Debit Card ATM campaign – Reward yourself on your cash
withdrawals using Commercial Bank ATM’s
Terms and Conditions

 كافئ- حملة استخدام بطاقات الخصم في أجهزة الصراف اآللي
نفسك على سحوباتك النقدية من أجهزة الصراف اآللي التابعة
للبنك التجاري
الشروط واألحكام

• Promotion validity is from 23 June 2016 to 23 July 2016.
• This promotion is open to customers who are residing in Qatar and
		 currently hold bank accounts with Commercial Bank.
• This promotion is valid for all Commercial Bank Debit Cardholders
		 with active Commercial Bank accounts excluding Private Banking
		Customers.
• All approved ATM cash withdrawal transactions made using a
		 Commercial Bank Debit Card at a Commercial Bank ATM.

•
• هذه الحملة للعمالء داخل قطر ولديهم حسابات مصرفية لدى

•
		
		
•
		
		
•
		
		
		

Minimum one cash withdrawal transaction required, there is no
restriction on maximum number of cash withdrawal transactions
made during the campaign period.
To be qualified for the draw, customers should make the cash
withdrawal transaction(s) only from Commercial Bank ATM(s)
during the campaign period.
10 winners will be selected electronically and monitored by the
Ministry of Business and Trade (MBT) and they will get the chance
to win back all the cash that they withdrawn from Commercial Bank
ATM during the Campaign period (max QAR 2000 cashback).

 وال يوجد،األقل
• ُيشترط القيام بعملية سحب نقدي واحدة على
ّ
		 حد أقصى لعدد عمليات السحب النقدي التي يتم إجراؤها أثناء
.		 فترة الحملة

•
		
		
•
		
•
		
•
		
		

Cash back amount will be calculated on total cumulative cash
withdrawn from Commercial Bank ATM during campaign month
using the Commercial Bank Debit Card.
The prize winners will be notified directly by Commercial Bank
within a period of 30 days from the last date of the promotion.
The cashback amount will be directly credited to the winner’s
Commercial Bank accounts.
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.

Exclusions:
• Domestic online transactions are not eligible transactions for this
		promotion.
• Domestic non CB ATM / International ATM cash withdrawals and
		 retail transactions made at POS (Point of Sale) machines are not
		 eligible transactions for this promotion.
• Spends / purchases made on mutual funds / investments, credit
		 card payments, payments towards brokerage houses will not be
		 considered eligible spends for this promotion.

.2016  يوليو23  إلى2016  يونيو23  من:فترة الحملة

. 		 البنك التجاري
• هذه الحملة تستهدف جميع عمالء البنك التجاري حاملي
		 بطاقات الخصم الذين لديهم حسابات نشطة لدى البنك
.		 باستثناء عمالء الخدمات المصرفية الخاصة
• جميع عمليات السحب النقدي المعتمدة التي تتم باستخدام
		 بطاقة خصم البنك التجاري تتم عبر أحد أجهزة الصراف اآللي
.		 التابعة للبنك التجاري

 ينبغي على العمالء سحب النقود من أجهزة،• للتأهل للسحب
.		 الصراف اآللي التابعة للبنك التجاري فقط خالل فترة الحملة
 فائزين عبر عملية سحب إلكتروني تشرف عليها10 سيتم اختيار
 سيحظون بفرصة استرداد كامل المبلغ،وزارة االقتصاد والتجارة
يتم سحبه من أحد أجهزة الصراف اآللي التابعة
ّ النقدي الذي
للبنك التجاري أثناء فترة الحملة (الحد األقصى الذي يمكن
.) ريال قطري2000 استرداده هو

•
		
		
		
		

المسترد حسب إجمالي المبلغ المسحوب
• يتم احتساب المبلغ
ّ
		 من أجهزة الصراف اآللي التابعة للبنك التجاري باستخدام
.		 بطاقات خصم البنك التجاري أثناء فترة الحملة
30 • يتم إبالغ الفائزين مباشرة من قبل البنك التجاري خالل فترة
.		 يوما من تاريخ انتهاء الحملة
المستردة مباشرة في حسابات الفائزين لدى
• سيتم إيداع المبالغ
ّ
.		 البنك التجاري
• يحتفظ البنك التجاري بالحق في استخدام أسماء الفائزين في
، أو الرسائل النصية القصيرة،		 السحب في المراسالت الخاصة به
 أو المواقع االلكترونية أو نشرها في الصحف،		 أو المنشورات
.		 الرسمية إلخ

:االستثناءات
.ال يشمل العرض المعامالت المحلية التي تتم عبر االنترنت

•

• ال يشمل العرض المعامالت المحلية التي تتم عبر أحد أجهزة
		 الصراف اآللي غير التابعة للبنك التجاري أو المعامالت الدولية
		 سواء كانت عمليات سحب عبر أجهزة صراف آلي أو عمليات شراء
.		 باستخدام أجهزة نقاط البيع
• ال يشمل هذا العرض عمليات الشراء أو اإلنفاق التي تتم عبر
 ودفعات بطاقة،		 صناديق التمويل المشترك أو االستثمار المشترك
. والدفعات الخاصة بمكاتب الوساطة،		 االئتمان

