Commercial Bank Spend & Get Campaign
Terms and condition:
1. Promotion validity is from 15 April – 30 June 2018.
2. This promotion is open to only selected customers who
currently hold a Commercial Bank Credit Card.
3. All retail purchase transactions done by customers during
the campaign period using their Commercial Bank Credit
Cards will be considered as eligible spends.
4. Cash transactions, fees and charges, Credit Card
payments, Domestic and International Cash withdrawals
are not considered.
5. Commercial Bank reserves the right to use the names
and photos of the winners in the bank collaterals, SMS,
electronic direct mail, websites, or publish them in the official
newspapers etc.
6. For international spends: All approved purchase transactions
made by the customers in foreign currency (non-QAR) locally
or internationally using a Commercial Bank Credit Card.

الحملة الترويجية لعرض “أنفق واربح” من البنك التجاري
:الشروط واألحكام
.2018  يونيو30  أبريل حتى15 يسري العرض من1.1
هذا العرض متاح لعمالء حاليين مختارين ممن يحملون2.2
.بطاقات ائتمان البنك التجاري
تتأهل للعرض كافة معامالت الشراء من تجار التجزئة التي3.3
ُيجريها العمالء خالل فترة الحملة باستخدام بطاقات ائتمان
.البنك التجاري الخاصة بهم
ال تتأهل لهذا العرض معامالت السحب النقدي المحلية4.4
، ودفعات بطاقات االئتمان،والدولية ومعامالت سداد الرسوم
.والمعامالت النقدية
يحتفظ البنك التجاري بالحق في استخدام أسماء5.5
،الفائزين في المراسالت الترويجية الخاصة بالبنك
 وعلى موقعه اإللكتروني،والرسائل النصية القصيرة
.أو نشرها في الصحف الرسمية
 كافة معامالت الشراء التي:لمعامالت اإلنفاق الدولية6.6
)يجريها العميل بعملة أجنبية (غير الريال القطري
.محليًا أو دوليًا باستخدام بطاقة ائتمان البنك التجاري

7. The cash back amount will be directly credited to the
Commercial Bank Customer’s account within a period of
30 days from the last date of the Promotion.

يتم إيداع مبلغ االسترداد النقدي في حساب7.7
 يومًا من تاريخ30 العميل لدى البنك التجاري خالل

8. Bonus points will be directly credited to the Commercial
Bank Customer’s Rewards account within a period of
30 days from the last date of the Promotion.

يتم إضافة نقاط المكافآت اإلضافية إلى رصيد نقاط8.8
 يومًا من تاريخ30 العميل لدى البنك التجاري خالل

9. Exclusions: Private Banking customers, Visa Virtual, Visa
Infinite Black Cards and Corporate Cards are excluded
from this promotion.

 ال يتأهل لهذا العرض العمالء أعضاء الخدمات:االستثناءات9.9

.انتهاء العرض

.انتهاء العرض

 والعمالء أصحاب بطاقات فيزا االفتراضية،المصرفية الخاصة
.وفيزا انفينيت بالك وبطاقات الخدمات المصرفية للشركات

