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CB Value Packs and the 3 free remittances

عرض باقة القيمة للبنك التجاري وعرض الحواالت المجانية الثالث

 Main Terms and conditions

1.    Terms and conditions apply to the purchase of value packs for 

international fund transfers made through Commercial Bank’s 

Retail Internet Banking or Mobile Banking App.

2.    Each value pack contains a number of international fund transfers 

and shall be used for one year from the date of purchase.

3.    Once purchased, the price of the value pack will be directly 

deducted from the bank account.

4.    A value pack once bought cannot be refunded. 

5.    A value pack once bought cannot be amended or transferred to 

another customer. 

6.    Any correspondent bank charges will apply for all remittances. 

7.    Value pack waivers apply only to transfers initiated from the State 

of Qatar. 

8.    A value pack cannot be used for standing orders. 

9.    A refund will not be available in the event an international fund 

transfer has been initiated. 

�.     تسري الشروط واألحكام على شراء باقة القيمة للبنك التجاري للحواالت المالية 

الدولية التي تتم من خالل الخدمات المصرفية لألفراد عبر اإلنترنت أو تطبيق 

الهاتف الجوال.

¡.    ستحتوي كل باقة على عدد التحويالت المالية الدولية ويجب استكمال هذه 

التحويالت خالل سنة من تاريخ شرائها.

¦.    في حال تم شراء الباقة سيتم خصم قيمة الباقة من الحساب مباشرة.

 ¨.    ال يمكن استرداد قيمة الباقة متى ما تم شراؤها.

¬.    ال يمكن تعديل الباقة أو نقلها إلى عميل آخر متى ما تم شراؤها.

°.    سيتم تطبيق رسوم البنك المراسل على جميع الحواالت.

².    باقات القيمة للبنك التجاري تسري فقط على رسوم التحويل من دولة قطر.

µ.    ال يس³ري عرض باقة القيمة للبنك التجاري على أوامر الدف³ع الدائم³ة                      

 (standing order)

·.    ال يمكن استرجاع رسم التحويل في حال تم إجراء التحويل.

األحكام والشروط الرئيسية


