Terms and Conditions Rewards
• Campaign period is from 8 May – 31 May 2016
• Double points will be offered on all retail transactions made
on Airlines, Travel Agencies, Hotels and overseas
• Double points will be offered to customers during the
campaign period only
• Double points will be credited will be credited to customers
on 30 June 2016
• Only selected customers are eligible for this offer
• Card Status must be active to receive the double points
• Cash transaction are excluded

Terms and Conditions Classic
• Campaign period is from 8 May – 31 May 2016
• 5% Cash back will be offered on all retail transactions
made on Airlines, Travel Agencies, Hotels and overseas
• 5% Cash back will be offered to customers during the
campaign period only
• 5% Cash back will be credited to customers on
30 June 2016
• Only selected customers are eligible for this offer
• A maximum cash back cap of QAR 200 will be offered
to the customer
• Card Status must be active to receive the cash back
• Cash transaction are excluded

الشروط واألحكام الخاصة بنقاط المكافآت
2016  مايو31 -  مايو8 • تبدا الحملة بتاريخ
• ستتم مضاعفة نقاط المكافآت على جميع مشترياتك لدى
شركات الطيران ووكاالت السفريات ولدى الفنادق وعند
التسوق بالخارج
• ستتم مضاعفة نقاط المكافآت خالل فترة الحملة فقط
• سيتم إيداع نقاط المكافآت في حسابات العمالء بتاريخ
2016  يونيو30
• يتأهل العمالء الذين يتم اختيارهم للتمتع بهذا العرض
• يجب أن تكون البطاقة نشطة للحصول على العرض
• ال يشمل هذا العرض المعامالت التي تتم نقدا

الشروط واألحكام الخاصة بالبطاقة الكالسيكية
2016  مايو31 -  مايو8 • تبدا الحملة بتاريخ
 من نفقات مشترياتك لدى شركات الطيران5% • سيتم استرداد
ووكاالت السفريات ولدى الفنادق وعند التسوق بالخارج
 من نفقات مشترياتك خالل فترة الحملة فقط5% • سيتم استرداد
 من نفقات المشتريات في حسابات العمالء5% • سيتم إيداع
2016  يونيو30 بتاريخ
• يتأهل العمالء الذين يتم اختيارهم للتمتع بهذا العرض
 ريال قطري كحد أقصى200 • يسترد العميل
 من نفقات5% • يجب أن تكون البطاقة نشطة السترداد
المشتريات
• ال يشمل هذا العرض المعامالت التي تتم نقدا

