حملة البطاقات االئتمانية "بطاقتك االئتمانية بتربحك"
تفاصيل الحملة:
• تقدم الحملة أربعة جوائز نقدية شهرية و التي تبلغ كل منها  999دينار (جائزة واحدة شهريا) و جائزة نقدية كبرى
تبلغ  10,000دينار.
• يستفيد من هذه الحملة حملة بطاقات بنك  ABCاالئتمانية بمختلف أنواعها (الكالسيكية ،الذهبية ،البالتينية و
انفينيت).
• تستمر الحملة من  2022/08/14و لغاية 2022/12/31
• يجري السحب على األربعة جوائز النقدية الشهرية ابتداء من شهر تشرين األول  2022و على الجائزة النقدية
الكبرى في شهر كانون الثاني 2023
شروط التأهل للدخول على السحب:
• تتأهل فقط الحركات التي تمت على البطاقات االئتمانية من خالل نقاط البيع المختلفة ( )P.O.Sداخل وخارج
المملكة بما فيها حركات المشتريات عبر اإلنترنت.
• أن ال يقل الحد األدنى الستخدام البطاقة في المشتريات عن  500دينار شهريا ،للشهر الذي يسبق تاريخ
السحب للتأهل للدخول في السحب على الجوائز النقدية الشهرية.
• أن ال يقل الحد األدنى الستخدام البطاقة في المشتريات عن  2000دينار طوال فترة الحملة للتأهل للدخول في
السحب على الجائزة النقدية الكبرى.
• كل  100دينار تزيد عن الحد األدنى ،تمنحك فرصة إضافية للربح.
• ال يحق للعميل الفوز أكثر من مرة في نفس يوم السحب ،ولكن يحق للعميل الفوز أكثر من مرة خالل مدة
الحملة.
•

يتم اقتطاع كامل قيمة ضريبة الدخل المستحقة على الجائزة النقدية الكبرى بحسب قانون ضريبة الدخل األردني
من مبلغ الجائزة قبل تسليمها للعميل الفائز.

يستثنى من السحب:
 .1موظفي بنك  ABCو موظفي شركة التعاون العربي لالستثمارات المالية .ABCI
 .2الحسابات المصنفة و تلك التي تحت المراقبة.
 .3حركات أخرى ال تتعلق بالمشتريات مثل حركات السحب النقدي و حركات رسوم العموالت و الفوائد.
 .4حسابات البطاقات الجامدة.
 .5البطاقات غير المفعلة.
 .6بطاقات الشركات.
• يحصل العميل على نقاط والء مقابل مشترياته اليومية التي تتم بواسطة بطاقات فيزا االئتمانية و استبدالها فيما
بعد بمبالغ نقدية.
• يحصل العميل على خصومات من محالت تجارية عديدة مع برنامج الخصومات.

سيتم اإلعالن عن الرابحين من خالل صفحتنا على  )Bank ABC in Jordan( Facebookو Instagram
) (bankabc.joباإلضافة إلى موقعنا اإللكتروني التاليJordan.bank-abc.com :

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة أقرب فرع أو االتصال بمركز الخدمة الهاتفية 065100010

