Terms and Conditions governing ‘Happiness Account’
•

‘Happiness Account’ is a campaign designed for a select set of individual customers identified by Mashreq based on equal basis.

•

‘Happiness Account’ shall be open for enrollment from a period starting from 6th April 2016 till the time the campaign is offered by the bank.

•

‘Mashreq bank’ at its sole discretion, reserves the right to change the benefits, eligibility criteria, pricing or any other rules governing ‘Happiness Account’ at any point of time
without informing the customer.

•

All the benefits offered with ‘Happiness Account’ are only applicable upon monthly salary transfer of AED 10,000 or more to ‘Mashreq Bank’ from an employer registered in UAE.

•

Definition of New Customers, herein referred as ‘New’, and Existing Customers, herein referred as ‘Existing’

•

•

New Customers are defined as:

•

New to Bank Relationship with Salary Transfer

•

Existing Customers with No Salary Transfer relationship

Existing Customers are defined as:
•

Existing Mashreq Salary transfer customers shall be eligible automatically based on continued salary credit to existing salary transfer account in the amount of
AED 10,000 or more

• Joining cash benefit will apply to New ‘Happiness Accounts’ on receipt of the value of the first salary credit to account:
Monthly Salary

Joining Cash Benefit

AED 10,000 - AED 24,999

AED 200

AED 25,000 - AED 49,999

AED 500

AED 50,000 and above

AED 1,500

•

The Joining Benefit will be credited within 60 days from the first salary credit into the account.

•

‘Mashreq bank’ is authorized to debit the Customer’s account or credit card towards claw back of the Joining Benefit provided to him/her in case of any of the following reasons
:An existing salary transfer account has been closed & a New ‘Happiness Account’ has been opened
or
Stoppage of monthly salary transfer to the ‘Happiness Account’ on any month within 12 months of the first salary credit
or
The average monthly salary transferred to the account over the next 12 months does not meet the monthly salary eligibility as defined in the joining cash benefit table above.

•

A salary transfer will only be recognized by ‘Mashreq bank’ (the ‘Bank’) if it is credited to the account by the Customer’s employer registered in UAE using the correct channel and
method recognized by the Bank. A remittance, direct transfer, cash or cheque credit transaction by the Employer will not be considered as a salary transfer transaction and will
lose the eligibility of any benefits defined under this campaign. An erroneous salary transfer description could also result in the non-payment of the cash joining benefit.

•

The Customer is bound by any variation that the Bank may make to the Terms and Conditions governing the provisions of the products and services.

•

The fee benefits from this campaign will be in the form of reversals. If the customer qualifies for the benefits, the same would be reversed by the end of the month.

•

In order to be eligible for the monthly Salaam Points benefits of AED 25, the Customer has to meet the criteria for the minimum aggregate required number of 5 unique
utility bill payments (only DU, Etisalat, Card Payment, Salik recharge and Water & Electricity) and or international remittance transactions in a month executed on
‘Mashreq Online’ / Mashreq Mobile. This monthly benefit will be applicable to both New & Existing salary transfer customers only if there is a valid salary transfer to the account
of minimum AED 10,000 during the same month.
‘Mashreq bank’ reserves the right to claw back the Salaam points in the event it is recognized that the 5 monthly transactions executed are not towards unique payments.

•

In order to be eligible for the unlimited free international remittances in a month the transactions need to be executed on ‘Mashreq Online’ / Mashreq Mobile. This monthly
benefit will be applicable to both New & Existing salary transfer customers only if there is a valid salary transfer to the account of minimum AED 10,000 during the same month.

•

Above terms and conditions may be subject to change at any time at Mashreq Bank’s discretion. However the change will be effective after sufficient notice.
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�رشوط و �أحكام «ح�ساب هابيني�س»
•
•
•
•
•

•

«ح�ساب هابيني�س» وهي حملة خم�ص�صة بهدف اختيار جمموعة من العمالء الأفراد الذين يتم حتديدهم من قبل امل�رشق اعتماد ًا على �أ �س�س مت�ساوية.
يتم فتح ح�ساب هابيني�س للم�شاركة من تاريخ � ٦أبريل  ٢٠١٦لغاية وقت تقدمي احلملة من قبل البنك.
يحتفظ بنك امل�رشق ح�سب تقديره ال�شخ�صي باحلق يف تغيري املزايا ،معايري الأهلية ،الأ�سعار �أو �أي من القواعد الأخرى التي حتكم ح�ساب هابيني�س ،يف �أي وقت من الأوقات بدون �إ�شعار العميل.
يتم تطبيق كافة املزايا املعرو�ضة �ضمن ح�ساب هابيني�س فقط على حواالت الراتب ال�شهري بقيمة  10.000درهم �أو �أكرث �إىل بنك امل�رشق من �صاحب عمل م�سجل يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
تعريف العمالء اجلدد ،الذين ي�شار �إليهم فيما يلي با�سم «اجلدد» والعمالء احلاليني الذين ي�شار �إليهم فيما يلي با�سم «احلاليني»
• ُيعرف العمالء اجلدد على �أنهم:
• جدد يف العالقة امل�رصفية حتويل راتب
• العمالء احلاليني بدون وجود عالقة حتويل راتب
ُيعرف العمالء احلاليني على �أنهم:
• يعترب العمالء احلاليني لدى بنك امل�رشق امل�ستفيدين من خدمة حتويل الراتب م�ؤهلني تلقائي ًا ا�ستناد ًا �إىل تقييد الراتب امل�ستمر على ح�ساب حتويل الراتب احلايل مببلغ وقدره  10.000درهم
�إماراتي �أو �أكرث.
• تطبق ميزة املكاف�أة النقدية عند االن�ضمام على «ح�سابات هابيني�س» اجلديدة عند ا�ستالم قيمة الراتب الأول يف احل�ساب

الراتب ال�شهري

ميزة املكاف�أة النقدية عند ا الن�ضمام

 10٫000درهم  24٫999 -درهما

 200درهم

 25٫000درهم  49٫999 -درهم

 500درهم

 50٫000درهم و�أكرث

 1٫500درهم

• يتم تقييد مكاف�أة االن�ضمام خالل  60يوم من تقييد �أول راتب يف احل�ساب.
• يكون «بنك امل�رشق » مفو�ض ًا يف اخل�صم من ح�ساب �أو بطاقة ائتمان العميل من �أجل ا�سرتداد مكاف�أة االن�ضمام املقدمة �إليه� /إليها يف �أي من احلاالت التالية:
�إغالق ح�ساب حتويل الراتب احلايل وفتح ح�ساب هابيني�س جديد.
�أو
توقف حتويل الراتب ال�شهري �إىل ح�ساب هابيني�س يف �أي �شهر خالل � 12شهر من تقييد الراتب الأول.
�أ و
يف حال كان متو�سط الراتب ال�شهري املحول �إىل احل�ساب خالل مدة � 12شهر املقبلة ال ي�ستويف معايري �أهلية الراتب ال�شهري كما هو حمدد يف جدول ميزة املكاف�أة النقدية عند االن�ضمام �أعاله.
• لن يقر البنك بعملية حتويل الراتب �إال من قبل بنك امل�رشق («البنك ») فقط ويف حالة مت تقييده يف احل�ساب من قبل �صاحب العمل اخلا�ص بالعميل ،امل�سجل يف دولة الإمارات العربية املتحدة با�ستخدام امل�سار
ال�صحيح والطريقة املعرتف بها من قبل البنك .ولن يتم �إعتبار عمليات احلوالة �أو التحويل املبا�رش �أو الإيداع النقدي �أو ال�شيكات من قبل �صاحب العمل مبثابة عملية حتويل راتب و�سيفقد العميل الأهلية لأية
مزايا حمددة مبوجب هذه احلملة .كذلك قد ي�ؤدي الو�صف اخلاطئ لتحويل الراتب �إىل عدم دفع ميزة املكاف�أة عند االن�ضمام.
• يلتزم العميل ب�أي تغيري قد يقوم ب�إجرائه البنك على ال�رشوط والأحكام التي حتكم تقدمي املنتجات واخلدمات.

• تكون مزايا الر�سوم من هذه احلملة على �شكل �أموال م�سرتدة ،ويف حال كان العميل م�ؤه ًال للح�صول على تلك املزايا عندئذ يتم ا�سرتداد مزايا الر�سوم بحلول نهاية ال�شهر.
• ولكي يت�سنى للعمالء الت�أهل للح�صول على مزايا نقاط �سالم ال�شهرية بقيمة  25درهم ،يجب عليهم الإيفاء مبعايري احلد الأدنى من املجموع املطلوب لعدد  5دفعات فواتري خمتلفة (فقط دو ،ات�صاالت،
دفعة بطاقة� ،إعادة تعبئة �سالك واملياه والكهرباء( و� /أو عمليات التحويل الدولية يف ال�شهر التي مت تنفيذها على امل�رشق موبايل� /أونالين .تطبق هذه امليزة ال�شهرية على عمالء حتويل الراتب اجلدد
واحلاليني يف حال وجود حتويل راتب �ساري املفعول �إىل احل�ساب بحد �أدنى وقدره  10.000درهم خالل نف�س ال�شهر.
يحتفظ «بنك امل�رشق» باحلق يف ا�سرتداد نقاط �سالم يف حال تبني �أن العمليات اخلم�سة ال�شهرية املنفذة مل تكن دفعات خمتلفة.

• ولكي يكون العميل م�ؤه ًال للح�صول على عمليات حتويل دولية جمانية غري حمدودة ،يجب تنفيذ العمليات على امل�رشق موبايل� /أونالين .تطبق هذه امليزة ال�شهرية على عمالء حتويل الراتب اجلدد
واحلاليني يف حال وجود حتويل راتب �ساري املفعول �إىل احل�ساب بحد �أدنى وقدره  10.000درهم خالل نف�س ال�شهر.
• تخ�ضع ال�رشوط والأحكام �أعاله للتغيري يف �أي وقت ح�سب تقدير البنك .وعليه ف�إن التغري �سيكون نافذا بعد ا�شعار كاف.
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