Arabi Mobile 2021 Campaign Terms and Conditions
1.

The campaign period is three months ( from 11-03-2021 until 15-06-2021)

2.

.2021-06-15  ولغاية2021-03-11  شهور تبدأ يوم الخميس بتاريخ3 مدة الحملة

.1

The campaign targeted existing and new Arabi Mobile Subscribers.

.الحملة تشمل معتمدي عربي موبايل الحاليين والجدد

.2

3.

The campaign has monthly draws on prizes for 3 months.

. شهور3 الحملة تشمل سحب شهري على جوائز لمدة

.3

4.

The Eligible customers will have the chances to enter the monthly draw for 6 Winners

: فائزين على الجوائز التالية6 سيحصل المعتمدين المؤهلين على فرصة دخول سحب شهري يشمل

.4

on below Prizes :
1st

4.1
Winner : IPhone 12 Pro
4.2 2nd , 3rd and 4th winners : IPAD Air
4.3 5th and 6th Winners :Apple iWatch

5.

The Customer will be able to enter the draws and increase the winning chances as
follow.
5.1
5.2
5.3
5.4

10 chances for new Arabi Mobile customers ( Subscribers )
5 Extra Chances for every financial transaction and bill payment via Arabi Mobile
10 Extra Chances for e-Tawfeer new subscribers via Arabi Mobile
10 Extra Chances for “Shabab Value ” new subscribers via Arabi Mobile (Only for Shabab
Program Clients)
5.5 10 Extra Chances for Updating Personal Information” KYC” via Arabi Mobile
5.6 The Maximum No. of chances per Customer is 100 chances.

6.

General Conditions:
6.1 Arab Bank reserves the right to amend the terms and conditions of the campaign at any time,
while notifying customers accordingly and as the bank deems appropriate in this regard and
aligned with PMA related regulations
6.2 Arab Bank reserves the right to end the campaign in whole or in part, and withdraw the offer,
with a prior notification to all customers accordingly and as the bank deems appropriate and
aligned with PMA related regulations
6.3 The prizes are not transferable from the winning customer to any other customer under any
circumstance.
6.4 Cash prizes (if any) are subject to tax and applicable laws
6.5 The draw will per held within two weeks from each month end.

IPhone 12 Pro الفائز الاول

4.1

IPad Air الفائز الثاني والثالث والرابع

4.2

Apple iWatch الفائز الخامس والسادس

4.3

:يمكن للمعتمدين التأهل للسحوبات من خلال زيادة فرصهم حسب التالي
. فرص للمعتمدين الجدد الذين يقومون بتنزيل تطبيق عربي موبايل والاشتراك بالخدمة10

5.1

. فرص إضافية عن كل حركة مالية او تسديد فواتير يقوم بها المعتمد من خلال التطبيق5

5.2

 فرص إضافية عند الاشتراك في خدمة أي توفير من خلال التطبيق10

5.3

) فرص إضافية عند الاشتراك في "شباب فاليو" من خلال التطبيق (متوفرة فقط لمعتمدي شباب10

5.4

. فرص إضافية عند تحديث البيانات من خلال التطبيق10

5.5

. فرصة100 الحد الاقصى لعدد الفرص لكل معتمد هو

5.6

:شروط عامة
 مع قيامه بإخطار المعتمدين بذلك تبعا،يحق للبنك العربي تعديل الأحكام والشروط الخاصة بالحملة في أي وقت

6.1

.للطرق التي يراها البنك مناسبة بهذا الخصوص وتتفق مع تعليمات السادة سلطة النقد الفلسطينية ذات العلاقة
 مع قيامه بإخطار العملاء بذلك تبعا للطرق التي يراها،يحق للبنك إنهاء هذه الحملة كليا أو جزئيا في أي وقت

6.2

البنك مناسبة بهذا الخصوص وتتفق مع تعليمات السادة سلطة النقد الفلسطينية ذات العلاقة
الجوائز غير قابلة للتحويل من المعتمد الفائز لآخر تحت أي ظرف

6.3

 للضريبة وحسب القوانين المتبعة-  إن وجدت- تخضع الجوائز النقدية

6.4

.يتم السحب على الجوائز خلال أسبوعين من نهاية كل شهر

6.5

.5

.6

