
AB and VISA Summer Campaign 2019 
 

EN AR  
1. The campaign will start on 1st of August until 

September 30th 2019. 
2. The campaign includes the following: 

 
 Guaranteed winning for Arabi Reward points 

based on the spend range when using AB 
Credit card through (Airlines, Restaurants, 
tourism companies, Hotels, E-commerce, 
Schools and all International spend) as clarified 
on the below table (only for Gold, Black, 
Platinum and Signature cards):  

 

CC International POS 
Spend EGP Range 

#Number of 
Arabi Reward 
Points 

10,000 20,000 15,000 

20,000 30,000 45,000 

30,000 50,000 90,000 

50,000 80,000 180,000 

80,000 + 300,000 

 
 0% Easy Payment Plan (EPP) on all E-commerce 

& School transactions – up to 3 months for the 
amounts equal to or higher than 1000 EGP and 
it’s equivalent in other currencies (for all VISA 
credit card Types). 
 
 

3. Arab Bank employees are included in this 
campaign. 
 

 
4. All Arab Bank VISA Credit Cards point of sale 

and E-commerce transactions will be included 
in the Campaign announced above during the 
campaign. 
 

5. Only Posted “point of sale” transactions will be 
included during the campaign period 
 

6. Cash & Balance transfer Transactions are not 
included in the Campaign 

 
7. Cards should be active and not delinquent at 

draw date. 
 

8. Supplementary credit card POS spending will 
be added to the primary card and maximum 
reward points will be applied over all customer 
cards under the same account.  
 

9. The prizes are not transferable at all. 

 2019 سبتمبر 30 حتىو  أغسطس 1تبدا الحملة بتاريخ من  .1

. 
 
 الحملة تشمل التالي : .2

 
 عند  العربيآت ربح مضمون لنقاط مجانية ضمن برنامج مكاف

شركات كل من ) في االئتمانية العربيت البنك استخدام بطاقا
الفنادق, التسوق عبر الطيران, المطاعم, شركات السياحة, 

األنترنت, المدارس األساسية والثانوية, أو التسوق خارج 
 ،بالك ،)فقط لبطاقات جولد حسب الجدول التالي  ( مصر

 :( Signatureوم و يبالتن
 

مجموع النقاط 
األضافية 

 المضمونة 

 بالجنيه   قيمة االستخدام

 من الى

 10,000 20,000 نقطة  15,000

 20,000 30,000 نقطة  45,000

 30,000 50,000 نقطة  90,000

 50,000 80,000 نقطة  180,000

 80,000, أكثر من نقطة  300,000

 
  مصاريف  وا عبر االنترنتامكانية تحويل حركات الشراء

% و لمدة سداد 0على كافة البطاقات للتقسيط بفائدة  المدارس

الحد  -شهور  ضمن برنامج التسديد المريح * 3تصل لغاية 

جنيه او ما يعادلها بالعمالت  1000االدنى لمبلغ الشراء هو 

 .(ئتمانيةالا)لجميع بطاقات فيزا االخرى 

 
 

 .موظفي البنك العربي مؤهلين لالشتراك بالحملة .3
 
 

والشراء  عند نقاط البيع جميع حركات الشراءالحملة تشمل  .4
كما هو  بطاقات العربي االئتمانيةباستخدام  عبر األنترنت

 .ةعن البنك العربي خالل مدة الحمل الصادرة معلن و
 

على حركات الشراء المقيدة على  المعامالتسيتم احتساب  .5
 .فقط العميلحساب 

 
 .ال تشمل الحملة عمليات السحب النقدي .6

 
تكون البطاقات  المؤهلة نشطة وغير متعثرة عند  يجب أن .7

 .موعد سحب
 

لحاملي البطاقات الفرعية بحد مشترك  حركات الشراءتضاف  .8
ويطبق الحد األقصى للنقاط المكتسبة  لصاحب البطاقة الرئيسية

 .ليعلى الحساب الواحد لجميع بطاقات العم
 

 
 حال من االحوال . أيالجوائز غير قابلة للتحويل تحت  .9

 
يحتفظ البنك العربي بحقه في اختيار الفائز بناًء على  .10

المعلومات المتوفرة لديه عند تاريخ اتخاذ القرار ويعتبر قرار 
 صالبنك نهائياً بهذا الخصو

 



 
10. The Bank reserves the right to choose the 

winners as per the available information and 
the bank decision is consider as final . 

 
11. The Bank reserves the right to amend the 

terms and conditions of this campaign at any 
time upon announcement  

 
12. The Bank reserves the right to terminate this 

Campaign at any time upon announcement to 
customers. 

 

يحق للبنك القيام بتعديل الشروط واألحكام الخاصة بالحملة في  .11
 بذلك  العمالءاسباً مع اشعار أي وقت وكما يراه من

 
 العمالءر اانهاء هذه الحملة في أي وقت مع اشعيحق للبنك  .12

 بذلك 

 

 
 


