشرق بتحويل الراتب إال في حال تم تقييده في الحساب من قبل صاحب عمل العميل المسجل في
دولة اإلمارات العربية المتحدة باستخدام القناة الصحيحة والطريقة المعترف بها من قبل البنك .أي معاملة
حوالة أو تحويل مباشر أو معاملة نقدية أو عن طريق شيك من قبل صاحب عمل العميل ال يتم اعتبارها
معاملة تحويل راتب وستفقد األهلية للحصول على أية ميزة بموجب هذا الحساب .كما أن الوصف الخاطئ
لتحويل الراتب يمكن أن يؤدي إلى عدم دفع ميزة االنضمام.

