Terms and condition:
Commercial Bank Debit Card and Credit Card
E-commerce spend campaign
1. Promotion validity is from 25 April 2018 to 25 July 2018.

الشروط واألحكام الخاصة بعرض اإلنفاق عبر اإلنترنت
االئتمان/باستخدام بطاقات الخصم
من البنك التجاري
. 2018  يوليو25  حتى2018  أبريل25 يسري العرض من1.1

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

هذا العرض متاح لعمالء البنك التجاري المقيمين في دولة قطر2.2

3. All approved online transactions made by the customers in local
currency (QAR) and/or in foreign currency (non-QAR) locally
or internationally using a Commercial Bank Debit Card or a
Commercial Bank Credit Card respectively at merchant websites
will be considered as eligible spends.

يتم اعتماد كافة المعامالت الصحيحة التي يجريها العميل3.3

4. The first three approved online transactions made in Local
currency (QAR) and / or in foreign currency (non QAR) using a
Commercial Bank Debit Card or Commercial Bank Credit Card
will be eligible for this promotion.
5. First 500 Customers who have participated in this campaign by
making three online transactions in Local currency (QAR) and/
or in foreign currency (non QAR) locally or internationally using
a Commercial Bank Debit Card or a Commercial Bank Credit
Card respectively at merchant websites will earn incentive as
cash prize of QAR 50.
6. The cash prize amount will be directly credited to the winners
Commercial Bank account within a period of 15 days from the
last date of the Promotion.
7. The winners will be contacted directly by Commercial Bank
within a period of 30 days from the last date of the Promotion.
8. Commercial Bank reserves the right to use the names and
pictures of the winners in the Bank’s collaterals, SMS, websites,
or publish them in the official newspapers etc.

ولديهم حساب لدى البنك التجاري وصدرت لهم بطاقات خصم
مرتبطة بحساباتهم (يشار إليها أيضا بـ “بطاقة خصم البنك
 أو صدرت لهم بطاقات ائتمان مرتبطة بحساباتهم،)”التجاري
.)”(يشار إليها أيضا بـ “بطاقة ائتمان البنك التجاري

أو بعملة أخرى محليا أو دوليا باستخدام بطاقة/بالريال القطري و
بطاقة ائتمان البنك التجاري عبر المواقع/خصم البنك التجاري
. للتأهل لهذا العرض،اإللكترونية الخاصة بالتجار
 معامالت معتمدة3 يتأهل العميل للمشاركة بهذا العرض عن أول4.4
أو بعملة أخرى باستخدام بطاقة/يجريها العميل بالريال القطري و
بطاقة ائتمان البنك التجاري الخاصة به عبر/خصم البنك التجاري
.المواقع اإللكترونية
 عميل يشاركون في هذا العرض من خالل إتمام500 يحصل أول5.5
أو بعملة أخرى عبر اإلنترنت محليا/ معامالت بالريال القطري و3
أو دوليا باستخدام بطاقات خصم البنك التجاري أو بطاقة ائتمان
 ريال قطري50 البنك التجاري على فرصة الفوز بجوائز نقدية بقيمة
.لكل جائزة
يتم إيداع قيمة الجائزة النقدية في حساب العميل لدى6.6
. يوما من تاريخ انتهاء العرض15 البنك التجاري خالل فترة
يقوم البنك التجاري بالتواصل مع العمالء الفائزين مباشرة خالل7.7
. يوما من تاريخ انتهاء العرض30 فترة
يحتفظ البنك التجاري بالحق في استخدام أسماء الفائزين في8.8
، والرسائل النصية القصيرة،المراسالت الترويجية الخاصة بالبنك
.وعلى موقعه اإللكتروني أو نشرها في الصحف الرسمية

الشروط واألحكام الخاصة بعرض اإلنفاق عبر اإلنترنت
باستخدام بطاقات الخصم/االئتمان
من البنك التجاري
االستثناءات:
1.1ال يحق لموظفي البنك التجاري المشاركة في هذا العرض.
2.2ال يحق ألعضاء الخدمات المصرفية الخاصة والعمالء الذين
يحملون بطاقات اإلصدار المحدود أو بطاقات الخدمات المصرفية
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أو الخدمات المصرفية للشركات
من البنك التجاري المشاركة في هذا العرض.
3.3ال تتأهل لهذا العرض عمليات السحب النقدي التي يجريها العميل
سواء داخل قطر أو خارجها وعمليات الشراء باستخدام أجهزة
نقاط البيع وعليه.
4.4ال يشمل هذا العرض عمليات الشراء أو اإلنفاق التي تتم عبر
صناديق التمويل المشترك أو االستثمار المشترك ،والدفعات
الخاصة ببطاقة االئتمان ،والدفعات الخاصة بمكاتب الوساطة.

Terms and condition:
Commercial Bank Debit Card and Credit Card
E-commerce spend campaign
Exclusions:

1. Employees of Commercial Bank are not eligible to participate
in this campaign.
2. Private Banking customers and customers holding Limited
Edition, SME & Corporate credit card products are excluded
from this promotion.
3. Domestic and international cash withdrawals and Point of Sale
transactions are not eligible for this promotion.
4. Spends/ purchases made on mutual funds/ investments, credit
card payments, payments towards brokerage houses will not be
considered as eligible spends for this promotion.

