
عميلنا العزيز،
 يرجــى االطــالع أدنــاه علــى الشــروط واألحــكام الخاصــة بالحمــالت الترويجيــة لبطاقــات ليفربول الخصم المباشــر وبطاقات 

ليفربــول االئتمانية

يتعيــن علــي العميــل اســتخدام البطاقــات ليفربــول ورلــد فــي المعامــالت الشــرائية مــن خــالل ماكينــات نقــاط البيــع أو 
االنترنــت داخــل مصــر او خارجهــا حتــى يحصــل علــى فرصــة للفــوز

الحد األدنى للمعاملة الشرائية:

حملة اعلى عدد من المعامالت في الشهر:

حملة الهدايا المضمونة عند استخدام البطاقة:

الحد األدنى لقيمة
المعامالت الشرائية شهريا

الحد األدنى لقيمة
المعاملة الواحدة

نوع البطاقة

٢٠٠٠٠ جم ٥٠٠ جم بطاقة ليفربول ورلد للخصم المباشر

٢٠٠٠٠ جم ٥٠٠ جم بطاقة ليفربول ورلد االئتمانية

في حالة سوء استخدام البطاقة، يحتفظ البنك بحق عدم تقديم أي من الهدايا للعمالء.• 
ســيتم تحديــد الفائزيــن بنــاء علــى أكبــر عــدد مــن المعامــالت التــي تتــم بواســطة البطاقــة مــع األخــذ  فــي االعتبــار الحــد • 

األدنــى للمعاملــة الشــرائية الســابق ذكرهــا.
ستتم إضافة جميع معامالت البطاقات اإلضافية الى البطاقة األساسية.• 
يمكن للعميل الفوز مرة واحدة فقط خالل العام.• 
يجب ان يقوم العميل بما ال يقل عن ١٠ معامالت شرائية خالل الشهر.• 
يتم استبعاد المعامالت الخاصة بسداد الرسوم الجمركية او المصاريف الحكومية.• 
يتم استبعاد المعامالت المتكررة وفقا لسياسة االستعمال العادل.• 
ال يحق للعميل مطالبة البنك باستبدال قيمة الهدية بما يعادلها نقديًا.• 
ــاراة •  ــاراة ) لحضــور مب ــران واإلقامــة وتذاكــر المب ــة شــاملة التكاليــف (شــاملة الطي ــد رحل ــول ورل ــا بطاقــات ليفرب هداي

ليفربــول فــي ملعــب انفيلــد.
يشترط وجود فيزا سارية إلنجلترا في مواعيد السفر المحددة من قبل البنك والعميل.• 
يتم تحديد مواعيد السفر من قبل البنك بناء على مواعيد السفر والمباراة المتاحين.• 
ال يحق للعميل التنازل عن الهدية لشخص آخر.• 
يحق للبنك إلغاء أو تعديل كل أو بعض األحكام والشروط الخاصة بهذه الهدية.• 
ال يمانــع العميــل فــي الظهــور فــي جميــع وســائل اإلعــالم بــكل أنواعهــا «المســموعة والمرئيــة والتواصــل االجتماعــي • 

ويحــق للبنــك اســتخدام اســم العميــل وذلــك فــي المواعيــد والتواريــخ التــي يحددهــا البنــك فــي حالــة فــوزه بالهديــة.
تخضع هذه الشروط واألحكام لقوانين جمهورية مصر العربية.• 
يقر العميل بقبوله لكافة الشروط واألحكام.• 

في حالة سوء استخدام البطاقة، يحتفظ البنك بحق عدم تقديم أي من الهدايا للعمالء.• 
مقاس قميص نادى ليفربول الرسمي غير قابل للتغيير.• 
ستتم إضافة جميع معامالت البطاقات اإلضافية الى البطاقة األساسية.• 
قميص نادى ليفربول الرسمي واحد فقط لكل عميل، حتى لو كان العميل لدية بطاقات متعددة.• 
رحلة واحدة فقط لكل عميل، حتى لو كان العميل لدية بطاقات متعددة.• 
ــاراة •  ــاراة ) لحضــور مب ــران واإلقامــة وتذاكــر المب ــة شــاملة التكاليــف (شــاملة الطي ــد رحل ــول ورل ــا بطاقــات ليفرب هداي

ليفربــول فــي ملعــب انفيلــد .
يشترط وجود فيزا سارية إلنجلترا في مواعيد السفر المحددة من قبل البنك والعميل.• 
يتم تحدد مواعيد السفر من قبل البنك بناء على مواعيد السفر والمباراة المتاحين.• 
ال يحق للعميل التنازل عن الهدايا لشخص أخر.• 
يتم استبعاد المعامالت الخاصة بسداد الرسوم الجمركية او المصاريف الحكومية.• 
يتم استبعاد المعامالت المتكررة وفقا لسياسة االستعمال العادل.• 
يحق للبنك إلغاء أو تعديل كل أو بعض األحكام والشروط الخاصة بهذه الهدية.• 
ال يمانع العميل في الظهور في جميع وسائل اإلعالم بكل أنواعها «المسموعة والمرئية والتواصل االجتماعي. • 
ويحق للبنك استخدام اسم العميل وذلك في المواعيد والتواريخ التي يحددها البنك في حالة فوزه بالهدية.• 
تخضع هذه الشروط واألحكام لقوانين جمهورية مصر العربية.• 
يقر العميل بقبوله لكافة الشروط واألحكام.• 


