
عزيزي العميل،  يرجـــى االطـــالع أدنـــاه علـــى الشـــروط واألحـــكام الخاصـة بالحمـــالت الترويجيـة لبطاقـات 
ليفربــول االئتمانيــة

يتعيــن علــي العميــل اســتخدام بطاقات ليفربول االئتمانية فــي المعامــالت الشــرائية مــن خــالل ماكينــات نقــاط البيــع 
أو االنترنـت داخـل مصـر او خارجهـا حتـى يحصـل علـى فرصـة للفـوز

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

(الفائز األول-هدية ليفربول من البيت) ٢٠,٠٠٠ جم

(لباقي الفائزين) ١٠,٠٠٠ جم ٥٠ جم بطاقة ليفربول تيتانيوم 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.• 
هديــة الفائــز االول، رحلــة شــاملة التكاليــف لشــخص واحــد (شــاملة الطيــران واإلقامــة وتذاكــر المبــاراة) لحضــور مبــاراة • 

ليفربــول فــي ملعــب انفيلــد او باقــة هدايــا «ليفربــول مــن البيــت» شــاملة تليفزيــون ســمارت ٦٥ بوصــة ٤K التــرا اتــش 
دي ، اشــتراك لمشــاهدة الــدوري االنجليــزي واهــم البطــوالت االوروبيــة لمــدة ســنة، قميــص نــادي ليفربــول الرســمي، 

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

ويحــق للبنــك اســتخدام اســم العميــل وذلــك فــى المواعيــد والتواريــخ التــى يحددهــا البنــك فــى 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.• 
قميــص نــادى ليفربــول الرســمي واحــد فقــط لــكل عميــل، رحلــة واحــدة فقــط لــكل عميــل، حتــى لــو كان العميــل لديــة • 

بطاقــات متعــددة.
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 يمانــع العميــل فــى الظهــور فــى جميــع وســائل اإلعــالم بــكل أنواعهــا «المســموعة والمرئيــة» والتواصــل االجتماعــى • 

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


