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Terms & Conditions:

1. Promotion validity is from 1 December 2019 – 31 January 2020.

2. This promotion is open to selected customers only who 
currently hold a Commercial Bank Credit Card or Debit Card.

3. Cash transactions are not considered.

4. All retail online purchases done by customers (i.e. transactions 
on POS (Point of sale) are excluded), during the campaign

     period using their Commercial Bank Credit or Debit cards will
     be considered eligible.

5. The lucky draw will be held on 19th February 2020 for 10 
Limited Edition winners, 10 Sadara winners, 20 Rewards 
winners and 30 Classic winners

6. Commercial Bank reserves the right to use the names and photos 
of the winners in the bank collaterals, SMS, electronic direct mail, 
websites, or publish them in the o�cial newspapers etc.

7. The lucky draw winners will be contacted directly by Commercial 
Bank within a period of 30 days from the lucky draw date.

8. Exclusions: Visa Signature and Corporate Cards are excluded 
from this promotion.

الشروط واألحكام:

�. تسري الحملة من � ديسمبر����  لغاية �� يناير����.

�. هذا العرض متاح لفئات محددة من عمالء البنك التجاري حاملي بطاقات 
االئتمان والخصم.

�. المعامالت النقدية غير مشمولة في العرض.

�. جميع معامالت الشراء عبر اإلنترنت التي يقوم بها العمالء خالل فترة 
الحملة باستخدام بطاقات البنك التجاري االئتمانية والخصم مؤّهلة 

لالستفادة من الحملة – غير أّن معامالت الدفع عند أجهزة نقاط البيع على 
سبيل المثال، غير مشمولة.

�. سيتّم تنظيم سحب إلكتروني يوم �� فبراير���� الختيار �� فائزين من 
برنامج المكافآت الحصري، و�� فائزين من برنامج الصدارة، و�� فائًزا من 

حاملو بطاقات بالتينيوم وتيتانيوم و�� فائًزا من حاملو البطاقات 
الكالسيكية.

�. يحتفظ البنك التجاري بحقه في استخدام أسماء الفائزين وصورهم في 
كتيبات وإعالنات البنك، الرسائل النصية القصيرة، البريد اإللكتروني، 

المواقع اإللكترونية أو حتى نشرها في الصحف الرسمية وغيرها.

�. سيتم إبالغ الفائزين مباشرة من قبل البنك التجاري خالل فترة ¶µ يومًا من 
تاريخ السحب اإللكتروني.

�. البطاقات المستثناة من العرض: بطاقات فيزا سيجنتشر وبطاقات 
الشركات.
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