Terms and Conditions:
Diners Club Spends Campaign
1. The draw will be conducted on 10 December 2018 and 3
winners will be selected in the presence of the representative
of the Ministry of Economy and Commerce and will win
reward points for using Commercial Bank Diners Club Cards
for at least 10 transactions for either domestic or overseas
purchases during the campaign period.
2. This promotion is open to selected customers only who
currently hold a Commercial Bank Diners Club Credit Card
and spend as mentioned above.
3. All retail purchase transactions done by customers during
the campaign period using their Commercial Bank Diners
Club Credit Cards will be considered as eligible spends -i.e.
purchase through Point of Sale (POS) machine in merchant
outlets which are domestic or abroad will be considered as
eligible spends for the draw.
4. For international spends: All approved purchase
transactions made by the customers in foreign currency
(non-QAR) locally or internationally using a Commercial
Bank Diners Club are eligible.
5. Cash transactions, are not considered.
6. Bonus points will be directly credited to the Commercial
Bank Lucky Draw winner’s Rewards account within a period
of 30 days from the lucky draw date.
7. 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.

:الشروط واألحكام
حملة اإلنفاق باستخدام بطاقة داينرز كلوب
 وسيتم2018  ديسمبر10 سوف يتم إجراء السحب اإللكتروني بتاريخ1.1
 فائزين (تحت إشراف وزارة اإلقتصاد والتجارة) وسوف يفوز3 اختيار
بنقاط مكافآت الستخدام بطاقات داينرز كلوب من البنك التجاري
 معامالت مالية على األقل في معامالت شراء محلية ودولية10 إلتمام
.خالل فترة الحملة
هذا العرض متاح لعمالء مختارين ممن يحملون بطاقة ائتمان داينرز2.2
.كلوب من البنك التجاري وينفقون وفق ما تم ذكره
جميع معامالت الشراء التي تتم من قبل العمالء خالل الحملة3.3
باستخدام بطاقات ائتمان داينرز كلوب من البنك التجاري سوف تكون
 معامالت الشراء باستخدام أجهزة نقاط البيع لدى المتاجر:مؤهلة أي
.محليًا ودوليًا سوف تؤهل صاحبها للدخول في السحب
 جميع معامالت الشراء المالية التي تتم محليًا ودوليًا:لإلنفاق دوليًا4.4
(بعملة غير الريال القطري) باستخدام بطاقة داينرز كلوب من البنك
.التجاري تعتبر مؤهلة
المعامالت النقدية ليست من ضمن المعامالت المالية المؤهلة5.5
.لدخول السحب
سوف يتم إيداع نقاط المكافآت مباشرة في حساب مكافآت البنك6.6
. يوم من تاريخ السحب30 التجاري الخاص بالرابح في السحب خالل
يحتفظ البنك التجاري بحق استخدام اسم العميل الرابح وصوره7.7
في منشورات البنك والرسائل النصية القصيرة والبريد االلكتروني
الخ...والمواقع االلكترونية وطباعتها في الصحف الرسمية

