
EN AR 
 

1. The campaign Period from 09/07/2019  till 30/09/2019. 
 

2. the campaign includes all VISA Credit Cards from Arab Bank, Excluding VISA 
Silver Credit Card . 
 

3.  The eligible Credit Cards Type are ( Visa Gold , Visa Shabab, Visa black, Visa 
Platinum, Visa Siganture )  

 
4. The Card Holder have the chance to Win Travel Package to any destination 

and No. of travelers in value of 5,000 $  prizes on Monthly  basis upon 

spending using the VISA Credit Card in Airlines , Restaurants , Hotels , 

transaction on the internet (E-commerce), Schools and Shopping :. 

 
4.1 The Draw on grand prizes will be on monthly basis , during 1st week of 

September 2019 and October 2019. ( One Package per month) 
 

4.2 The Winner should be utilized the travel Package before end of 
December 2019. 
 

4.3 Cards should be active and not delinquent during the campaign 
 

4.4 The Minimum Purchase/s volume during the draw period  is 50 USD 
 

4.5 The Maximum Number of chances Per Card is 50. 
 

4.6 Arab Bank employees are excluded from this campaign (weekly 
prizes) Only 
 
 

5. The Campaign includes “double point” of all purchases during the 
campaign’s period with in AB Rewards program .as follow : 
 
 

Total Purchases Spending  #Number of Arabi Reward Points 

From To 

2,000 USD 4,000 USD 5,000 

4,001 USD 6,000 USD 10,000 

6,001 USD And more 15,000 

 
 
6. The Campaign includes also Offering customers the chance to repay their 

payments at 0% for 3 months for amount GTE USD 150. 
 

 
7. The Spend of supplementary Cards with Shared limit will be added on 

Primary Card , else will be counted as separate Card . 
 

 
8. 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. 

 
9. Arab Bank reserves the right to end the campaign and withdraw the offer 

by announcing to the customers and obtaining Palestinian Monetary 
Authority approvals. 
 

 
10. The prizes are not transferable under any circumstances. 

 

 .30/09/2019 ولغاية   2019/ 09/07 نمتسري هذه الحملة  .1

البنك العربي  فيزااملعتمدين املؤهلين للحملة هم املعتمدين األفراد حاملي بطاقات  .2

 باستثناء بطاقة فيزا سلفر . االئتمانية

 فيزا التينوم وبفيزا بالك، فيزا شباب، فيزا  ،جولدفيزا )البطاقات االئتمانية املشمولة  .3

Signature) 

رحلة مدفوعة التكاليف ألي وجهة يريدها وألي عدد يحصل حامل البطاقة على فرص ربح  .4

االئتمانية/ من فيزا  هبطاقت عند استخدامبشكل شهري  دوالر  5000من االشخاص بقيمة 

، املدارس  عبر االنترنت التسوق  ،املطاعم ، الفنادق ، شركات الطيران البنك العربي لدى أي 

 . أو عند التسوق  االساسية و الثانوية 

 

ايلول يتم السحب على الجوائز الكبرى بشكل شهري خالل االسبوع االول من شهر  4.1

 بواقع جائزة واحدة شهريا . 2019و شهر تشرين اول  2019

 .2019نهاية العام يلتزم الفائزين باستكمال اجراءات السفر  قبل  4.2

 .البطاقات يجب ان تكون نشطة وغبر متعثرة للدخول بالسحب 4.3

 .دوالر 50الحد االدنى ملجموع حركات املشتريات خالل مدة السحب هي  4.4

 .فرصة 50الحد االقص ى لعدد الفرض لكل بطاقة هي  4.5

 فقط. الكبرى موظفي البنك العربي غير مشمولين بحملة الجوائز  4.6

 

خالل فترة  الحملة تشمل مضاعفة النقاط ضمن برنامج مكافات العربي على حركات الشراء  .5

 ضمن برنامج مكافات العربي حسب التالي : الحملة

ضمن   عدد النقاط االضافية مجموع حركات الشراء 

 الى من برنامج مكافات العربي 

 5,000 دوالر 4,000 دوالر 2,000

 10,000 دوالر 6,000 دوالر 4,001

 15,000 وأكثر دوالر   6,001

 

للمبالغ التي شهور  3ملدة % 0بفائدة الحملة تشمل ايضا امكانية تقسيط حركة الشراء  .6

 .دوالر  150تعادل او تزيد عن 

يتم احتساب عمليات الشراء التي تتم على البطاقات الفرعية ذات الحد املشترك لصالح  .7

البطاقات الفرعية ذات الحد املنفصل على أنها  حامل البطاقة الرئيسية. ويتم معاملة

 بطاقات رئيسية.

8.  
ً
يحق للبنك العربي تعديل األحكام والشروط الخاصة بالحملة في أي وقت وكما يراه مناسبا

 للطرق التي يراها البنك مناسبة بهذا املعتمدين مع قيام البنك بإشعار 
ً
الخصوص بذلك تبعا

 واعالم سلطة النقد الفلسطينية.

 في أي وقت ودون ابداء األسباب مع قيام البنك  .9
ً
 أو جزئيا

ً
يحق للبنك انهاء هذه الحملة كليا

 للطرق التي يراها البنك مناسبة بهذا الخصوص وبما يتفق مع 
ً
بإشعار املعتمدين بذلك تبعا

 تعليمات سلطة النقد الفلسطينية

 .ي ظرفتحت أ الفائزملعتمد آخر غير املعتمد  الجوائز ال يتم تحويل  .10



 

11. The cash prizes  ( if any ) are subject to the tax as the applied laws . 11. عة .للضريبة وحسب القوانين املتب ) ان وجدت (  قديةتخضع الجوائز الن 


