
Terms and conditions

1. Promotion validity is from 2 October 2016 to 31 December 
2016. 

2. This promotion is open to customers who currently hold a 
Commercial Bank Visa Infinite, Visa Platinum, Visa Gold and 
Visa Privilege Credit Card.

3. All retail purchase transactions done by customers using 
their Commercial Bank Visa Credit Cards will be considered 
as eligible spends.

4. Cash transactions, payments and charges are not 
considered. 

5. The customer is required to spend a minimum of QAR 7,500 
monthly on retail transactions to qualify for each monthly 
draw

6. 50 winners will be selected for each month. Each winner will 
get 10,000 reward points. Draw dates: 24 November 2016,  
21 December 2016 and 24 January 2017

7. If the customer spends a minimum amount of QAR 15,000 in 
any given month of the campaign period, the customer will 
be eligible for the Grand Prize draw as follows: 

 • 1st prize winner to get 250,000 points, 

 • 2nd prize winner to get 150,000 points 

 • 3rd prize winner to get 100,000 points 

Draw date: 24 January 2017

8. Points can be redeemed online through Commercial Bank 
Rewards website www.cbqrewards.com

9. Validity of these points are for 90 days from the date of 
crediting them to the account. If the points are not used 
within the 90 days, they will be expired and removed from 
the winner’s rewards account. The customer will not have the 
right to request for points again once expired.

الشروط واألحكام الخاصة

فترة سريان العرض من 2 أكتوبر حتى 31 ديسمبر 2016  .1

هذا العرض متاح لعمالء البنك التجاري الذي يحملون حاليا   .2
بطاقات ائتمان فيزا إنفينت، أو فيزا بالتينيوم، أو فيزا بريفليج، 

أو فيزا جولد

تتأهل كافة عمليات الشراء من محالت التجزئة التي يقوم   .3
بها العمالء باستخدام بطاقات ائتمان فيزا البنك التجاري 

4. ال تتأهل معامالت تحويل األموال، وتسديد الرسوم والفواتير

5. يجب على العميل أن ينفق مبلغ 7,500 ريال قطري شهريا في 
عمليات الشراء من محالت التجزئة كحد أدنى للتأهل لدخول 

السحب الشهري

سيتم اختيار 50 فائزا شهريا. يفوز كل منهم بجائزة 10,000   .6
نقطة مكافآت. تواريخ السحوبات: 24 نوفمبر 2016، 21 ديسمبر 

2016، 24 يناير 2017 

عند إنفاق العميل لمبلغ 15,000 ريال قطري كحد أدنى في   .7
كل شهر خالل فترة الحملة، سيتأهل لدخول السحب على 

الجوائز الكبرى كما يلي:

الفائز األول جائزة 250,000 نقطة مكافآت،   •

الفائز الثاني جائزة 150,000 نقطة مكافآت،   •

الفائز الثالث جائزة 100,000 نقطة مكافآت  •

 تاريخ السحب: 24 يناير 2017 

يمكن استبدال النقاط عبر اإلنترنت على الموقع الخاص   .8
  www.cbqrewards.com بمكافآت البنك التجاري

9. تكون صالحية هذه النقاط 90 يوما من تاريخ إضافتها إلى 
رصيد نقاط الفائز. في حال عدم استخدامها خالل فترة 90 
يوما، ستنتهي صالحيتها وسيتم حذفها من رصيد نقاط 
الفائز. ال يحق للعميل المطالبة بهذه النقاط بعد انتهاء 

صالحيتها وحذفها من رصيد نقاطه.



10. Commercial Bank reserves the right to use the names and 
photos of the winners in the bank marketing collaterals 
such as SMS, EDM, websites, or publish them in the official 
newspapers etc. 

11. Exclusions: Private Banking customers, Visa Classic, Visa 
Virtual, Visa Infinite Black, MasterCard Products, Diners 
Club Products and Corporate Cards are excluded from this 
promotion

12. Domestic and International Cash withdrawals are not 
eligible for this promotion

10. يحتفظ البنك التجاري بالحق في استخدام أسماء وصور 
الفائزين في السحب في المراسالت الخاصة به، أو الرسائل 

النصية القصيرة، أو المنشورات، أو المواقع اإللكترونية أو 
نشرها في الصحف الرسمية إلخ 

11. االستثناءات: يستثنى من التأهل للعرض: عمالء الخدمات 
المصرفية الخاصة، وحاملو بطاقات فيزا كالسيك، وحاملو 
بطاقات فيزا االفتراضية، وحاملو بطاقات فيزا إنفينت بالك، 

وحاملو بطاقات برنامج ماستر كارد، وحاملو بطاقات برنامج 
داينرز كلوب، وحاملو بطاقات الشركات.

ال تتأهل معامالت السحب النقدي المحلية والدولية للفوز  .12


