Terms and conditions for Debit Card International
Spends Campaign - Win a Travel voucher
worth QAR 1,000

الشروط واألحكام الخاصة بحملة استخدام
بطاقة الخصم دوليا – الفوز بقسيمة سفر
 ريال قطري1,000 بقيمة

• Promotion is valid from 13 April 2017 to 31 May 2017
• This promotion is open to selected customers who are
residents of Qatar, currently holding bank accounts with
Commercial Bank and have been issued a Visa Debit Card
(also referred to as “the Commercial Bank Debit Card”) that
is linked to their accounts
• All approved non-QAR currency transactions done by
customers using a Commercial Bank Visa Debit Card – i.e.
cash withdrawal at overseas ATMs , purchase through Point
of Sale (POS) machine in merchant outlets abroad and
transaction at international websites respectively will be
considered as eligible spends
• Minimum transaction amount must be QAR 50
• 10 winners will be selected through a draw conducted in the
presence of the Ministry of Economy and Commerce and
will win a Travel voucher of value QAR 1,000 each
• The winners will be intimated directly by Commercial
Bank within a period of 30 days from the last date of the
promotion
• Commercial Bank reserves the right to use the names and
pictures of the winners in the Bank’s collaterals, SMS, EDM,
websites, or publish them in the official newspapers etc.

2017  مايو31  إلى2017  أبريل13 • يسري العرض من
• هذا العرض متاح للعمالء الموجودين داخل قطر ولديهم
حساب لدى البنك التجاري وصدرت لهم بطاقة خصم فيزا
مرتبطة بحسابهم (يشار إليها أيضا بـ “بطاقة خصم
)”البنك التجاري
• تتأهل لدخول السحب جميع المعامالت المعتمدة التي
تتم بعملة غير الريال القطري باستخدام بطاقة خصم
فيزا البنك التجاري (والتي تشمل السحب النقدي من
أجهزة الصراف اآللي دوليا والتسوق من المحالت التجارية
والتسوق والسداد عبر
عبر أجهزة نقاط البيع خارج قطر
ّ
)االنترنت
 ريال قطري50 يقل مبلغ المعاملة عن
ّ • يجب أن ال
 فائزين من خالل سحب معتمد بحضور10 • سيتم اختيار
 سيحظى كل فائز.ممثل عن وزارة االقتصاد والتجارة
 ريال قطري1,000بقسيمة سفر بقيمة
30 • سيقوم البنك التجاري باالتصال مباشرة بالفائزين خالل
يوما من تاريخ السحب
• يحتفظ البنك التجاري بالحق في استخدام اسم الفائز
 أو الرسائل النصية،وصورته في المراسالت الخاصة به
 أو، أو المواقع اإللكترونية للبنك، أو المنشورات،القصيرة
.نشرها في الصحف الرسمية إلخ

Exclusions:
• Employees of Commercial Bank are not eligible to
participate
• Sadara and Private Banking Members are not included in
this promotion
• International transaction(s) made in Qatari Riyal are not
eligible for this promotion
• Domestic cash withdrawals and retail transactions are not
eligible for this promotion
• Spends/ purchases made on mutual funds/ investments,
credit card payments, payments towards brokerage houses
will not be considered as eligible spends for this promotion

:استثناءات
• ال يشمل هذا العرض موظفي البنك التجاري
• ال يشمل هذا العرض أعضاء خدمات الصدارة المتميزة
والخدمات المصرفية الخاصة
• ال يشمل هذا العرض المعامالت التي يجريها العمالء
بالريال القطري خارج قطر
• ال يشمل هذا العرض معامالت السحب النقدي ومعامالت
اإلنفاق التي يجريها العمالء داخل قطر
• ال يشمل هذا العرض عمليات الشراء أو اإلنفاق التي تتم
،عبر صناديق التمويل المشترك أو االستثمار المشترك
 والدفعات الخاصة،والدفعات الخاصة ببطاقة االئتمان
بمكاتب الوساطة

