
• Promotion validity is from 13 April 2017 to 31 May 2017 

• This promotion is open to customers who currently hold a 

Commercial Bank Visa Classic Card that have not spent in 

the last 3 months

• All retail purchase transactions done by customers using 

their Commercial Bank Visa Credit Cards will be considered 

as eligible spends

• Cash transactions, fees and charges are not considered 

• Customers are required to do a minimum of 5 transactions 

in order to be eligible to enter the draw

• 6 winners will be selected on 14 June 2017

• Commercial Bank reserves the right to use the names and 

photos of the winners in the bank collaterals, SMS, EDM, 

websites, or publish them in the official newspapers etc 

• Exclusions: Private Banking customers, Visa Virtual, Visa 

Infinite, Visa Infinite Black, MasterCard Products, Diners 

Club Products and Corporate Cards are excluded from this 

promotion

 Domestic and International Cash withdrawals are not 

eligible for this promotion

فترة الحملة من 13 أبريل إلى 31 مايو 2017  •
هذا العرض متاح لعمالء البنك التجاري الحاليين الذين   •

يحملون بطاقات ائتمان فيزا كالسيك البنك التجاري ولم 
يمضي على استخدام بطاقاتهم 3 شهور

يشمل هذا العرض كافة عمليات الشراء التي يقوم بها   •
العمالء من المحالت التجارية باستخدام بطاقات ائتمان 

فيزا كالسيك البنك التجاري
ال يشمل هذا العرض المعامالت النقدية وعمليات سداد   •

الرسوم 
يتأهل العمالء الذين يقومون بخمس معامالت مصرفية   •

على األقل لدى محالت التجزئة باستخدام بطاقة ائتمان 
فيزا كالسيك البنك التجاري لدخول السحب 

سيتم اختيار 6 فائزين بتاريخ 14 يونيو 2017  •
يحتفظ البنك التجاري بالحق في استخدام أسماء وصور   •
الفائزين في السحب في المراسالت اإللكترونية الخاصة 
به، أو الرسائل النصية القصيرة، أو المنشورات، أو المواقع 

اإللكترونية أو نشرها في الصحف الرسمية إلخ 
يستثنى من هذا العرض عمالء الخدمات المصرفية   •

الخاصة وبطاقات فيزا االفتراضية وفيزا انفينيت وفيزا 
انفينيت بالك وماستركارد وداينرز كلوب وبطاقات الشركات

تستثنى من هذا العرض السحوبات النقدية المحلية   •
والدولية

Terms and conditions الشروط واألحكام


