
Up to 50,000 Free FlyMiles to take you 
anywhere in the world, when you refer a 
friend for a Commercial Bank Credit Card.
Each time you refer a friend for a Commercial Bank Credit Card, 
we will reward you with 5,000 FlyMiles. Refer 10 friends and that’s 
50,000 FlyMiles - enough to take you anywhere in the world.
 
Just fill out the form overleaf and hand it to your friend. Ask them 
to bring this form with them when they apply for one of our Credit 
Cards and we will do the rest.

1:00 pm
Lunch on the
French Riviera

Terms and conditions apply
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عند ترشيح أحد أصدقائك للحصول على بطاقة ائتمان من 
البنك التجاري، ستحصل على  نقاط فاليمايلز مجانية يصل 

عددها إلى  50٫000 تمكنك من السفر إلى أي مكان فى العالم.

فى كل مرة ترشح فيها أحد أصدقائك للحصول على بطاقة ائتمان من البنك 
التجاري، سيكافئك البنك بمنحك 5.000 نقطة فاليمايلز، وإذا قمت بترشيح عشرة 

أصدقاء، ستحصل على 50.000 نقطة فاليمايلز، لتنعم بالسفر إلى أي مكان فى العالم.

فقط قم بملء البيانات المطلوبة فى الصفحة الخلفية وسلمها إلى أصدقائك، 
واطلب منهم إظهار هذه االستمارة عند تقديم طلب الحصول على إحدى بطاقات 

االئتمان لدينا ونحن  سنتولى باقي الخطوات.

الساعة 1.00 ظهرًا،
الغداء في الريفيرا 

الفرنسي 

تطبق الشروط و األحكام
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باإلضافة إلى حصولك على 5٫000 نقطة فاليمايلز فى كل مرة ترشح فيها أحد 

أصدقائك للحصول على بطاقة ائتمان من البنك التجاري، سيحصل صديقك أيضاً 

على 10٫000 نقطة فاليمايلز – وهى تكفي لحجز تذكرة سفر ذهاباً وإياباً إلى دبي.

مع البنك التجاري، كل شيء يمكن تحقيقه.

سأقوم بترشيح صديقي للحصول على بطاقة ائتمان من البنك التجاري

الشروط واألحكام
تخضع مكافآت نقاط فاليمايلز للشروط التالية: 

• يتعين على العميل القائم بالترشيح أن يكون لديه إحدى بطاقات االئتمان التى تؤهله للحصول على نقاط 	
مكافآت البنك التجارى

• سيحصل العميل القائم بالترشيح على 5.000 نقطة فاليمايلز مقابل كل عميل جديد يتم ترشيحه 	
• يجب أن يكون الحد األقصى عشرة مرشحين لكل عميل 	
• يجب ان يتم تفعيل البطاقات الجديدة حتى تتأهل للحصول على نقاط مكافآت البنك  التجاري	
• بمجرد تفعيل البطاقة، سيحصل العميل القائم بالترشيح على 5,000 نقطة فاليمايلز، وسيحصل العميل 	

الجديد على 10,000 نقطة فاليمايلز

ممثل خدمة العمالء

الفرع

التوقيع

لإلستعمال الرسمي

اسمي

رقم البطاقة الشخصية القطرية

الجوال

التوقيع

عرض رائع لك 
وألصدقائك



In addition to the 5,000 FlyMiles you will earn each time you refer a 

friend for a Commercial Bank Credit Card, your friend will also benefit 

from an instant 10,000 FlyMiles – enough for a return ticket to Dubai.

With Commercial Bank, everything is possible.

I refer my friend for a Commercial Bank Credit Card

Terms and Conditions
Awards of FlyMiles are subject to the following:
•	 Referring customer must be a holder of credit card that earns Commercial Bank Reward Points
•	 Referring customer will be awarded 5,000 FlyMiles for each new customer referred
•	 Maximum 10 referrals per referring customer
•	 New cards must be activated and be eligible to earn Commercial Bank Reward Points
•	 Once activated, referring customer will receive 5,000 and the new card customer 

10,000 FlyMiles

Customer Service Agent

Branch

Signature

FOR OFFICIAL USE

My Name

QID

Mobile Number

Signature

A great deal for you 
and your friends
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