عزيــزي العميــل ،يرجــى االطــاع أدنــاه علــى الشــروط واألحــكام الخاصــة بالحمــات الترويجيــة لبطاقــات ليفربــول الخصــم
المباشــر وبطاقــات ليفربــول االئتمانيــة

الحد األدنى للمعاملة الشرائية:
الحد األدنى لقيمة
المعاملة الواحدة

الحد األدنى لقيمة المعامالت الشرائية شهريا

بطاقة ليفربول تيتانيوم للخصم المباشر

 50جم

 2000جم

بطاقة ليفربول بالتينيوم للخصم المباشر

 200جم

 20000جم

بطاقة ليفربول ورلد للخصم المباشر

 500جم

 20000جم

نوع البطاقة

بطاقة ليفربول تيتانيوم االئتمانية

بطاقة ليفربول ورلد االئتمانية

(الفائز األول-هدية ليفربول من البيت)  20,000جم

 50جم

(لباقي الفائزين)  10,000جم

 500جم

 20000جم

حملة اعلى عدد من المعامالت في الشهر:

•في حالة سوء استخدام البطاقة ،يحتفظ البنك بحق عدم تقديم أي من الهدايا للعمالء.
•ســيتم تحديــد الفائزيــن بنــاء علــى أكبــر عــدد مــن المعامــات التــي تتــم بواســطة البطاقــة مــع االخــذ 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  10معامالت شرائية خالل الشهر.
•يتم استبعاد المعامالت الخاصة بسداد الرسوم الجمركية او المصاريف الحكومية.
•يتم استبعاد المعامالت المتكررة وفقا لسياسة االستعمال العادل.
ً
نقديا.
•ال يحق للعميل مطالبة البنك باستبدال قيمة الهدية بما يعادلها
•الهديــة لبطاقــات ليفربــول ورلــد ،تليفزيــون ســمارت  65بوصــة  4Kالتــرا اتــش دي واشــتراك عــام كامــل لمشــاهدة
الــدوري االنجليــزي و اهــم البطــوالت االوروبيــة ونظــام صوتــي ســاوند بــار وقميــص وكــرة قــدم ليفربــول الرســمي.
•الهديــة لبطاقــات ليفربــول بالتينيــوم وتيتانيــوم ،تليفزيــون ســمارت  65بوصــة  4Kالتــرا اتــش دي واشــتراك عــام كامــل
لمشــاهدة الــدوري االنجليــزي و اهــم البطــوالت االوروبيــة وقميــص وكــرة قــدم ليفربول الرســمي.
•مقاس قميص النادى الرسمي غير قابل للتغيير.
•يحق للبنك إلغاء أو تعديل كل أو بعض األحكام والشروط الخاصة بهذه الهدية.
•ال يمانــع العميــل فــي الظهــور فــي جميــع وســائل اإلعــام 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.

حملة الهدايا المضمونة عند استخدام البطاقة:

•في حالة سوء استخدام البطاقة ،يحتفظ البنك بحق عدم تقديم أي من الهدايا للعمالء.
•هذا العرض لكمية محدودة.
•مقاس قميص النادى الرسمي غير قابل التغيير.
•ستتم إضافة جميع معامالت البطاقات اإلضافية الى البطاقة األساسية.
•قميص النادى الرسمي واحدة فقط لكل عميل حتى لو كان العميل لدية بطاقات متعددة.
•هدية «ليفربول من البيت» واحد فقط لكل عميل حتى لو كان العميل لدية بطاقات متعددة.
•يتم استبعاد المعامالت الخاصة بسداد الرسوم الجمركية او المصاريف الحكومية.
•يتم استبعاد المعامالت المتكررة وفقا لسياسة االستعمال العادل.
ً
نقديا.
•ال يحق للعميل مطالبة البنك باستبدال قيمة الهدية بما يعادلها
•يحق للبنك إلغاء أو تعديل كل أو بعض األحكام والشروط الخاصة بهذه الهدية.
•ال يمانــع العميــل فــي الظهــور فــي جميــع وســائل اإلعــام 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.
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