Terms and Conditions (Cash Advance Campaign- Win Your Money Back)
1. All Commercial Bank Primary Classic, Gold, Titanium, Platinum and Infinite Credit Cardholders are
eligible to participate in this Promotion.
2. The following are excluded from the draws to be held in connection with this Promotion: Staff,
Corporate and Lodged cardholders,

3. During the campaign period, the customer has to use the commercial bank credit card for cash
withdrawal at any ATM locally and internationally to enter into the draw. Minimum transaction amount
to qualify for the draw is QAR 1,500

4. The customer will get more chances to win one of the 60 cash prizes if he uses his card more than
ones during the promotion period. For every QAR 1500 used on the card for cash withdrawal, the
customer will get one chance in the draw. For the QAR 2,900 usage, the customer will get one chance
and for the QAR 3,050 usage, the customer will get 2 chances. However, the customer can’t win
more than one cash prize.
5. The Promotion shall start from 15 June 2015 and end on 15 August 2015 (the Promotion Period).
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6. The draw will take place on 23 August 2015
7. All winners will be notified by Commercial Bank by email, post or by phone.

8. By the end of the campaign 60 winners will get a cash prize with an equal amount which is QAR
1,500.The cash prize value will be transferred to the customer’s Credit Card account.

9. Cancelled and expired cards will be excluded from the prize draw.

10. The standard cash advance fee of 4% for Diners cards and 4.5% for Visa & MasterCard will be
applied on all cash transactions during the promotion period.

الشروط واألحكام الخاصة بحملة البطاقات اإلئتمانية -إربح جوائز نقدية مع بطاقتك اإلئتمانية
 -1جميع حملة البطاقات الرئيسية الكالسيكية والذهبية وتايتانيوم والبالتينية وإنفينيت اإلئتمانية يحق لهم
المشاركة في الحملة.
 -2يستثنى من الحملة جميع البطاقات اإلئتمانية األخرى ومن ضمنها موظفي البنك وبطاقات الشركات.

 -3خالل فترة الحملة سيحصل حامل البطاقة الذي يستخدم بطاقته في السحب النقدي على أجهزة الصراف
اآللي محليا و دوليا بمبلغ  1011لاير قطري او أكثر على فرصة واحدة في الربح.
 -4كلما زاد عدد مرات إستخدام البطاقة في السحب النقدي بمبلغ  1011لاير قطري أو أكثر تزيد فرص حامل
البطاقة في الربح .كل سحب نقدي بفيمة  1011لاير قطري سيحصل العميل على فرصة واحده للدخول
في السحب .في حال استخدم العميل البطاقة للسحب النقدي بمبلغ  2011لاير قطري سيحصل على فرصة
واحده .في حال استخدام البطاقة بمبلغ  3101لاير قطري ،سيحصل العميل على فرصتين في السحب .إال
ان العميل ال يمكن أن يربح أكثر من جائزة نقدية واحده
 -0تبدأ الحملة بتاريخ  10يونيو  2110وتنتهي بتاريخ  15أغسطس 2110
 -6يجري السحب بتاريخ  23أغسطس 2110
 -7سيتم إعالم العمالء الرابحين من خالل البريد اإللكتروني او اإلتصال الهاتفي او البريد
 -8في نهاية الحملة سيحصل  61فائزا على جائزة نقدية تبلغ قيمتها  1011لاير قطري للفائز الواحد وسيتم
تحويل قيمة الجائزة لحساب بطاقة العميل اإلئتمانية
 -0تستثنى البطاقات الملغاه ومنتهية الصالحية في تارخ السحب من الدخول في السحب
 -11تطبق عمولة السحب النقدي اإلعتيادية البالغه  %4على بطاقات داينرز كلوب و  %4.0على بطاقات فيزا
و ماستركارد عند إستخدام االبطاقة خالل فترة الحملة.

