Terms and Conditions:
Overseas Summer Spends Campaign
1. Offer valid until 31 August 2018
2. This promotion is open to customers who currently hold a
Commercial Bank account and have been issued a Debit Card
and/ or a Credit Card (also referred to as “the Commercial
Bank Debit Card”, “the Commercial Bank Credit Card”)
respectively that is linked to their accounts and residents of
the state of Qatar.
3. All approved spends/transactions made using Commercial
bank Debit Classic, Debit Platinum, Debit Sadara Package
and Credit Titanium, Credit Platinum and Credit Sadara
package are considered eligible
4. All approved purchased transactions done in foreign currency
(non-QAR) by customers using a Commercial Bank Debit Card
and/ or a Credit Card – i.e. purchase through Point of Sale
(POS) machine in merchant outlets abroad and transaction
at international websites respectively will be considered as
eligible spends for the draw
5. All retail purchase transactions done in foreign currency
(non-QAR) by customers during the campaign period using
their Commercial Bank Credit Cards will be considered as
eligible spends to earn double reward points
6. Total spend amount on Commercial Bank Credit card and
or Debit card must be at least QAR 1000 to be eligible
for the draw
7. The draw will be conducted on 27 September 2018 and 5
Sadara winners will be selected through a draw conducted
in the presence of the representative of the Ministry of
Economy and Commerce and will win cashback of their total
international spends made using the Commercial Bank Debit
Card and/ or Credit Card during the Campaign period (Max.
QAR 10,000 cashback)
8. The draw will be conducted on 27 September 2018 and
15 Personal Banking winners will be selected through a
draw conducted in the presence of the representative of the
Ministry of Economy and Commerce and will win cashback of
their total international spends made using the Commercial
Bank Debit Card and/ or Credit Card during the Campaign
period (Max. QAR 3,000 cashback)

:الشروط واألحكام
عرض اإلنفاق دوليا باستخدام بطاقات خصم
وائتمان البنك التجاري
2018  أغسطس31 هذا العرض متاح حتى1.1
هذا العرض متوفر للعمالء الذين يمتلكون حساب في البنك التجاري2.2
 أو بطاقة االئتمان/ حاليا وتم إصدار بطاقة الخصم المباشر و
، ”أيضا باسم “بطاقة الخصم من البنك التجاري
ً (يشار إليها
“بطاقة بطاقة االئتمان من البنك التجاري”) المرتبطة بحساباتهم
.وسكان دولة قطر
 المعامالت التي تتم الموافقة عليها/ تتأهل جميع النفقات3.3
، بطاقة الخصم الكالسيكية:باستخدام بطاقات البنك التجاري
 بطاقة خصم الصدارة و بطاقة ائتمان،بطاقة خصم بالتينوم
. وبطاقة ائتمان الصدارة،بالتينوم
تتأهل للدخول في السحب جميع معامالت الشراء التي تمت4.4
الموافقة عليها والتي تتم بالعملة األجنبية )غير ريال قطري( من قبل
 أو بطاقة االئتمان من/ العمالء الذين يستخدمون بطاقة الخصم و
 أي الشراء من خالل ماكينات نقاط البيع في المتاجر- البنك التجاري
.في الخارج والمعامالت على المواقع اإللكترونية الدولية على التوالي
 جميع معامالت،تتأهل للحصول على نقاط مكافآت مضاعفة5.5
الشراء التي تتم بالعملة األجنبية (غير ريال قطري) من قبل
العمالء خالل فترة الحملة باستخدام بطاقات االئتمان الخاصة
.بالبنك التجاري
يتأهل للدخول في السحب العمالء الذين ينفقون مبلغ إجمالي6.6
 ريال قطري على األقل باستخدام بطاقة ائتمان البنك1000 بقيمة
.التجاري أو بطاقة الخصم
 بحضور ممثل وزارة االقتصاد2018  سبتمبر27 سيجري السحب في7.7
 فائزين من عمالء الصدارة وسيحصل5 والتجارة وسيتم اختيار
) ريال قطري كحد أقصى10،000 الفائزون على استرداد نقدي (بقيمة
من إجمالي إنفاقهم الدولي باستخدام بطاقة الخصم من البنك
. بطاقة االئتمان خالل فترة الحملة/ التجاري و
 بحضور ممثل وزارة االقتصاد2018  سبتمبر27 سيجري السحب في8.8
 فائز من عمالء الخدمات المصرفية15 والتجارة وسيتم اختيار
 ريال3000 الشخصية وسيحصل الفائزون على استرداد نقدي (بقيمة
قطري كحد أقصى) من إجمالي إنفاقهم الدولي باستخدام بطاقة

9. Cash back amount will be calculated on total international
spend made using the Commercial Bank Debit Card and / or
Credit Card during the campaign period
10. The winners will be intimated directly by Commercial Bank
within a period of 30 days from the last date of the draw
11. The cashback amount will be directly credited to their
Commercial Bank account within a period of 30 days from
the last date of the Promotion
12. 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
13. Commercial Bank reserves the right to use the names and
pictures of the winners in the Bank’s collaterals, SMS, EDM,
websites, or publish them in the official newspapers etc
Exclusions:
1. Employees of Commercial Bank are not eligible to
participate in the lucky draw
2. International transaction(s) made in Qatari Riyal are not
eligible for this promotion
3. All cash withdrawals and domestic retail transactions
and are not eligible for this promotion
4. Commercial Bank Rewards points are not awarded on
Spends made on Classic package, any cash withdrawals,
Visa Virtual Credit Card transactions, international fund
transfer transactions or instalment transactions such as
“Buy Now Pay Later”
5. Spends/ purchases made on mutual funds / investments,
credit card payments, payments towards brokeragehouses
will not be considered as eligible spends for this promotion

. بطاقة االئتمان خالل فترة الحملة/ الخصم من البنك التجاري و
سيتم احتساب مبلغ االسترداد النقدي على إجمالي اإلنفاق الدولي9.9
 أو بطاقة/ الذي يتم باستخدام بطاقة الخصم من البنك التجاري و
االئتمان خالل فترة الحملة
يوما
ً 30 سيتم إخطار الفائزين مباشرة من البنك التجاري خالل1010
من تاريخ آخر سحب
سيتم إضافة مبلغ االسترداد النقدي مباشرة إلى حساب البنك1111
يوما من آخر تاريخ للحملة
ً 30 التجاري الخاص بالفائزين في غضون
سيتم إضافة نقاط المكافأة مباشرة إلى حساب مكافآت عمالء1212
يوما من آخر تاريخ للحملة
ً 30 البنك التجاري خالل
 عبر،يملك البنك التجاري الحق في نشر أسم وصورة الفائز1313
، والموقع اإللكتروني، والتنظيم اإلداري،الرسائل النصية القصيرة
.أو نشرها في الصحف الرسمية وغيرها
:االستثنائات
موظفو البنك التجاري يستثنون من هذه الحملة1.1
المعامالت المصرفية التي تم إجرائها أثناء السفر بالعملة المحلية2.2
(الريال القطري) تستثنى من هذه الحملة
محليا داخل قطر
السحب النقدي والمعامالت التي تم إجراؤها3.3
ًّ
تستثنى من هذه الحملة
ال يمكن منح نقاط مكافآت البنك التجاري على المعامالت التي تتم4.4
 أي معامالت تتم عبر، أي سحوبات نقدية،عبر البطاقات الكالسيكية
بطاقة فيزا االفتراضية وتحويالت األموال الدولية أو معامالت سداد
.”األقساط مثل “اشتر اآلن وادفع الحقًا
ال تتأهل لهذا العرض المعامالت التي تتم على الصناديق5.5
، ومدفوعات بطاقات االئتمان، االستثمارات/ االستثمارية
.والمدفوعات إلى الشركات الوسيطة

