Terms and conditions for Visa Debit Card
International Online spend campaign

الشروط واألحكام الخاصة بحملة استخدام بطاقة خصم
فيزا البنك التجاري في التس ّوق دولي ًا عبر االنترنت

1. Promotion validity is from 20 February 2017 to 15 May 2017
where a total of 25 customers can win the prize as cashback

 وسيفوز2017  مايو15  إلى2017  فبراير20  يسري العرض من.1
 عميال فقط باسترداد نفقاتهم25

2. This promotion is open to customers who are residents
of Qatar, currently hold Commercial Bank accounts and
have been issued a Visa Debit Card (also referred to as “the
Commercial Bank Debit Card”) that is linked to their bank
accounts

 هذا العرض متاح لعمالء البنك التجاري المقيمين في دولة.2
قطر ولديهم حسابات لدى البنك التجاري وصدرت لهم بطاقة
خصم فيزا مرتبطة بحسابهم (يشار اليها أيضا بـ “بطاقة
)”خصم فيزا البنك التجاري

3. This promotion is applicable to all approved international
online purchase transactions made in foreign currencies using
a Commercial Bank Visa Debit Card
4. Minimum transaction amount must be equivalent to QAR 50
5. 25 winners selected by the Ministry of Economy and
Commerce approved lucky draw will get a chance to win their
international online spends made using their Commercial
Bank Debit Card as cashback (up to a maximum of QAR 200)
6. The prize winners will be intimated directly by Commercial
Bank within a period of 30 days from the last date of the
promotion
7. Cash back amounts will be credited directly to the winners’
accounts with Commercial Bank
8. Commercial Bank reserves the right to use the names of
the winners in the bank collaterals, SMS, email, direct mail,
websites or publish them in the official newspapers
Exclusions:
1. Domestic online transaction(s) are not eligible transactions for
this promotion
2. Domestic/ International ATM cash withdrawals and retail
transactions made at point of sale (POS) machines are not
eligible transactions for this promotion
3. International online transaction(s) made in Qatari Riyal are not
eligible transactions for this promotion
4. Online transaction(s) made by Private Banking customers are
not included for this promotion
5. Spends/ purchases made on mutual funds/ investments,
credit card payments, payments towards brokerage houses
will not be considered eligible spends for this promotion

 هذا العرض متاح لمعامالت الشراء الدولية المقبولة عبر.3
االنترنت بالعملة األجنبية باستخدام بطاقة خصم فيزا
البنك التجاري
 ريال قطري50 تقل قيمة المعاملة الواحدة عن ما يعادل
ّ  أن ال.4
 فائزًا من خالل سحب معتمد من وزارة االقتصاد25  سيحصل.5
والتجارة على فرصة الفوز باسترداد نفقاتهم على المشتريات
الدولية عبر االنترنت باستخدام بطاقات خصم فيزا البنك
) ريال قطري200 التجاري (الحد األقصى لالسترداد
مباشرة
 يتم إعالم الفائزين بالسحب من ِقبل البنك التجاري.6
ً
 يومًا من تاريخ انتهاء العرض30 خالل فترة
المستردة مباشرة في حسابات الفائزين
 سيتم إيداع المبالغ.7
ّ
لدى البنك التجاري
 يحتفظ البنك التجاري بالحق في استخدام أسماء الفائزين.8
 أو الرسائل النصية،في السحب في المراسالت الخاصة به
 أو رسائل عبر، أو المواقع االلكترونية، أو المنشورات،القصيرة
 أو نشرها في الصحف الرسمية،البريد االلكتروني

:ال يشمل العرض
 المعامالت المحلية عبر االنترنت.1
 عمليات السحب النقدي من أجهزة الصراف اآللي أو السداد.2
عبر أجهزة نقاط البيع سواء محليًا أو دوليًا
 المعامالت الدولية عبر االنترنت بالريال القطري.3
 المعامالت عبر االنترنت التي يجريها عمالء الخدمات.4
المصرفية الخاصة
 عمليات الشراء أو اإلنفاق التي تتم عبر صناديق التمويل.5
، ودفعات بطاقة االئتمان،المشترك أو االستثمار المشترك
والدفعات الخاصة بمكاتب الوساطة

