FIFA WORDL CUP QATAR 2022
TERMS AND CONDITIONS
EN
1.

The Campaign period is from 17-07-2022 and until 30-09-2022.

2.

The campaign includes Purchases transactions via POS and online.

3.

Eligible customers are the individuals using their Arab Bank VISA Credit Cards on POS Purchases or

AR
2022-09-30  وتستمر لغاية2022-07-17 تبدأ الحملة بتاريخ

.1

.)) وعبر الانترنت (أونلاينPOS( الحملة تشمل حركات الشراء من خلال نقاط البيع

.2

.لاين-المعتمدين المؤهلين هم الأفراد الذين يستخدمون بطاقات فيزا البنك العربي للشراء من خلال نقاط البيع او اون

.3

 قطرFIFA يتم السحب في نهاية الحملة على ثلاثة باقات سفر مدفوعة التكاليف كافة لحضور احدى مباريات كأس العالم

.4

Online purchases.
4.

A draw will beheld at the end of campaign on Three Travel Packages to attend FIFA World CUP
Qatar 2022 Matches in Qatar as below terms:

4.1
4.2

The minimum purchase/s volume during the campaign period is 50 USD per customer.
Each sum of POS/Online purchases transactions in 50 USD or equivalent in other currency grant the customer one
chance.

4.3
4.4
4.5
4.6

4.7

The Maximum number of chances per customer is 100 chances
The Eligible cards should be Active and not delinquent in the draw.
Supplementary cards’ transactions will consider as part of Primary cards’ Holders
Each winner of VISA FIFA Package shall be given 3 working days to confirm his acceptance starting from the date of

. دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى لكل معتمد50 الحد الادنى لمجموع حركات المشتريات خلال مدة الحملة هي

4.1

. دولار او ما يعادلها بالعملات الاخرى تمنح المعتمد فرصة واحدة50 او اونلاين بقيمة/كل مجموع حركات مشتريات من خلال نقاط البيع و

4.2

. فرصة100 الحد الاقصى لعدد الفرص لكل معتمد هي

4.3

.يجب أن تكون البطاقات المؤهلة نشطة وغير متعثرة عند موعد سحب

4.4

يتم احتساب عمليات الشراء التي تتم على البطاقات الفرعية ذات الحد المشترك والمنفصل لصالح حامل البطاقة الرئيسية

4.5

يمنح الفائز مهلة لا تتجاوز ثلاثة ايام ليتم الـتأكيد على رغبته بالاستفادة من الجائزة ويحق للبنك تحويل الجائزة لشخص آخر في حال لم يقم

4.6

.الفائز بالتأكيد على رغبته بالاستفادة من الجائزة خلال هذه المدة ولن يتم تعويض الفائز عن الجائزة سواء نقدياً أو بجائزة أخرى

the prize announcement taking into consideration that the Bank reserves the right to transfer the prize to another

 يحتفظ البنك،على الفائز مسؤولية الترتيبات والاجراءات الخاصة بالحصول تأشيرة الدخول الى قطر وحضور المباراة في الاستاد الخاص

and the winner will not receive any alternative prize or the cash equivalent of the prize

العربي بحقه بإلغاء الجائزة عن الفائز بسبب عدم حصوله على التأشيرة وتحول الجائزة الى معتمد اخر مؤهل للجائزة وكما يراه البنك مناسبا

Winners should arrange to obtain the visa entry to the Qatar as well as entry to the stadium. If the Visa entry is not
obtained, the bank reserves its right to cancel the prize for the winner who was not able to get the Visa entry to
Qatar, and transfer it to another customer as the bank sees appropriate

4.8

A draw will held during two weeks of the campaign end date

4.9

Winners will be announced after the draw and will be informed, as the bank deems appropriate

4.10

Arab bank will cover the airline tickets cost

5.

: حسب الشروط أدناه2022

Travel Packages Details

4.7

.وذلك دون أدني مسؤولية على البنك العربي
.يتم السحب خلال أسبوعين من نهاية الحملة

4.8

.سيتم الاعلان عن اسماء الفائزين بعد اعلامهم بالطريقة التي يراها البنك مناسبة

4.9

.ًيتحمل البنك العربي تكلفة تذاكر السفر جوا

4.10

:تفاصيل باقات السفر

.5

.باقة خاصة لمباره في دوري النصف نهائي

5.1

5.1

One Package for a match in Semi Final Stage.

.باقة خاصة لمباره في دوري الربع نهائي

5.2

5.2

One Package for a match in Quarter Final Stage.

.باقة خاصة لمباره في دوري المجموعات

5.3

5.3

One Package for a match in Group Stage

6.
6.1

General Conditions
The bank reserves the right to amend the terms and conditions of the in any time with prior notifications for all
customers with obtaining Palestinian Monetary Authority approvals

6.2

The bank reserves the right to end the campaign and withdraw the offer by announcing to the customers and
obtaining Palestinian Monetary Authority approvals.

6.3

The cash prizes (if any) are subject to the tax as the applied laws.

:شروط عامة

.6

يحق للبنك تعديل الأحكام والشروط الخاصة بالحملة في أي وقت وكما يراه مناسباً مع قيام البنك بإشعار المعتمدين بذلك تبعاً للطرق التي

6.1

.يراها البنك مناسبة بهذا الخصوص واعلام سلطة النقد الفلسطينية
يحق للبنك انهاء هذه الحملة كلياً أو جزئياً في أي وقت ودون ابداء الأسباب مع قيام البنك بإشعار المعتمدين بذلك تبعاً للطرق التي يراها

6.2

.البنك مناسبة بهذا الخصوص وبما يتفق مع تعليمات سلطة النقد الفلسطينية
.تخضع الجوائز النقدية (ان وجدت) للضريبة وحسب القوانين المتبعة

6.3

