
La2ta.com/arabbank campaign – Terms & Conditions 
 

EN AR 
 

1. The campaign period is 3 months, from 1-5-2020 until 31-7-2020. 

2. The campaign is eligible for all Arab bank credit card holders. 

3. The campaign offers customers the ability to redeem their Arabi Points 

for products from La2ta.com/arabbank website at a preferential rate. 

This is an additional redemption option to the existing cash 

redemption option offered by the bank. 

3.1 The customers will be able to redeem their points for 

coupons/vouchers as per the below values : 

Voucher Value Points required 

30 USD 2,500 points 

70 USD 5,000 points 

160 USD 10,000 Points 

255 USD 15,000 points 
3.2 The customer can get the voucher number by calling our 

customer care center on 1800333333 or 0229533333 
3.3 The customer can use the voucher to purchase from 

La2ta.com/arabbank either in full value or partial value. 
3.4 Vouchers are valid until 30/6/2021. 
3.5 Vouchers are only valid on items marked with a Golden Star on 

La2ta.com/arabbank website. 
 
 

4. Customers will benefit from a 5% discount when using their Arab Bank 

Credit Cards on La2ta.com/arabbank on their net purchases value. 

5. The option of installment without interest for a period of 3 months 

with the "Easy Payment Plan" program from Arab Bank, by choosing to 

pay using Arab Bank credit cards on La2ta.com/arabbank and then 

choosing 3-months period for payment. Minimum purchase amount 

for installment is USD 150. 

6. A draw will be conducted at the end of the campaign on 10 TV LG 55” 

for 10 winners, from the customers who redeemed their vouchers on 

La2ta.com/arabbank during the campaign period. 

7. Arab 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. 

8. Arab Bank reserves the right to end the campaign and withdraw the 

offer by announcing to the customers and obtaining Palestinian 

Monetary Authority approvals. 

 

 

 

 .2020-07-31ولغاية  2020-5-1شهور تبدأ بتاريخ  3مدة الحملة  .1

معتمدي البنك العربي حاملي بطاقات البنك العربي االئتمانية بكافة  تشملالحملة  .2

 انواعها.

امكانية استبدال رصيد نقاط المعتمد في برنامج "نقاط العربي " من مزايا الحملة  .3

بقيمة مضافة كخيار اخر اضافة الى  La2ta.com/arabbank بمنتجات من موقع 

 بالنقد.استبدالها 

 حسب القيم التالية: يمكن للمعتمد استبدال النقاط بكوبون "قسيمة" 3.1
 قيمة القسيمة النقاط المطلوبة

 دوالر 30 نقطة 2500

 دوالر 70 نقطة 5000

 دوالر 160 نقطة  10000

 دوالر 255    نقطة  15000

 المعتمدينخدمة للحصول على رقم القسيمة يقوم المعتمد باالتصال بمركز  3.2

 .022953333او  1800333333على الرقم 

مة حسب قيمتها لتسديد قيمة المشتريات من ييمكن للمعتمد استخدام رقم القس 3.3

La2ta.com/arabbank كلي او جزئي.  كلبش 

 .2021-06-30المفعول لغاية  القسيمة سارية 3.4

لها بنجمة ذهبية على موقع  المشارللمنتجات  فقط القسيمة متاحة 3.5

La2ta.com/arabbank. 

 

% من صافي قيمة المشتريات عند الدفع ببطاقة البنك العربي 5الحصول على خصم  .4

 االئتمانية مباشرة. 

يمكن للمعتمد طلب تقسيط مشترياته مباشرة من خالل موقع  .5

La2ta.com/arabbank  شهور مجانا من خالل اختيار خيار التقسيط ببطاقة  3لمدة

 150الموقع على ان ال تقل قيمة المشتريات عن البنك العربي المتوفرة على نفس 

 دوالر او ما يعادلها بالعمالت االخرى .

فائزين  10بوصة لـ  LG  55اجهزة تلفاز  10سيتم السحب في نهاية الحملة على  .6

خالل فترة  La2ta.com/arabbankعلى قسائمهم  من المعتمدين الذين استخدموا

 الحملة

األحكام والشروط الخاصة بالحملة في أي وقت وكما يراه يحق للبنك العربي تعديل  .7

مناسباً مع قيام البنك بإشعار المعتمدين بذلك تبعاً للطرق التي يراها البنك مناسبة بهذا 

 الخصوص واعالم سلطة النقد الفلسطينية.

يحق للبنك انهاء هذه الحملة كلياً أو جزئياً في أي وقت ودون ابداء األسباب مع قيام  .8

البنك بإشعار المعتمدين بذلك تبعاً للطرق التي يراها البنك مناسبة بهذا الخصوص 

 .وبما يتفق مع تعليمات سلطة النقد الفلسطينية

 


