
Terms & Conditions
Manchester United Soccer Camp   
Acquisition & Spend Campaign

• Promotion until 31 January 2018. 

• This promotion is open to customers who are residents of Qatar and 
currently hold a Commercial Bank Manchester United Credit Card.

• All retail purchase transactions done by customers local or 
international using their Commercial Bank Manchester United Credit 
Card will be considered as eligible spends. 

• Existing Manchester United Credit Cardholders who spend QR 5,000 
or more local or international during the campaign period are eligible 
for the campaign 

• Card must be on active status.

• 100 Winners will be selected from First 100 customers to spend QR 
5,000 or more  local or international during the campaign period. 

• Winners will get a chance to nominate a child for the Manchester 
United Soccer Camp which will take place during March 2018.

• Winners will be intimated directly by Commercial Bank within a period 
of 10 days from the last date of the promotion. 

• Commercial Bank reserves the right to use the names of the winners 
in the bank collaterals, SMS, EDM, websites, or publish them in the 
official newspapers etc 

• Commercial Bank reserves the right to amend and/ or add to and/ or 
cancel any of the terms of conditions listed above

Exclusions: 

o Private Banking customers are excluded from this promotion

o Domestic & International Cash withdrawals are not eligible for 
this promotion.

الشروط واألحكام الخاصة بالحملة
 مخيم تدريب مانشستر يونايتد لكرة القدم

حملة التسّوق والسداد

31 يناير 2018. يسرى العرض حتى   •

هذا العرض متاح لعمالء البنك التجاري الذين يقيمون في قطر   •
يونايتد. مانشستر  التجاري  البنك  ائتمان  بطاقات  حاليا  ولديهم 

تتأهل كافة عمليات الشــراء من تجار التجزئة التي يقوم بها العمالء   •
محليا أو دوليا باســتخدام بطاقة ائتمان البنك التجاري مانشستر 

يونايتد.

يونايتد  مانشستر  ائتمان  بطاقات  حاملو  السحب  لدخول  يتأهل   •
الحاليــون الذين ينفقون 5,000 ريال قطري أو أكثر محليا أو دوليا خالل 

العرض. فترة 

العميل مفّعلة. أن تكون بطاقة  يجب   •

ســيتم اختيار أول 100 عميل ينفقون 5,000 ريال قطري أو أكثر محليا أو   •
دوليا خالل فترة العرض.

ســتتاح الفرصة للفائزين لترشيح أحد أبنائهم لاللتحاق بمخيم   •
مانشســتر يونايتد التدريبي لكرة القدم الذي سيعقد في مارس 2018.

يقوم البنك التجاري بإخطار الفائزين مباشــرة خالل مدة 10 أيام من   •
السحب. تاريخ 

الفائزين في  بالحق في استخدام أسماء  التجاري  البنك  يحتفظ   •
النصية  والرسائل  والمنشورات،  بالبنك،  الخاصة  الترويجية  المراسالت 

الرسمية  أو نشرها في الصحف  القصيرة، وعلى موقعه اإللكتروني 
وغيرها.

يحتفــظ البنك التجاري بالحق في تعديل و/أو حذف و/أو إضافة أي بند   •
المذكورة أعاله. البنود  ضمن 

االستثناءات:

ال يحق ألعضاء الخدمات المصرفية الخاصة المشاركة في هذا   o
العرض.

ال تتأهل لهذا العرض عمليات الســحب النقدي التي يجريها العميل   o
سواء داخل قطر أو خارجها


