
Merchant Name T&Cs 

Souq.com 

- This offer is not valid with any other offer 
- Minimum transaction 500 EGP for installments 
- The card must have sufficient balance for the full purchase value 

- This offer is not valid with any other offer 
- Minimum transaction 500 EGP for Installment 
- Minimum transaction 1000 EGP for Friday cashback 
- The card must have sufficient balance for the full purchase value 

Vodafone 
- Minimum transaction 500 EGP for Installment 
- Installments on mobiles only 

Abdul Aziz Stores 

- 10 Months Installments with Zero interest is valid for Selected products 
- Minimum transaction 500 EGP for installments 
- The card must have sufficient balance for the full purchase value 
- At the cashier, present your CIB credit card and ask to pay in installments 

Tradeline 
- Minimum transaction 500 EGP for installments 
- The card must have sufficient balance for the full purchase value 
- At the cashier, present your CIB credit card and ask to pay in installments 

Ehab Center 

- This offer is not valid with any other offer 
- Minimum transaction 500 EGP for installments 
- The card must have sufficient balance for the full purchase value 
- At the cashier, present your CIB credit card and ask to pay in installments 
- Installment tenure vary based on product type 
Discount Offer 
- Discount percentage vary based on product type 

Ikea 
- Minimum transaction 500 EGP for installments 
- The card must have sufficient balance for the full purchase value 
- At the cashier, present your CIB credit card and ask to pay in installments 

El Borg 

- This offer is not valid with any other offer 
- eligible tests are  
 - CT Chest Scan 20% Discount 
 - PCR 25% Discount  
 - CBC 45% Discount 
 - CRP 45% Discount 
 - Ferritin 45% Discount 
 - D Dimmer 45% Discount 
 - LDH 45% Discount 
 - ALT 45% Discount 
 - ESR 45% Discount 
 - Covid Antibodies 35% Discount 
 - Antigen Rapid 40% Discount 



El Mokhtabar 

- This offer is not valid with any other offer 
- eligible tests are  
 - PCR 25% Discount  
 - CBC 45% Discount 
 - CRP 45% Discount 
 - Ferritin 45% Discount 
 - D Dimmer 45% Discount 
 - LDH 45% Discount 
 - ALT 45% Discount 
 - ESR 45% Discount 
 - Covid Antibodies 35% Discount 
 - Antigen Rapid 40% Discount 

Mazloum Home 

- This offer is not valid with any other offer 
- Minimum transaction 500 EGP for installments 
- The card must have sufficient balance for the full purchase value 
- At the cashier, present your CIB credit card and ask to pay in installments 

Mazloum 

- This offer is not valid with any other offer 
- Discount offer is available on selected items 
- Minimum transaction 500 EGP for installments 
- The card must have sufficient balance for the full purchase value 
- At the cashier, present your CIB credit card and ask to pay in installments 

Ghataty 

- This offer is not valid with any other offer 
Installments Offer 
- Minimum transaction 500 EGP for installments 
- The card must have sufficient balance for the full purchase value 
- At the cashier, present your CIB credit card and ask to pay in installments 
Discount Offer 
- 10% discount on (Hankook Korean / Lauven / Achilles Indonesia) tires and Varta batteries 
- 7% off on Michelin tires 

Heart Attack - This offer is not valid with any other offer 

Holmes Burger - This offer is not valid with any other offer 

Noon.com 
- Minimum transaction 500 EGP for installments 
- The card must have sufficient balance for the full purchase value 

Switch Plus 

- This offer is not valid with any other offer 
- Minimum transaction 500 EGP for installments 
- The card must have sufficient balance for the full purchase value 
- At the cashier, present your CIB credit card and ask to pay in installments 

HUB Furniture 

- Minimum transaction 500 EGP for installments 
- In case of installment discount will be less with 10% 
- The card must have sufficient balance for the full purchase value 
- At the cashier, present your CIB credit card and ask to pay in installments 

GoBus - This offer is not valid with any other offers 
New Balance - This offer is not valid with any other offer 

C&Co - This offer is not valid with any other offer 

Smart Gym - This offer is not valid with any other offer   



Linens and more 

- This offer is not valid with any other offer 
- Minimum transaction 500 EGP for installments 
- The card must have sufficient balance for the full purchase value 
- At the cashier, present your CIB credit card and ask to pay in installments 
Discount Offer 
- Extra 10% Discount on Egyptian Products 
-  Extra 5% Discount on Imported Products 

Link’em 

- This offer is not valid with any other offer 
- Minimum transaction 500 EGP for installments 
- The card must have sufficient balance for the full purchase value 
- At the cashier, present your CIB credit card and ask to pay in installments 

Select 

- This offer is not valid with any other offer 
- Minimum transaction 500 EGP for installments 
- The card must have sufficient balance for the full purchase value 
- At the cashier, present your CIB credit card and ask to pay in installments 
- Installment tenure vary based on product type 
Discount Offer 
- Discount Percentage vary based on product type 
- PlayStation 5 is excluded from Discount offer 

Mobilaty 

- This offer is not valid with any other offer 
- Minimum transaction 500 EGP for installments 
- The card must have sufficient balance for the full purchase value 
- At the cashier, present your CIB credit card and ask to pay in installments 

dstore - This offer is not valid with any other offer 

Matalan - This offer is not valid with any other offer 

O’five  - This offer is not valid with any other offer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

و اسم التاجر  و االحكام طالشر

Souq.com 

ي حالة التقسيط 500معاملة الحد األدنى لل -
 جنيه فى

اء الكاملة -  يجب أن تحتوي البطاقة عىل رصيد كاٍف لقيمة الشر

 جنيه 1000الحد األدنى للمعاملة لعرض يوم الجمعة   -

Abdul Aziz Stores 

 هذا العرض غير صالح مع أي عرض آخر -

ي حالة التقسيط 500معاملة الحد األدنى لل -
 جنيه فى

 شهور لمنتجات محددة 10تقسيط   -

 بالكامل المعاملةيجب أن تحتوي البطاقة عىل رصيد كاٍف لقيمة  -

 عىل برنامج التقسيط قدم بطاقة البنك التجاري الدولي اثناء عملية الدفع و اطلب السداد -

Vodafone 

 هذا العرض غير صالح مع أي عرض آخر -

ي حالة التقسيط 500معاملة الحد األدنى لل -
 جنيه فى

 بالكامل المعاملةيجب أن تحتوي البطاقة عىل رصيد كاٍف لقيمة  -
 قدم بطاقة البنك التجاري الدولي اثناء عملية الدفع و اطلب السداد عىل برنامج التقسيط -

Tradeline 
ي حالة التقسيط 500معاملة الحد األدنى لل -

 جنيه فى
 بالكامل المعاملةيجب أن تحتوي البطاقة عىل رصيد كاٍف لقيمة  -

 قدم بطاقة البنك التجاري الدولي اثناء عملية الدفع و اطلب السداد عىل برنامج التقسيط -

Mazloum Home 

 هذا العرض غير صالح مع أي عرض آخر -
ي حالة التقسيط 500معاملة الحد األدنى لل -

 جنيه فى

 بالكامل المعاملةيجب أن تحتوي البطاقة عىل رصيد كاٍف لقيمة  -

 قدم بطاقة البنك التجاري الدولي اثناء عملية الدفع و اطلب السداد عىل برنامج التقسيط -

Ikea 

 العرض غير صالح مع أي عرض آخرهذا  -

ي حالة التقسيط 500معاملة الحد األدنى لل -
 جنيه فى

 بالكامل المعاملةيجب أن تحتوي البطاقة عىل رصيد كاٍف لقيمة  -
 قدم بطاقة البنك التجاري الدولي اثناء عملية الدفع و اطلب السداد عىل برنامج التقسيط -

Noon.com 

 ي عرض آخرهذا العرض غير صالح مع أ -
ي حالة التقسيط 500معاملة الحد األدنى لل -

 جنيه فى

 بالكامل المعاملةيجب أن تحتوي البطاقة عىل رصيد كاٍف لقيمة  -

 قدم بطاقة البنك التجاري الدولي اثناء عملية الدفع و اطلب السداد عىل برنامج التقسيط -

Ghataty 

 هذا العرض غير صالح مع أي عرض آخر -

ي حالة التقسيط 500معاملة األدنى للالحد  -
 جنيه فى

 بالكامل المعاملةيجب أن تحتوي البطاقة عىل رصيد كاٍف لقيمة  -
 tires and Varta batteries (Hankook Korean / Lauven / Achilles Indonesia)% عىلي 10خصم  -

 Michelin% عىلي 7خصم  -

 الدفع و اطلب السداد عىل برنامج التقسيطقدم بطاقة البنك التجاري الدولي اثناء عملية  -

O’Five 

 هذا العرض غير صالح مع أي عرض آخر -

دادها كاش -  نسبة الخصم ال يمكن اسير

 هذا العرض يشى عىلي سعر المنتج بالكامل  -
 ارقام من بطاقتك ك برومو كود عند الدفع 6باستخدام اول  هذا العرض يشى عىلي التسوق عير الموقع فقط -

D Store 

دادها كاش -  نسبة الخصم ال يمكن اسير

 هذا العرض يشى عىلي سعر المنتج بالكامل -
 هذا العرض غير صالح مع أي عرض آخر -

Matalan 
 هذا العرض غير صالح مع أي عرض آخر -
 برومو كود عند الدفعارقام من بطاقتك ك  6استخدم اول  -

Mobilaty 

 آخرهذا العرض غير صالح مع أي عرض  -
ي حالة التقسيط 500الحد األدنى للمعاملة  -

 جنيه فى

 بالكامل المعاملةيجب أن تحتوي البطاقة عىل رصيد كاٍف لقيمة  -

  قدم بطاقة البنك التجاري الدولي اثناء عملية الدفع و اطلب السداد عىل برنامج التقسيط -

Select 

 هذا العرض غير صالح مع أي عرض آخر -

ي حالة التقسيط 500معاملة الحد األدنى لل -
 جنيه فى

 مدة التقسيط تختلف حسب نوع المنتج -

 بالكامل المعاملةيجب أن تحتوي البطاقة عىل رصيد كاٍف لقيمة  -
 قدم بطاقة البنك التجاري الدولي اثناء عملية الدفع و اطلب السداد عىل برنامج التقسيط -

Heart Attack -  آخرهذا العرض غير صالح مع أي عرض 

GoBus - هذا العرض غير صالح مع أي عرض آخر 

New Balance - هذا العرض غير صالح مع أي عرض آخر 

Holmes Burger - هذا العرض غير صالح مع أي عرض آخر 

C&Co - هذا العرض غير صالح مع أي عرض آخر 

Smart Gym - هذا العرض غير صالح مع أي عرض آخر 

Mazloum 

 صالح مع أي عرض آخرهذا العرض غير  -
ي حالة التقسيط 500معاملة الحد األدنى لل -

 جنيه فى

 بالكامل المعاملةيجب أن تحتوي البطاقة عىل رصيد كاٍف لقيمة  -

  قدم بطاقة البنك التجاري الدولي اثناء عملية الدفع و اطلب السداد عىل برنامج التقسيط -

 عرض الخصم ليس متاح عىل بعض المنتجات  -



El Borg 

 هذا العرض غير صالح مع أي عرض آخر -

 التحاليل والفحوصات الخاضعة للخصم -
- PCR 25% Discount  

- CT Chest Scan 20% 

 - CBC 45% Discount 

 - CRP 45% Discount 
 - Ferritin 45% Discount 

 - D Dimmer 45% Discount 

 - LDH 45% Discount 

 - ALT 45% Discount 
 - ESR 45% Discount 

 - Covid Antibodies 35% Discount 

 - Antigen Rapid 40% Discount 

El Mokhtabar 

 هذا العرض غير صالح مع أي عرض آخر -

 التحاليل والفحوصات الخاضعة للخصم -

- PCR 25% Discount  
- CT Chest Scan 20% 

 - CBC 45% Discount 

 - CRP 45% Discount 

 - Ferritin 45% Discount 
 - D Dimmer 45% Discount 

 - LDH 45% Discount 

 - ALT 45% Discount 
 - ESR 45% Discount 

 - Covid Antibodies 35% Discount 

 - Antigen Rapid 40% Discount 

Switch Plus 

 هذا العرض غير صالح مع أي عرض آخر -

ي  500الحد األدنى للمعاملة  -
 حالة التقسيطجنيه فى

 بالكامل المعاملةيجب أن تحتوي البطاقة عىل رصيد كاٍف لقيمة  -

 قدم بطاقة البنك التجاري الدولي اثناء عملية الدفع و اطلب السداد عىل برنامج التقسيط -

Hub Furniture 

 هذا العرض غير صالح مع أي عرض آخر -

ي حالة التقسيط 500معاملة الحد األدنى لل -
 جنيه فى

ي حالة التقسيط تقل نسبة الخصم ب  -
 % 10فى

 بالكامل المعاملةيجب أن تحتوي البطاقة عىل رصيد كاٍف لقيمة  -

 قدم بطاقة البنك التجاري الدولي اثناء عملية الدفع و اطلب السداد عىل برنامج التقسيط -

Ehab Center 

 هذا العرض غير صالح مع أي عرض آخر -

ي حالة التقسيط 500معاملة الحد األدنى لل -
 جنيه فى

 بالكامل المعاملةيجب أن تحتوي البطاقة عىل رصيد كاٍف لقيمة  -
 قدم بطاقة البنك التجاري الدولي اثناء عملية الدفع و اطلب السداد عىل برنامج التقسيط -

 آلخر منتجنسبة الخصم تختلف من  -

 مدة التقسيط تختلف من منتج آلخر -

Linens and more 

 هذا العرض غير صالح مع أي عرض آخر -

ي حالة التقسيط 500الحد األدنى للمعاملة  -
 جنيه فى

 عرض التقسيط لبطاقات االئتمان فقط -
 بالكامل المعاملةيجب أن تحتوي البطاقة عىل رصيد كاٍف لقيمة  -

 قدم بطاقة البنك التجاري الدولي اثناء عملية الدفع و اطلب السداد عىل برنامج التقسيط -

ي  -
 % عىل المنتجات المرصية10خصم إضافى

ي  -
 المستوردة% عىل المنتجات 5خصم إضافى

Link’em 

 هذا العرض غير صالح مع أي عرض آخر -

ي حالة  500الحد األدنى للمعاملة  -
 التقسيطجنيه فى

 بالكامل المعاملةيجب أن تحتوي البطاقة عىل رصيد كاٍف لقيمة  -

 قدم بطاقة البنك التجاري الدولي اثناء عملية الدفع و اطلب السداد عىل برنامج التقسيط -

 


