
عميلنا العزيز٬

ال يســعنا إال أن نتقــدم إليــك بالشــكر الجزيــل لتقدمــك بطلــب للحصــول علــى القــرض 
الســكني / التمويــل الســكني مــن بنــك الفجيــرة الوطنــي.

ــة ســبيكة الذهــب مــن بنــك  ــه يمكنــك االســتفادة مــن عــرض حمل ــارك بأن يســعدنا إخب
الفجيــرة الوطنــي فــي حــال قيامــك بالتقــدم بطلــب للحصــول علــى قــرض / تمويــل 
بقيمــة ال تقــل عــن 5 مالييــن درهــم إماراتــي بــدءًا مــن تاريــخ ___________________ 

ــدًا. فصاع

إليك فيما يلي الشروط واألحكام الناظمة لهذا العرض:

األحكام والشروط

ســيتم إدراج الطلبــات المقدمــة فــي هــذا الصــدد إلــى بنــك الفجيــرة الوطنــي بتاريــخ   •
15 مايــو 2023، أو قبــل ذلــك التاريــخ، فــي تلــك الحملــة.

لالســتفادة مــن هــذه الجائــزة المقدمــة مــن خــالل هــذه الحملــة، ينبغــي اســتالم   •
مبالــغ القــرض/ التمويــل الســكنية مــن قبــل المســتفيدين بحلــول 31 يوليــو 2023، 

ــخ.   ــك التاري ــل ذل أو قب

الشــروط  تنطبــق عليهــم  الذيــن  للعمــالء  المقدمــة  الجائــزة  يلــي تفاصيــل  فيمــا   •
المعلنــة فــي هــذا الصــدد: ســتجري عمليــة منــح 100 جــرام مــن الذهــب وفــق خطــة 

محــددة تمتــد علــى مــدى ثــالث ســنوات.

ســتحصل بموجــب ذلــك علــى 40 جرامــًا مــن الذهــب فــي غضــون األشــهر الســتة   o
األولــى مــن تاريــخ صــرف القــرض/ التمويــل.

فــي حيــن ســتحصل علــى 30 جرامــًا أخــرى مــن الذهــب فــي بدايــة الســنة الثانيــة   o
ــل. ــرة التموي مــن فت

فيما تقدم الثالثين جرامًا المتبقية في بداية السنة الثالثة من فترة التمويل.  o
 

 
لــن تتمكــن مــن الحصــول علــى الســتين جراًمــا المتبقيــة مــن الذهــب فــي حــال   •
قيامــك بتســديد مبلــغ القــرض / مبلــغ التمويــل فــي غضــون الـــ12 شــهرًا األولــى مــن 

تاريــخ اســتالم مبلــغ القــرض/ التمويــل.

ــرة  ــرة القــرض/ فت ــل انتهــاء فت ــل قب ــغ التموي ــغ القــرض / مبل إذا قمــت بســداد مبل  •
التمويــل والمحــددة بـــ 24 شــهًرا )وبعــد 12 شــهًرا مــن تاريــخ اســتالم مبلــغ القــرض أو 
ـ 30 جراًمــا المتبقيــة مــن الذهــب. التمويــل(، فلــن يكــون بمقــدورك الحصــول علــى الــ

الخاصــة  الوثائــق  مــن  كل  فــي  جــاء  مــا  بــكل  األصــول  وحســب  العمــل  يســري   •
بالمخاطــر  التنويــه  وبيــان  الســكني،  التمويــل  القــرض/  المتعلقــة  بالمعلومــات 

العــرض. وخطــاب  الرئيســية،  الحقائــق  وبيــان  التمويــل،  لعمليــة  المحتملــة 

تــرد الشــروط واألحــكام الناظمــة لتلــك العمليــة فــي كل مــن شــروط المســتهلك   •
وخطــاب العــرض علــى حــد ســواء. فيمــا تخضــع تلــك الشــروط واألحــكام للتغييــر 
بموجــب إشــعار خطــي، قبــل فتــرة تقــدر بنحــو 60 يومــًا مــن وضــع تلــك الشــروط حيــز 

ــذ. التنفي

ــة  ــغ المترتب ــه: قــد تفقــد العقــار فــي حــال تخلفــك عــن ســداد المســتحقات / المبال تنبي
ــل. بموجــب هــذا القــرض/ التموي

Dear Valued Customer,

Thank you for your interest in applying for an NBF Home Loan/Finance.

We are pleased to inform that you are eligible to qualify for the NBF Gold 
Bar Campaign offering if you apply for a loan/finance amount of AED 5 
Million from the date of ______________________ and forward. 

The following are the terms and conditions of this offering:

Terms and Conditions

• Application logged-in with NBF on or before 15th May 2023 will be 
considered for the campaign.

• To be eligible for the reward offered by this campaign, your application 
must be disbursed on or before 31st July 2023

• The following is the reward for eligible customers: 100 grams of gold 
which will be given over a three-year period. 

o You will receive 40 grams of gold within the first six months of 
disbursement.

o The 30 gram gold will be given at the start of the second year of the 
financing period. 

o The remaining 30 grams will be given at the start of the third year of 
the financing period.

• You will not be eligible for the remaining 60 grams gold if you settle 
the loan/financing facility within the first 12 months of the disbursement 
date.

• If you pay off the loan/financing facility before completion of 24 months 
of the financing tenure (and after 12 months of initial disbursement), 
then you will not be eligible for the remaining 30 grams gold.

• The information on the Home Loan/Finance Risk Disclosure, Key Facts 
Statement and Offer Letter are duly applicable.

• The Terms and Conditions are contained in the Consumer Terms and 
the Letter of Offer. These terms are subject to change upon 60 days 
written notice. 

Warning: You may lose your property if you do not keep up with your 
repayments/payments.

2023 NBF Gold Bar Campaign Additional Terms and Conditions
حملة سبيكة الذهب من بنك الفجيرة الوطني لعام 2023 شروط وأحكام إضافية

Customer Name

I confirm and acknowledge receipt of the 2023 NBF Gold Bar Campaign additional 
terms and conditions.

Customer’s Name & Signature

اسم العميل

اسم العميل وتوقيعه

أؤكــد اســتالمي لكافــة الشــروط واألحــكام اإلضافيــة الناظمــة لحملــة ســبيكة الذهــب مــن بنــك 
الفجيــرة الوطنــي لعــام 2023.
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