Win exciting prizes with Manchester
United Debit Card
Debit Card Promotion – Terms and
Conditions










Promotion validity is from 15 January
to 15 February 2016
Minimum Value per transaction should
be QAR 100
This promotion is open to customers
who are residents of Qatar and
currently hold bank accounts with
Commercial Bank and have been
issued a Debit Card (also hereinafter
referred to as "the Commercial Bank
Manchester United Debit Card") linked
to their accounts
All non QAR Currency international
transactions (ATM cash withdrawals
and transactions at merchant outlets
including online transactions) done by
customers using their Commercial
Bank Manchester United Debit Card
will be considered as eligible spends
Domestic Cash withdrawals and retail
transactions are not eligible for this
promotion
33 Winners will be selected based on
highest spend based and the prize
offer is as follows:
1. The highest Top 3 spenders will be
awarded Manchester United Special
Edition Bulova watches
2. Next highest 10 customers will be
awarded Manchester United Signed
Football T-shirt
3. Next 20 customers get a chance to
nominate their child in the upcoming

اربح جوائز متميزة مع بطاقة خصم البنك التجاري
مانشستر يونايتد
العرض الخاص ببطاقة الخصم – الشروط واألحكام
51  يناير حتى51 يسري العرض من تاريخ
6152 فبراير
511 يجب أن ال تقل قيمة المعاملة الواحدة عن
لاير قطري
هذا العرض مُتاح لعمالء البنك التجاري
المقيمين في قطر ولديهم حسابات لدى البنك
البنك التجاري وصدرت لهم بطاقة خصم (يُشار
إليها فيما بعد بـ "بطاقة خصم البنك التجاري
)"مانشستر يونايتد
تتأهّل عمليات اإلنفاق التي يجريها العمالء
خارج قطر بعملة غير اللاير القطري (عبر
أجهزة الصراف اآللي ولدى المحالت التجارية
بما فيها المعامالت عبر االنترنت) وباستخدام
بطاقة خصم البنك التجاري مانشستر يونايتد
ال تتأهّل عمليات السحب النقدي وعمليات
اإلنفاق التي تتم داخل قطر
 فائزا على أساس العمالء الذي33 يتم اختيار
ينفقون مبالغ أكبر وتكون الجوائز على النحو
:التالي
 يفوز العمالء الثالثة األكثر إنفاقا.5
بإصدار خاص من ساعة بولوفا يحمل
شعار نادي مانشستر يونايتد لكل منهم
 يفوز العمالء العشرة األكثر إنفاقا.6
الذي يلونهم بقميص نادي مانشستر
يونايتد موقع من قبل أحد العبي
الفريق لكل فائز
 يفوز العمالء العشرون الذين يلونهم.3
بفرصة ترشيح أحد أبنائهم للمشاركة
في مخيم كرة القدم التدريبي لنادي
مانشستر يونايتد في الدوحة في شهر
6152 مارس










Manchester United Coaching Camp
in Doha on March 2016










The prize winners will be contacted
directly by Commercial Bank within a
period of 30 days from the last date of
the promotion
The prize will be presented to the
winner by inviting the winner to collect
the prize within 60 days of 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.
Winner shall redeem their prize only at
Commercial Bank and prizes cannot be
redeemed elsewhere
The prize must be redeemed only once
and cannot be split for multiple uses
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 Debit card
customers are excluded from
this promotion
o Sadara and Personal Banking
Customers holding non
Manchester United Debit Cards
are excluded from this
promotion
o Domestic ATM cash
withdrawals and retail
transactions are not eligible
transactions for this promotion
o International transaction(s)

يتم إشعار الفائزين مباشرة من قبل البنك
 يوما من تاريخ السحب31 التجاري خالل فترة
يتم منح الفائزين الجائزة بدعوتهم الستالم
 يوما من تاريخ السحب21 الجائزة خالل فترة
يحتفظ البنك التجاري بالحق في استخدام أسماء
،الفائزين في السحب في المراسالت الخاصة به
 أو، أو المنشورات،أو الرسائل النصية القصيرة
المواقع االلكترونية أو نشرها في الصحف
الرسمية إلخ
يستلم الفائزون الجوائز من مقر البنك التجاري
فقط وال يمكن استالم الجوائز من أي مكان آخر
يتم استالم الجوائز دفعة واحدة وال يمكن
تقسيمها لعدة استخدامات
أو/يحتفظ البنك التجاري بالحق في التعديل و
أو اإللغاء ألي من الشروط واألحكام/اإلضافة و
المذكورة أعاله









:االستثناءات
ال يشمل العرض العمالء حاملي بطاقات خصم
الخدمات المصرفية الخاصة
ال يشمل العرض أعضاء الصدارة وعمالء
الخدمات المصرفية الشخصية الذين ال يحملون
بطاقة خصم البنك التجاري مانشستر يونايتد
ال يشمل العرض عمليات السحب من أجهزة
الصراف اآللي وعمليات اإلنفاق التي يجريها
العمالء داخل قطر
ال يشمل العرض المعامالت التي يجريها
العمالء خارج قطر باللاير القطري
ال يشمل هذا العرض عمليات الشراء أو اإلنفاق
التي تتم عبر صناديق التمويل المشترك أو
، ودفعات بطاقة االئتمان،االستثمار المشترك
والدفعات الخاصة بمكاتب الوساطة

o
o
o
o
o

made in Qatari Riyal are not
eligible transactions for this
promotion
o Spends/ purchases made on
mutual funds / Investments,
credit card payments,
payments towards brokerage
houses will not be considered
eligible spends for this
promotion

