
 "فوازير رمضان" حملة

 

 :حملةال شروط و أحكام

  Facebookعلى صفحة البنك الرسمية على و سؤال خاص بالعيد  يوميا   طرح سؤالسيتم  -1

(Bank ABC in Jordan) تؤهل المشاركين لربح جوائز نقدية و جهازPro  IPhone 12. 

   https://www.facebook.com/BankABCJordan/الرابط الخاص بصفحة البنك المذكورة أعاله:  -2

 الجوائز:  -3

 يومي الجمعة و السبت(.)باستثناء  دينار 100قيمتها نقدية يومية جائزة  -

    IPhone 12 Pro جهازالفطر عيد جائزة  -

 شروط التأهل للدخول في السحوبات: -4

 (.Bank ABC In Jordan( بصفحة البنك الرسمية على فيسبوك )Likeعمل إعجاب ) -

 كتابة رقم اإلجابة الصحيحة. -

 أصدقاء بحد أدنى. 3( ل Mentionعمل إشارة ) -

 ( في نفس التعليق.Mentionيجب أن تكون اإلجابة على السؤال و اإلشارة ) -

 ( ونفس الشروط السابقة تنطبق على السؤال الخاص بجائزة العيدIPhone 12 Pro) الذي سيتم و

 اإلعالن عنه الحقا .

أما بخصوص  مدة استقبال اإلجابات على السؤال اليومي تستمر لغاية منتصف الليل من نفس اليوم -5

جائزة عيد الفطر سيستمر استقبال اإلجابات على السؤال الخاص بها حتى اخر يوم من أيام عيد 

 د المدة المحددة.، ولن يتم اعتماد أي إجابة صحيحة بعالفطر

رازها عند بيجب إوإلعالم الفائز بالجائزة  (Messenger) الماسنجرتطبيق سيتم إرسال رسالة على  -6

 .هااستالم

 أي وثائق اثبات للتعرف على الفائز.يحق للبنك طلب  -7

 الرئيسي للبنك باإلدارة العامة. من موقع الفرعيتم استالم الجائزة  -8

 ((83) ، عمارة رقم ABC عمان: الشميساني، شارع الملكة نور، بناية بنك (

يوم من إعالن أسماء الفائزين يفقد الفائز حقه بالحصول  30في حال عدم استالم الجائزة خالل مدة  -9

 .رابح  أخر أو إلغاء الجائزةعلى الجائزة و يحق للبنك استبداله ب

 شخصيا . لن يتم تسليم الجائزة إال بحضور الفائز -10

في المسابقة من خالل اإلجابة على األسئلة و تحقيق شروط المسابقة موافقة  مشاركةالتعتبر  -11

بأي من الجوائز الفوز حال ضمنية من المشاركين على نشر اسم حساب الفيسبوك الخاص بهم في 

 المطروحة.

ممن تنطبق عليهم شروط التأهل  Facebookلرواد موقع التواصل االجتماعي هذه المسابقة مخصصة  -12
 .( البنك للدخول على السحب )عمالء البنك أو غير عمالء

من الدخول في  (ABCIلالستثمارات المالية ) العربيو موظفي شركة التعاون يستثنى موظفي البنك  -13
 السحوبات. 

 .لجنة داخلية في البنك الجوائز بحضورسيتم السحب على  -14
 على صفحة البنك بالدورية التي يراها البنك مناسبة.سيتم نشر اإلجابات الصحيحة  -15
 .ة )فيما يخص الجوائز اليومية(لشخص الواحد الفوز بأكثر من جائزال يمكن ل -16
 .عيد الفطر السعيدانتهاء ولغاية  19/04/2021 المؤرخ ثنينمن يوم اال مسابقةلا تستمر -17
التالي لكل مسابقة يومية، وفي  سيتم إجراء السحب على الجوائز النقدية اليومية في يوم العمل -18

 (.IPhone 12 Pro)األسبوع األول الذي يلي عطلة عيد الفطر بالنسبة لجائزة عيد الفطر 
 سيتم اإلعالن عن الرابحين خالل مدة أقصاها أسبوع من تاريخ السحب. -19
وأي  االلكترونيسيتم نشر أسماء الرابحين على صفحات التواصل االجتماعي الخاصة بالبنك والموقع  -20

 .من القنوات اإلعالمية التي يراها البنك مناسبة
 

https://www.facebook.com/BankABCJordan/

