
 
Terms and Conditions 

Student and Teacher Samsung Pay Gift Card 
Program 

وط واألحكام  الشر
  Samsung Payبرنامج بطاقة الهدية من 

 طالب المدرسة والجامعةل

Program 
1. These Terms and Conditions are relevant to the 
Samsung Galaxy Gift Card for student and teacher (the 
“Program’’) provided by Samsung and designed for its 
customers in the United Arab Emirates (“Territory”), 
whether school, university students, teachers and 
staff in school within the Territory with a valid school 
or university ID (the “Customer(s)”) purchasing certain 
Samsung Galaxy devices (the “Device(s)”) from 
Samsung experience stores and Samsung.com online 
store, (the”Store)s(”) in the Territory. The Program 
comprises the opportunity of being entitled to receive 
a Samsung Pay Gift Card from Samsung Pay (“Samsung 
Pay Gift Card”). 
 
2. The value of the Samsung Pay Gift Card will be as 
outlined below : 

Device 
Samsung Pay Gift Card  

value (USD) 
 

Tab S6 Lite 27 

Tab S7 54 

Tab S7+ 54 

Tab S7 FE 27 

 
 
3. The Program shall start on the 1st of July 2021 (the 
“Program Starting Period”, “Program Period”), in the 
Stores located in the Territory.  
 
Eligibility to participate in the Program 

 This Program is limited to Customers who are at 
the majority age under the Territory applicable 
laws; and have legal capacity to enter into these 
Terms and Conditions. 

 Samsung Gulf Electronics FZE employees and 
their immediate family members as well as 
Samsung’s affiliates, subsidiaries and partners are 
not eligible to participate in this Program.  

 Participants should register their information in 
the Store and provide their information to the 
Samsung promoter(s) present at the Store, 
(including: mobile number, email address, name, 
and student ID copy).  

 Student under the age of majority must be 
accompanied by a parent or legal guardian to 
participate in this Program.  

 Parent or legal guardian of students under the 
age majority as per the applicable laws must 
provide a valid school or university student ID in 
order to participate in this Program. 

 
 
 

نامج  البر
وط واألحكام عىل بطاقة هدي . 1   Samsungةتشتمل هذه الشر

Galaxy     نامج") للطالب والمعلمي  سامسونجالذي تقدمه "( البر
ي اإلمارات العربية المتحدة لعمالئها  مخصصوال

 
، سواء "(اإلقليم)"ف

ي مدرسة 
 
ضمن كانوا طالب مدرسة، جامعة، مدرسي   و موظفي   ف

"( "العمالءالعميل"، ") مع بطاقة مدرسية أو جامعية صالحةاإلقليم 
اء أجهزةلدى قيامهم ب   Galaxy سامسونجفئة من محددة  شر

متجر سامسونج   و منجر سامسونج امن مت ("االجهزة"،"الجهاز)"
نت  ي "( المتاجر"،"المتجر)"المعتمد للبيع عبر االنبر

 
. يشتمل اإلقليمف

نامجهذا   Samsungمن  هديةعىل بطاقة عىل فرصة الحصول  البر
Pay "(من  ةبطاقة الهديSamsung Pay )".   

 
 
 
 

كما هو موضح    Samsung Payهدية من الستكون قيمة بطاقة . 2
 : ادناه

الجهاز   

قيمة بطاقة الهدية من 
Samsung Pay 

 ) )دوالر امريكي  
 

Tab S6 Lite 27 

Tab S7 54 

Tab S7+ 54 

Tab S7 FE 27 

 
نامج يشي . 3 "بداية ) 2021 يوليو  1 منإبتداءا هذا البر

نامج ة ال"،"البر نامجفبر ي اإلقليم.  "(بر
ي المتاجر الموجودة ف 

 ف 
 
 

ي 
 
وط المشاركة ف نامجالشر  بر

  نامج عىل السن القانونية  ا الذين بلغو  العمالءيقترص هذا البر
ي اإلقليم ؛ ولديهم األهلية 

بموجب القواني   المعمول بها  ف 
وط واألحكام.    القانونية للتقيد بهذه الشر

 

  ي
وأفراد   Samsung Gulf Electronics   FZE ال يحق لموظف 

كة كات التابعة لشر ين وكذلك الشر  Samsung أرسهم المبارسر
نامج ي هذا البر

كاء المشاركة ف  كات الفرعية والشر  .والشر
 

  يجب عىل المشاركي   تسجيل وتقديم معلوماتهم إىل مروج
 ) ي ي ذلك: رقم  Samsung)مروجر

ي المتجر ، )بما ف 
الموجودين ف 

ي واالسم الكامل  ونسخة 
ون  يد اإللكبر الهاتف المحمول وعنوان البر

 (. لحةعن بطاقة مدرسية أو جامعية صا
 

  يجب أن يكون الطالب دون سن الرشد برفقة أحد الوالدين أو
نامج.  ي هذا البر

ي للمشاركة ف 
 الوصي القانون 

 

  ي للطالب الذين تقل
يجب عىل وىلي األمر أو الوصي القانون 

ا للقواني   المعمول بها تقديم بطاقة 
ً
أعمارهم عن سن الرشد وفق

ي هذا 
نامج. مدرسية أو جامعية صالحة للمشاركة ف   البر

 
 
 
 



Activation and Registration  
4. Upon the purchase of the Device from the Store, 
Customers are required to activate the Device.  
 
5. After completing the Device activation, Customers 
are required to visit the registration link (the “Link”) 
provided by Samsung :  
https://www.samsunggifts.com/Claim/ManageClaim
?promotionID=183 within two (2) working days from 
the purchase date in order to register for their 
participation in the Program by submitting the 
following on the Link: name; date of birth; mobile 
number; email address; Device invoice copy; valid 
student ID (“Customer Personal Details”).  
 
6. Upon registration, Customer eligibility of the 
Samsung Pay Gift Card will be determined by 
Samsung who will conduct a verification process 
(“Verification”) which will verify the source and date 
of purchase; and whether the IMEI number provided 
by the Customer matches the IMEI screen shot of the 
Device demonstrating the Customer’s use and 
activation of the Device; and to confirm the Store 
he/she purchased from and whether such purchase 
was made during the Program Period; and to validate 
the student ID. Customers acknowledge that the 
Customer Personal Details will be shared with 
Samsung partners for Verification.  
 
Samsung Pay Gift Card 
7. Innovative Consumer Concepts FZE will issue the 
Samsung Pay Gift Card after Samsung determines the 
Customer’s eligibility to the Samsung Pay Gift Card 
through Verification process. The Samsung Pay Gift 
Card shall only be provided to Customers after 14 days 
from Verification completion, and will expire after 90 
days from issuance date. The Samsung Pay Gift Card 
will be sent to the Customers’ registered email in an 
encrypted PDF file with password set as their first four 
letters of name followed by their date of birth 
(DDMMYYYY). Customers are required to activate the 
Samsung Pay Gift Card by clicking the activate button 
provided in the email and entering their registered 
mobile number. The Samsung Pay Gift Card will be a 
non-reloadable card, meaning no additional amount 
can be added. 
 
Customers’ Consent  
8. By participating this Program, Customers fully 
consent to, and grant Samsung the permission to 
access their Customer Personal Details collected from 
Customers for the purposes of concluding the 
Verification process to determine Customer’s 
eligibility of the Samsung Pay Gift Card, and to share 
their Customer Personal Details with a Samsung 
partner (such as Innovative Consumer Concepts FZE or 
any third party) strictly for the purposes of issuing the 
Samsung Pay Gift Card. 
 

 والتسجيل فعيللتا
اء الجهاز من المتجر،  . 4   الجهاز.  فعيلالعمالء ت عىلعند رسر

 

التسجيل العمالء زيارة رابط  عىلالجهاز،  فعيلبعد االنتهاء من ت  . 5
  : سامسونج الذي توفرهالتاىلي "(  الرابط)"

https://www.samsunggifts.com/Claim/ManageClaim
?promotionID=183  

ي موعد ال يتجاوز يومي )
 
اء  ( عمل بعد 2ف من أجل التسجيل تاري    خ الشر

ي 
 
نامجلمشاركتهم ف تاري    خ  ،اإلسمما يىلي عىل الرابط:  زويد عن طريق ت البر

يد اإلالعنوان  ،رقم الهاتف المحمول، الميالد  ي بر
ون  صورة فاتورة  ،كبر

التفاصيل )"و صورة عن بطاقة مدرسية أو جامعية صالحة الجهاز 
 "(. الشخصية للعميل

 
 

للحصول عىل بطاقة عند التسجيل، سيتم تحديد أهلية العميل  . 6
ي ال سامسونجمن قبل  Samsung Pay الهدية من

قوم بإجراء ت ستر
اء؛ تس بحيث"( التحققعملية التحقق )" تحقق من مصدر وتاري    خ الشر
ي الذي قدمه العميل يتطابق مع  IMEIوما إذا كان رقم 

الصورة التر
ي و  IMEIجهازه لل عىلإلتقطها العميل 

بإستخدام العميل  قيام تبي   التر
اء منه جر المتمن للتأكد و الجهاز  فعيلوت وفيما إذا كان  الذي قام بالشر

ة القد تم  نامجخالل فبر التفاصيل  مشاركة. يقر العمالء بأنه سيتم بر
كاء الشخصية للعميل  القيام ض اغر وذلك أل  Samsungمع رسر

   . التحققب
 
 
 
 
 

 Samsung Payمن بطاقة الهدية 
بطاقة  Innovative Consumer Concepts FZEسيصدر  . 7

أهلية العميل  Samsung بعد أن تحدد Samsung Payمن  ةالهدي
خالل عملية من  Samsung Pay من ةللحصول عىل بطاقة الهدي
للعمالء  Samsung Pay Giftمن  الهديةالتحقق. ال يتم تقديم بطاقة 

يوًما  90يوًما من اكتمال التحقق، وستنتهي صالحيتها بعد  14إال بعد 
إىل  Samsung Payمن  الهديةمن تاري    خ اإلصدار. سيتم إرسال بطاقة 

ي ملف
ي المسجل للعمالء ف 

ون  يد اإللكبر مشفر مع تعيي   كلمة  PDF البر
   مرور كأول أربعة أحرف من االسم متبوعة بتاري    خ ميالدهم

.(DDMMYYYY)  من  بطاقة الهديةيتعي   عىل العمالء تفعيل
Samsung Pay  يد ي البر

من خالل النقر عىل زر التنشيط الموجود ف 
ي وإدخال رقم الهاتف المحمول المسجل لديهم. ستكون 

ون  اإللكبر
ي  Samsung Payمن  بطاقة الهدية

غب  قابلة إلعادة الشحن، مما يعت 
ي 
   .أنه ال يمكن إضافة رصيد إضاف 

 
 
 
 

 موافقة العمالء
ي هذا ال. 8

نامجمن خالل المشاركة ف  سامسونج العمالء يمنح ، بر
وصول إىل التفاصيل لل لسامسونج إعطاء اإلذنتماًما عىل ويوافقون 

ي تم جمعها منهم ألغراض إنهاء عملية التحقق 
الشخصية للعمالء التر

 Samsung Payمن  ةلتحديد أهلية العميل للحصول عىل بطاقة الهدي
ك )مثل  Samsung اء، ومشاركة بيانات العميل الشخصية مع رسر

Innovative Consumer Concepts FZE  )فقطأو أي طرف ثالث 
 . Samsung Payمن  الهديةألغراض إصدار بطاقة 

 
 
  
 
 



General Terms  
10. Samsung shall not be liable to the Customers for 
any loss and /or damages of any kind suffered in 
connection with the purchase of the Device, and/or 
the Customers’ inability to request for the Samsung 
Pay Gift Card, or inability to activate the Gift Card, or 
loss of invoice, or failure to register for their 
participation in the Program, or their refusal to 
provide the Customer Personal Details clearly and 
accurately, or failure to spend the complete amount 
before Samsung Pay Gift Card expiry date. 
 
11. Samsung shall be entitled at its sole and absolute 
discretion to terminate, to modify, vary, delete or add 
to any of these Terms and Conditions at any time prior 
or during the Program Period.  
 
12. By participating in this Program, the Customer 
accepts that any dispute of whatever nature which is 
directly or indirectly related to these Terms and 
Conditions or to his or her participation in this 
Program, shall be subject to, governed and construed 
by the laws and regulations of the United Arab 
Emirates and such disputes shall be resolved by the 
competent courts in Dubai. 

 

وط عامة  شر
عن أي خسارة و /  الءالمسؤولية تجاه العم سامسونج ال تتحمل . 10

ار من أي نوع  اء الجهاز، و / أو عدم قدرة العمالء أو أض  فيما يتعلق بشر
، أو عدم القدرة عىل  Samsung Payمن  عىل طلب بطاقة الهدية

، أو فقدان الفاتورة، أو عدم  Samsung Payمن  تنشيط بطاقة الهدية
ي ال

 
نامجالتسجيل لمشاركتهم ف ، أو رفضهم تقديم التفاصيل بر

إنفاق المبلغ بالكامل قبل الشخصية للعميل بوضوح ودقة، أو عدم 
 . Samsung Payمن  تاري    خ انتهاء صالحية بطاقة الهدية

 
 
 
 

كة سامسونج وفقا لتقديرها  . 11 ي إلغاء أو  الشخصي تحتفظ رسر
 
ف

ي أي أو تغيب  أو حذف أو إضافة تعديل 
 
وط واألحكام، ف أي من هذه الشر

ة  نامجالوقت قبل فبر    .أو خاللها بر
 
 

ي هذا  . 12
 
نامج من خالل المشاركة ف ، يوافق العميل عىل أن أي نزاع البر

وط  مهما كان طبيعته يرتبط بشكل مبارسر أو غب  مبارسر بهذه الشر
ي 
 
نامجواألحكام أو بمشاركته ف ، يخضع لقواني   ولوائح دولة هذا البر

 لها، اإلمارات العربية المتحدة ويفش 
ً
اعات وفقا يتم الفصل  وهذه الب  

ي  بها من ي دنر
 
 . قبل المحاكم المختصة ف

 
 

 


