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2019صيف حملة الشروط واالحكام الخاصة ب

1- تبدا الحملة بتاریخ 1 آب 2019 ولغایة 12 تشرین االول 2019 

2- یشترط ان یقوم العمیل بالتسجیل لھذه الحملة من خالل االتصال مع مركز الخدمة الھاتفیة لالستفادة من النقاط 
االضافیة خالل فترة الحملة. یكون االشتراك تلقائي للبطاقات الجدیدة المصدرة خالل فترة الحملة. 

3- العمالء المؤھلین ھم االفراد الذین یستخدمون بطاقات فیزا االئتمانیة من البنك العربي لدى مجموعة محددة من 

المتاجر ونقاط البیع وھي : شركات الطیران، مكاتب السیاحة، الفنادق والمطاعم، المدارس والجامعات باالضافة الى 

المشتریات عبر االنترنت 

4- البطاقات االئتمانیة المشمولة ھي جمیع بطاقات فیزا االئتمانیة الصادرة من البنك العربي باستثناء البطاقات من نوع 

فیزا سلفر وبطاقة التسوق عبر االنترنت 

5- یحصل العمالء الذین استخدموا بطاقات فیزا االئتمانیة بالشراء من مجموعة المتاجر ونقاط البیع المحددة على نقاط 

اضافیة ضمن برنامج نقاط العربي بناء على مجموع المشتریات وحسب الجدول التالي: 

قيمة االستخدام على مجموعة المحالت ونقاط 
مجموع النقاط االضافية البيع المحددة في هذه الحملة

 الخاصة بهذه الحملة
 الى من

نقطة 200 3,999 2,000

نقطة 500 6,999 4,000

نقطة 1,200 9,999 7,000

واكثر  نقطة 2,000 10,000

 ال تشمل الحملة حركات السحب النقدي -6

 عمليات الشراء التي تتم على البطاقات الفرعية لصالح حامل البطاقة الرئيسية.يتم احتساب  -7

 2019االول /باالسبوع االخير من شهر تشرين ضمن هذه الحملة الرابحيين لعمالء النقاط االضافية ليتم منح  -8

لغايات تحديد طبيعة المتاجر يتم االعتماد على تعريف اجهزة نقاط البيع من قبل الشركات المزودة لخدمات نقاط البيع  -9

 :وتشمل كافة البطاقات االئتمانية من البنك العربي خاصة ضمن برنامج التقسيط المريح تشمل الحملة عروض -10

A. شهور ضمن  6ولمدة سداد تصل لغاية  %0والجامعات بفائدة  تقسيط حركات الشراء التي تتم على المدارس

 برنامج التقسيط المريح

B. شهور ضمن  3ولمدة سداد تصل لغاية  %0المليكة االردنية بفائدة من  الطيران تقسيط حركات شراء تذاكر

 برنامج التقسيط المريح

C.  شهور ضمن برنامج التقسيط  3ولمدة سداد تصل لغاية  %0تقسيط حركات المشتريات عبر االنترنت بفائدة

 المريح

D.  دينار او ما يعادلها بالعمالت االخرى 100الحد االدنى للمبلغ المراد تقسيطه هو 

E. تطبق االحكام والشروط الخاصة ببرنامج التقسيط المريح 

رسمي قع اليحق للبنك انهاء هذه الحملة او تعديل اي من شروطها في اي وقت بحيث يقوم البنك باالعالن من خالل المو -11

 للبنك في حال قيامه بانهاء او تعديل الشروط واالحكام الخاصة بالحملة في اي وقت وكما يراه البنك مناسبا


