
Terms and Conditions:

Apply, Activate and use your Credit Card 

to Win Campaign

1. This promotion is open to customers who will apply and / or 

activate their Commercial Bank Titanium, Platinum or Sadara 

Credit Card packages between 1 Oct – 31 Dec 2018 and for 

customers who will apply and / or activate their Commercial 

Bank Classic Credit Card between 1 Oct – 30 November 2018 

 

2. The winners will be contacted directly by Commercial Bank 

within a period of 30 days from the lucky draw date 

3. Customers will need to use their card(s) to perform at least 

one retail transaction during the campaign period 

4. Any retail purchase transaction done by customers during 

the campaign period using their Commercial Bank Credit  

Card will be considered eligible – i.e. purchases through  

Point of Sale (POS) machine or Ecommerce transactions which 

are domestic or abroad will be considered as eligible spends 

5. All Credit Cards under the customer’s package require  

to be activated in order to be eligible for the draw 

6. Commercial Bank reserves the right to use the names 

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

electronic direct mail, websites, or publish them in the 

official newspapers etc 

7. Private Banking customers and customers holding Limited 

Edition, Virtual, SME and Corporate credit card products  

are not eligible for this promotion. 

الشروط واألحكام:

 حملة تقدم بطلب الحصول على بطاقة ائتمان او قم 

بتفعيل بطاقاتك الحالية ثم استخدم بطاقتك واربح

 1.    هذا العرض متاح للعمالء الذين يتقدمون بطلب للحصول 

        أو / و تفعيل بطاقة/بطاقات إئتمان باقات تيتانيوم، بالتينيوم و       

        صدارة من البنك التجاري في الفترة ما بين 1 أكتوبر لغاية 31 ديسمبر 

        2018 والعمالء الذين يتقدمون بطلب للحصول أو / و تفعيل بطاقة 

        االئتمان الكالسيكية من البنك التجاري في الفترة مابين 1 أكتوبر 

        لغاية 30 نوفمبر 2018 

 2.    سوف يتواصل البنك التجاري مع الفائزين مباشرة خالل ٣٠ يوم

        من تاريخ إنتهاء السحب اإللكتروني

 3.    يتوجب على العمالء استخدام بطاقاتهم لتنفيذ عملية مالية

        )شراء( واحدة على األقل خالل فترة الحملة

 4.    أي عملية شراء يقوم بها العميل باستخدام بطاقة ائتمان البنك

        التجاري سوف تتأهل للدخول في السحب بمعنى: الشراء من جهاز 

        نقطة البيع أو عبر المواقع االلكترونية سواًء كانت محلية أو 

        خارجية سوف تعتبر مؤهلة للسحب

 5.    جميع بطاقات االئتمان تحت باقة العميل يجب أن يتم تفعيلها 

        ليصبح مؤهاًل للدخول في السحب

 6.    يحتفظ البنك التجاري بحق استخدام أسماء وصور الفائزين في 

        منشورات البنك، الرسائل النصية القصيرة، رسائل البريد االلكترونية 

        المباشرة، الموقع االلكتروني أو الطباعة في الصحف الرسمية ...الخ

 7.    ال يحق ألعضاء الخدمات المصرفية الخاصة والعمالء الذين 

        يحملون بطاقات اإلصدار المحدود أو االفتراضية أو بطاقات الخدمات        

        المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أو الخدمات المصرفية 

       للشركات من البنك التجاري المشاركة في هذا العرض.



Card Product/Package Campaign Code to use Joining Bonus points 
awarded based on 

minimum spend 
requirement 

Minimum amount required 
to spend within 90 days of 

activating the card 

TITANIUM TITANIUM 2017 5,000 QAR 5,000 
BAWTITANIUM 2017 7,500 

BAWG_TITANIUM_2017 10,000 

PLATINUM PLATINUM 2017 7,500 QAR 7,500 
BAW PLATINUM 2017 10,000 

BAWG_PLATINUM_2017 15,000 

SADARA INFINITE 2017 10,000 QAR 15,000 
BAW INFINITE 2017 15,000 

BAWG_INFINITE_2017 20,000 

 8.    سيحصل العمالء الجدد من حاملي بطاقات صدارة 

        و بالتينيوم و تيتانيوم على نقاط اضافية كما هو 

       موّضح  في الجدول أدناه:

8. Customers holding Sadara, Platinum and Titanium Credit Card 

packages will be credited with joining bonus points based on 

the following table:


