
 UEFA Champions League 2019  UEFA Champions League 2019 Campaign Terms & Conditionsالشروط واألحكام الخاصة بحملة البنك العربي 

 UEFA Championsرسمي لبطولةراعي ماستركارد  -سيتم إطالق حملة البنك العربي

League 2019  23/2/2019ولغاية  23/12/2018ابتداًء من. 

Arab Bank- Mastercard UEFA Champions League Campaign 2019 will 
start on 23/12/2018 until 23/2/2019. 

 .حاملي بطاقات ماستركارد تيتانيومالعمالء المؤهلون للحملة هم األفراد العمالء  .1
1. Eligible customers are individual(s) holding Arab Bank 

Mastercard Titanium. 

باستخدام المحلية أو خارج االردن عند نقاط البيع  جميع حركات الشراءتشمل الحملة   .2
بطاقة ماستركارد تيتانيوم الصادرة عن البنك العربي وال تشمل الحملة عمليات السحب 

 النقدي.

2. The campaign includes domestic and international purchase 
transactions and cash transactions will not be included in the 
campaign. 

 سيتم احتساب فرص الربح فقط على حركات الشراء المقيدة على حساب البطاقة. .3
3. Only posted “point of sale” transactions will be included in the 

campaign. 

 .Cards should be active and not delinquent at draw date .4 يجب أن تكون البطاقات المؤهلة نشطة وغير متعثرة عند موعد السحب. .4

سيحصل العميل على فرصة واحدة للدخول في السحب عن كل عملية/عمليات شراء بقيمة  .5
ة الصادر دينار أو ما يعادلها بالعمالت األخرى باستخدام بطاقة ماستركارد تيتانيوم 50

 .ملةخالل فترة الحوالمقيدة على البطاقة عن البنك العربي 

5. Eligible customers will accumulate one chance to enter the 
draw per each 50 JOD or equivalent in other currencies spent 
using their Mastercard Titanium during the campaign period. 

تضاف فرص الدخول للسحب المترتبة على مشتريات البطاقات الفرعية بحد مشترك  .6
للبطاقة الرئيسية. بينما يتم معاملة البطاقات الفرعية بحد منفصل كمعاملة البطاقة الرئيسة 

 خالل مدة الحملة.

6. Supplementary credit card POS spending will be added to the 
primary card POS spending if its not with a separate limit, 
while supplementary cards with separate limits will be treated 
as a primary cards. 

فرصة إضافية لدخول السحب عند حصول العميل على بطاقة ائتمانية  50سيتم منح  .7

 رئيسية جديدة خالل فترة الحملة بعد أول استخدام.

7. Customer issuing new Mastercard Titanium during the 
Campaign period will receive extra 50 chances to enter the 
draw per each primary card issued after first usage. 

 فرصه لكل سحب. 500الحد األقصى لعدد الفرص المسموح بها لكل بطاقة هو  .8
8. The maximum number of chances per card is 500 chances per 

draw. 

 سفر لحضور مباريات تثالثة باقاسيتم إجراء السحب في نهاية الحملة على  .9
 UEFA Champions League Final 2019 باقات  10وشاشات تلفاز  10و

 .من تاريخ االشتراك شهر 12لمدة  صالحةرياضية قنوات اشتراك 

9. Bank offer 3 packages to attend UEFA Champions League 
2019 final matches and 10 TV screens and 10 sports channel 
subscription valid for one year from the subscription date. 

  .ال يحق للعميل ربح أكثر من مرة واحدة خالل فترة الحملة .10
10. Each customer may win only once during the campaign period 

on any of his / her eligible Cards. 

يحتفظ البنك العربي بحقه في اختيار العمالء المؤهلين بناًء على المعلومات المتوفرة لديه  .11
 عند تاريخ اتخاذ القرار ويعتبر قرار البنك نهائياً بهذا الخصوص. 

11. The bank reserves the right to decide the eligible customers 
based on the most accurate information available at the time 
of decision, and the bank’s decision in this regards will be final 



 .The prizes are not transferable at all .12 الجوائز غير قابلة للتحويل ألي شخص آخر غير الفائز.  .12

 UEFA Championsتخضع ميزات وتفاصيل باقات السفر لحضور إحدى مبارايات  .13

League 2019 للشروط واألحكام الخاصة بشركة ماستركاردTM وال يتحمل البنك ،

المذكورة في  TMالمسؤولية عن أي تغيير أو الغاء  للمنافع المقدمة من شركة ماستركارد

 .أعاله 9البند 

13. UEFA Champions League 2019 Match Package benefits & 
details are subject to the terms and condition of Mastercard® 
and the Bank shall not be held responsible for any changes 
and/or cancellation for the benefit(s) offered by MasterCard® 
mentioned in Article 9 above. 

من قبل الفائز نفسه  TMيجب أن تتم االستفادة من إحدى الباقات الممنوحة من ماستركارد .14

جميع التفاصيل األخرى المتعلقة بالجائزة، علما بان  الحق باختيار مرافق، فائزلكل ويكون 
بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالمباراة نفسها )مثل المدينة المستضيفة والتاريخ وفرق 

 اللعب الخ( سيتم إرسالها للفائزين في رسالة قبول الجائزة.

14. The awarded UEFA Champions League Final 9201  Package 
must be redeemed by the winner him or herself. The winner 
will therefore can choose a travel companion at his or her 
discretion. All other details related to the prize, including 
information related to the match itself (e.g. hosting city, date, 
teams playing etc.) will be communicated to the winners in 
the prize acceptance letter. 

عمل من  امأي ةتتجاوز عشريقوم الفائز بالتقدم للحصول على تأشيرة السفر ويمنح مهلة ال  .15
تاريخ إبالغه بالفوز للحصول عليها ، ويحق للبنك تحويل الجائزة لشخص آخر في حال لم 

 عنهذه المدة ولن يتم تعويض الفائز الحصول على التأشيرة خالليتمكن الفائز من 
 .الجائزة سواء نقدياً أو بجائزة أخرى

15. Winner should arrange to obtain the required travel visa and 
shall be given within 10 working days to apply for the same 
starting from the date of the prize announcement, if the 
Travelling Visa is not obtained, the Bank reserves the right to 
transfer the prize to another customer and the winner will not 
receive any alternative prize or the cash equivalent of the 
prize. 

 Winners will be announced at the end of the campaign .16  .بةبالطريقة التي يراها البنك مناسبعد نهاية الحملة وسيتم اإلعالن عن الفائزين  .16
through the channels the Bank sees suitable. 

واألحكام الخاصة بالحملة في أي وقت يقوم البنك باإلعالن في حال قيامه بتعديل الشروط  .17
 . بذلك العمالءمع اشعار  وكما يراه مناسباً 

17. In case the terms and conditions of this campaign were 
changed it will be announced through the channels the Bank 

sees suitable. 

 


