
شروط وأحكام 
قسائم الشراء اإللكترونية

نظرة عامة على الشروط، وكيفية استبدال قسائم الشراء اإللكترونية:

يتم منح قسائم الشراء اإللكترونية كمكافآت من البنك للعمالء المؤّهلين 	 

إن اختيــار الفائزيــن بقســيمة الشــراء اإللكترونيــة يعتمــد علــى الشــروط الخاصة 	 

بــكل حملة

الّلــه، ســتصبح القســيمة غيــر صالحــة 	  فــي حالــة وفــاة العميــل، ال قــّدر 

شــخص أي  طريــق  عــن  االســتخدام  أو  لالســتبدال 

يحــق لـــ CIB إنهــاء حملــة قســائم الشــراء اإللكترونيــة و/أو إلغائهــا، و/أو تغييــر 	 

ــي أي وقــت دون إشــعار مســبق أو  ــك الخــاص ف ــر البن ــا لتقدي ــا وفًق مزاياه

ــر أو حــذف أو إضافــة  ــك تغيي مســؤولية تجــاه المشــاركين، كمــا يمكــن للبن

ــر المشــاركين  ــا، و/أو ســحب أو تغيي أي مــن الشــروط واألحــكام الموضحــة هن

سيتم تسجيلك بشكل تلقائي في الحملة المستهدفة مجاًنا	 

القســيمة صالحــة لمــدة شــهر واحــد فقــط، دون إمكانيــة تجديــد أو مــد تاريــخ 	 

انتهــاء صالحيتهــا

ســيتم إرســال قســائم الشــراء اإللكترونيــة للعمــالء المؤّهليــن علــى أرقــام 	 

البنــك، لذلــك يجــب أن يحــرص العميــل علــى  هواتفهــم المســّجلة لــدى 

ــن يتحمــل  ــى يتمكــن مــن اســتالم القســيمة. ل ــه باســتمرار حت ــث بيانات تحدي

ــل  ــا مــن قب ــم تقديمه ــر صالحــة ت ــة أو غي ــات خاطئ ــك مســؤولية أي بيان البن

العميــل. ال يمكــن اســتبدال قســائم الشــراء اإللكترونيــة بأمــوال

ــة مــن خــالل رســالة 	  ــر فــي اســتالم قســيمتك اإللكتروني إذا واجهــت أي تأخي

نّصيــة، فقــد يرجــع ذلــك ألســباب فنيــة خارجــة عــن إرادة البنــك

الشــراء 	  قســيمة  إظهــار  عليــك  القســيمة،  اســتخدام  مــن  تتمّكــن  كــي 

اإللكترونيــة وبطاقــة الرقــم القومي/جــواز الســفر الســاري الخــاص بــك للتاجــر، 

وذلــك بغــرض التحّقــق مــن هوّيتــك

يحــق للبنــك مشــاركة البيانــات الشــخصية للعمــالء فــي ســرية تامــة مــع أٍي 	 

مــن الــوكالء الذيــن يعتمــد عليهــم البنــك فــي تقديــم خدمــة قســائم الشــراء 

ــة اإللكتروني

إذا كان عليــك دفــع أي مبالــغ إضافيــة حتــى تتمّكــن مــن اســتخدام قســيمة 	 

مكافآتــك، فيمكنــك دفــع الفــارق ببطاقــة CIB االئتمانيــة أو الخصم المباشــر 

الخاصــة بــك، أو الدفــع نقــًدا

إذا كانــت قيمــة مشــترياتك أقــل مــن قيمــة قســيمة الشــراء، لــن يمكنــك 	 

اســتعادة الفــارق مــن البنــك أو التاجــر

إن البنــك لديــه الحــق فــي إلغــاء التعاقــد مــع أي مــن التجــار أو تعديــل سياســة 	 

وشــروط االســتخدام لــدى التجــار دون إشــعار مســبق

إن CIB غيــر مســؤول عــن أي مــن الســلع أو الخدمــات المقّدمــة لــدى التجــار 	 

ــر الســفر، أو مــزودي  ــز تذاك ــع التســوق، أو مواقــع حج المشــاركين، أو مواق

الخدمــة، أو أي وكيــل معتمــد بموجــب العــرض المقــّدم، وكذلــك يخلــي 

مســئوليته عــن جــودة أو أداء تلــك المنتجــات. فــي حالــة وجــود أي شــكوى أو 

تعليــق تجــاه الخدمــة/ المنتــج، عليــك بتوجيههــا إلــى التاجــر أو مــزّود الخدمــة 

ذاتــه


