االحكام و الشروط العامة:



تبدأ الحملة على الجوائز في شهر أذار و تنتهي خالل الربع األول من 2019
يتم السحب على الجوائز النقدية شهريا ,ما عدا الشهر الذي يتم فيه السحب على الجائزة الكبرى



يكون السحب على الجوائز النقدية خالل االسبوع االول من الشهر لخمسة رابحين 750 ,دوالر للرابح الواحد



يكون السحب على الجائزة الكبرى " سيارة فيات تيبو  "2018في كل ربع ( شهر حزيران ,أيلول ,كانون االول
و أذار)



السحوبات تشمل معتمدي شباب فقط.



يستثنى موظفي البنك العربي من السحوبات.



ال يسمح بتحويل الجائزة لشخص اخر غير المعتمد الفائز تحت أي ظرف من الظروف.



يمكن للمعتمد الفوز مرة واحدة فقط خالل العام الواحد.



يتم تبليغ المعتمد الفائز من خالل مركز الخدمة الهاتفية او أي طريقة يراها البنك مناسبة.



للبنك العربي الحق في تحديد المعتمدين المؤهلين للسحوبات حسب المعلومات المتوفرة لديه في حينه و يكون
قرار البنك العربي نهائيا في هذا الصدد.



للبنك العربي الحق في تعديل األحكام و الشروط الخاصة بالحملة في أي وقت مع اعالم المعتمدين بذلك
بالطريقة التي يراها البنك مناسبة و بعد الحصول على موافقة سلطة النقد الفلسطينية.



للبنك العربي الحق في انهاء هذه الحملة في أي وقت مع اعالم المعتمدين بذلك بالطريقة التي يراها البنك مناسبة
و بعد الحصول على موافقة سلطة النقد الفلسطينية.

الشروط و االحكام الخاصة بسحوبات الشهرية و سحوبات الجائزة الكبرى:


يجب أن ال يقل معدل الرصيد اليومي للحساب عن  100دوالر أو ما يعادها بالعمالت االخرى خالل فترة
السحب.
كل معدل رصيد 100دوالر أو ما يعادله بالعمالت االخرى يمنح المعتمد فرصة بالسحب خالل فترة السحب.



كل عملية شراء على نقاط البيع بمبلغ  $10من خالل بطاقة فيزا الكترون شباب ستمنح المعتمد فرصة ونصف
إضافية بالسحب.



كل عملية شراء من خالل العربي أونالين ( تسديد الفواتير) ستمنح المعتمد فرصة إضافية بالسحب.



كل عملية شراء على نقاط البيع بمبلغ  $10من خالل بطاقة فيزا االئتمانية شباب ستمنح المعتمد فرصتين
إضافيتين بالسحب.









كل عملية شراء بمبلغ  $10من خالل االنترنت ستمنح المعتمد فرصة اضافية بالسحب.
الحد األقصى لعدد الفرص للمعتمد الواحد هو  350فرصة
تحسب الفرص بقسمة معدل الرصيد اليومي خالل فترة السحب على  100دوالر.
حسابات شباب الجديدة ستحصل على  10فرص اضافية
المعتمد شباب الحاصل على خدمة العربي موبايل فعالة سيحصل على  10فرص اضافية للدخول في السحب

