
 :2019شباب الشهرية لعام  برنامج االحكام والشروط الخاصة بسحوبات

 

 .31/01/2020وتستمر حتى  1/04/2019تبدأ الحملة اعتبارا من  -1

وتستمر السحوبات في كل شهر يليه وحتى  2019يكون موعد السحب االول في االسبوع الثاني من شهر نيسان  -2

 .2020االسبوع الثاني من شهر كانون الثاني نهاية العام ويكون موعد السحب االخير في 

يحدد البنك قيمة / نوع الجوائز وعدد الرابحين لكل سحب ويحق للبنك تعديل هذه التفاصيل وفقا لما يراه مناسبا ويتم  -3

 االعالن عنها بالطرق التي يراها البنك مناسبة.

 األحكام التالية:يتأهل العميل للدخول في السحوبات والحصول على الفرص حسب الشروط و -4
A. دينار أردني )أو  100هو  رصفاللمعدل رصيد العميل الذي يؤهله للدخول في السحب والبدء بجني  ىالحد األدن

تؤهل العميل على  دينار )أو ما يعادلها بالعمالت االخرى( 100ما يعادلها بالعمالت االخرى( في الشهر. كل 

 يل الحصول على اكثر من فرصة للدخول بالسحب.فرصة واحدة للدخول في السحب. كما ويمكن للعم

B.  دنانير أو أكثر )أو ما يعادلها  10كل عملية شراء خالل الشهر بواسطة بطاقة شباب فيزا الكترون قيمتها

للحصول على فرصتين للدخول في السحب. كما ويمكن للعميل الحصول على تؤهل العميل  بالعمالت االخرى(

 فرصة للعميل الواحد كحد أعلى. 25ولغاية  اكثر من فرصة للدخول بالسحب

C.  دنانير أو أكثر )أو ما يعادلها  10التسوق عبراالنترنت قيمتها بطاقة كل عملية شراء خالل الشهر بواسطة

بالعمالت االخرى( تؤهل العميل للحصول على أربعة فرص للدخول في السحب. كما ويمكن للعميل الحصول 

 فرصة للعميل الواحد كحد أعلى. 25بالسحب ولغاية على اكثر من فرصة للدخول 

D.  في حال امتالك العميل لبطاقة شباب ااألئتمانية، فان كل عملية شراء خالل الشهر بواسطة بطاقة شباب

دنانير أو أكثر )أو ما يعادلها بالعمالت االخرى( تؤهل العميل للحصول على أربعة فرص  10األئتمانية قيمتها 

فرصة  25كما ويمكن للعميل الحصول على اكثر من فرصة للدخول بالسحب ولغاية  للدخول في السحب.

 للعميل الواحد كحد أعلى.

E.  أي حركة مالية يقوم بها العميل من خالل تطبيق عربي موبايل تؤهل العميل الحصول على أربعة فرص

فرصة  25ولغاية للدخول في السحب. كما ويمكن للعميل الحصول على اكثر من فرصة للدخول بالسحب 

 للعميل الواحد كحد أعلى.

F.  أي حركة مالية يقوم بها العميل من خالل عربي أونالين تؤهل العميل الحصول على أربعة فرص للدخول في

فرصة للعميل الواحد  25السحب. كما ويمكن للعميل الحصول على اكثر من فرصة للدخول بالسحب ولغاية 

 كحد أعلى.

G. فرصة شهريا. 200أكثر من فرصة للدخول بالسحب الشهري وبحد أقصى  يمكن للعميل الحصول على 

 سيتم اعالم الفائزين بواسطة الهاتف و / أو اية وسيلة اتصال بناءا على معلومات االتصال المتوفرة لدى البنك. -5
 اليمكن تحويل الجائزة النقدية لحساب اخر غير حساب العميل الفائز تحت أي ظرف. -6

جائزة النقدية بعد اقتطاع مبلغ الضريبة )ان وجدت( الى حساب العميل الفائز حسب التعليمات سيتم تحويل مبلغ ال -7

 النافذة في هذا الخصوص.

 يملك البنك الحق في انهاء هذه الحملة دون اشعار مسبق أو ابداء االسباب. -8

 العمالء المؤهلين هم عمالء شباب. -9
 .موظفين البنك العربي غير مؤهلين لألشتراك بالحملة -10

 يحق للبنك تعديل الشروط واألحكام الخاصة بالحملة في أي وقت وكما يراه مناسبا بعد االعالن عن ذلك. -11
 يحق للبنك انهاء هذه الحملة في أي وقت بعد االعالن عن ذلك. -12

 

عليه مراجعة الموقع االلكتروني للبنك العربي أو مركز الخدمة  ،طالع العميل على الشروط واألحكام الخاصة بالسحوبات* إل

 الهاتفية أو اي فرع من فروع البنك العربي لتزويده بنسخة مطبوعة.



 

 :2019 سيارات كيا ريو االحكام والشروط الخاصة بسحوبات 

 يكون موعد السحوبات للسيارات كما هو موضح أدناه: -1

A.  2019خالل شهر نيسان 

B.  2019خالل شهر تموز 

C.  2019خالل شهر تشرين األول 

D.  2020خالل شهر كانون الثاني 

 يتأهل العميل للدخول في السحوبات والحصول على الفرص حسب الشروط واألحكام التالية: -2
A. دينار أردني )أو  100هو  رصفاللمعدل رصيد العميل الذي يؤهله للدخول في السحب والبدء بجني  ىالحد األدن

تؤهل العميل على  دينار )أو ما يعادلها بالعمالت االخرى( 100الخرى( في الشهر. كل ما يعادلها بالعمالت ا

 فرصة واحدة للدخول في السحب. كما ويمكن للعميل الحصول على اكثر من فرصة للدخول بالسحب.

B.  ا دنانير أو أكثر )أو ما يعادله 10كل عملية شراء خالل الشهر بواسطة بطاقة شباب فيزا الكترون قيمتها

بالعمالت االخرى( تؤهل العميل للحصول على فرصتين للدخول في السحب. كما ويمكن للعميل الحصول على 

 فرصة للعميل الواحد كحد أعلى. 25اكثر من فرصة للدخول بالسحب ولغاية 

C. دنانير أو أكثر )أو ما يعادلها 10التسوق عبراالنترنت قيمتها  بطاقة كل عملية شراء خالل الشهر بواسطة 

بالعمالت االخرى( تؤهل العميل للحصول على أربعة فرص للدخول في السحب. كما ويمكن للعميل الحصول 

 فرصة للعميل الواحد كحد أعلى. 25على اكثر من فرصة للدخول بالسحب ولغاية 

D.  في حال امتالك العميل لبطاقة شباب ااألئتمانية، فان كل عملية شراء خالل الشهر بواسطة بطاقة شباب

دنانير أو أكثر )أو ما يعادلها بالعمالت االخرى( تؤهل العميل للحصول على أربعة فرص  10ألئتمانية قيمتها ا

فرصة  25للدخول في السحب. كما ويمكن للعميل الحصول على اكثر من فرصة للدخول بالسحب ولغاية 

 للعميل الواحد كحد أعلى.

E.  عربي موبايل تؤهل العميل الحصول على أربعة فرص أي حركة مالية يقوم بها العميل من خالل تطبيق

فرصة  25للدخول في السحب. كما ويمكن للعميل الحصول على اكثر من فرصة للدخول بالسحب ولغاية 

 للعميل الواحد كحد أعلى.

F.  أي حركة مالية يقوم بها العميل من خالل عربي أونالين تؤهل العميل الحصول على أربعة فرص للدخول في

فرصة للعميل الواحد  25كما ويمكن للعميل الحصول على اكثر من فرصة للدخول بالسحب ولغاية  السحب.

 كحد أعلى.

G.  فرصة شهريا. 200يمكن للعميل الحصول على أكثر من فرصة للدخول بالسحب الشهري وبحد أقصى 

 العمالء المؤهلين هم عمالء شباب. -3

 بالحملةموظفين البنك العربي غير مؤهلين لألشتراك  -4
يحتفظ البنك العربي بحقه في اختيار العمالء المؤهلين بناءا على المعلومات المتوفرة لديه عند تاريخ اتخاذ القرار  -5

 البنك نهائيا بهذا الخصوص. قرارويعتبر 

 الجوائز غير قابلة للتحويل ألي شخص أخر غير الفائز. -6
 ال يستطيع العميل ان يستبدل الجائزة بالنقد. -7

 الفائز بواسطة الهاتف / أو اي وسيلة يراها البنك مناسبة. يتم اعالم -8
يحق للبنك االعالن عن الفائز بالشكل الذي يراه مناسبا سواء بكتابة االسم و/ أو التصوير وغيره واعتبار اي شخص  -9

 مستنكف عن ذلك غير فائز وال يحق له المطالبة بالجائزة.

 .بدال عن العميل 2019ريو يتحمل البنك دفع الضريبة الخاصة بسيارة كيا  -10

 سيتحمل الفائز رسوم التسجيل ونقل الملكية. -11
 يحق للبنك تعديل الشروط واألحكام الخاصة بالحملة في أي وقت وكما يراه مناسبا بعد االعالن عن ذلك. -12
 يحق للبنك انهاء هذه الحملة في أي وقت بعد االعالن عن ذلك. -13


