
احجز  اآلن!

ال تلوح للمسافر
سافر معاه

وخذ خصم 20% على الفنادق 
و 15% على الرحالت

BSF21 ال تلوح للمسافركود الخصم
سافر معاه

Banque Saudi Fransi is under the supervision and control of Saudi Central Bank. البنك السعودي الفرنسي خاضع إلشراف ورقابة البنك المركزي السعودي.

احجز إقامة فندقية واحصل على خصم فوري %10 باإلضافة إلى %10 كنقاط في محفظة المسافر تستخدمها في 
حجوزاتك المستقبلية معنا.

احجز رحلة طيران واحصل على خصم فوري %5 باإلضافة إلى %10 من قيمة حجزك كنقاط في محفظة المسافر 
تستخدمها في حجوزاتك المستقبلية معنا.

يطبق الخصم بعد إدخال بيانات بطاقة البنك السعودي الفرنسي مدى أو فيزا االئتمانية وكود الخصم BSF21 في 
المكان المخصص لكود الخصم والضغط على "تطبيق" إلتمام حجزك.

فترة العرض : 1 يوليو 2021 حتى 31 يوليو 2021
ال يوجد حد أدنى لإلنفاق لالستفادة من هذا العرض.

يسري العرض فقط لحاملي بطاقات البنك السعودي الفرنسي مدى أو فيزا االئتمانية 
فترة السفر واإلقامة الفندقية: مفتوحة بدون توقف.

يسري العرض على حجز طيران واحد وحجز فندقي واحد لكل مستخدم
العرض متوفر لخيار الدفع المباشر فقط. 

Apple Pay ال يسري العرض على الحجوزات المدفوعة بواسطة
ال يمكن استبدال النقاط على حجوزات الفنادق بخيار "ادفع الحًقا"

يطّبق الخصم على المبلغ اإلجمالي للحجوزات، وهو ال يشمل الضرائب/ رسوم الخدمة
النقاط المكتسبة سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ الحجز.

ال يمكنك استخدام أكثر من كود خصم في الحجز الواحد أو استبدال نقاط المحفظة مع الخصومات التلقائية.
نقاط المحفظة غير قابلة للتحويل وال يمكنك استبدال قيمتها نقدًا

في حال قمت بتسجيل الدخول خالل الحجز، سُتضاف النقاط إلى محفظتك مباشرة عند إتمام حجز اإلقامة الفندقية 
أو رحلة الطيران. ُيرجى اإلّطالع على الصفحة الرئيسية لمحفظة المسافر للمزيد من المعلومات.

يحتفظ المسافر بالحق في تغيير أو إلغاء هذا العرض وفقًا لتقديرها المطلق.
تطّبق شروط وأحكام شركة المسافر 

تطبق شروط وأحكام بطاقات البنك الفرنسي االئتمانية 

الخطوة 1: احجز إقامة فندقية أو رحلة طيران مع المسافر
الخطوة 2: عند الحجز من خالل الموقع أو التطبيق، قم بإدخال بيانات بطاقة البنك السعودي الفرنسي (فيزا) 
و(مدى) ,وكود الخصم BSF21 في المكان المخصص لكود الخصم على صفحة الدفع والضغط على "تطبيق" 

الخطوة 3: يطبق الخصم مباشرة بعد إتمام عملية الحجز. في حال قمت بتسجيل الدخول خالل الحجز، ستضاف 
النقاط إلى محفظتك مباشرًة.

الشروط واألحكام:

يمكنك الحصول على 1 ميل من برنامج "الفرسان" على كل 1 ريال تنفقه على حجوزات الفنادق ورحالت الطيران مع 
"السعودية".

يسري العرض خالل هذه الفترة الترويجية فقط مع العلم أن القيمة االعتيادية تعادل 1 ميل لكل 7 ريال تنفقه على 
حجوزات الفنادق

فترة العرض: 1 يوليو 2021 حتى 31 يوليو 2021
يجب أن تكون عضوًا في برنامج "الفرسان" من الخطوط الجوية السعودية لكسب األميال.
ال يمكنك اكتساب أميال برنامج "الفرسان" مع برنامج مكافآت آخر مثل برنامج قطاف.      

سيتّم احتساب األميال على السعر األساسي للحجز، والذي ال يشمل ضريبة القيمة المضافة وضريبة المدينة ورسوم 
الخدمة (إن وجدت).    

سوف يتم احتساب األميال في حساب "الفرسان" الخاّص بك بعد 14 يومًا كحد أقصى من استخدام الحجز.   
ال يمكن دمج هذا العرض مع أي عرض آخر.

الشروط واألحكام الخاصة بالفرسان                                        

كيف تستفيد من العرض؟
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Book a hotel and enjoy an instant 10% discount on your current booking along with 10% of your 
booking amount back into your Almosafer Wallet to be used on future bookings.
Book a flight and enjoy an instant 5% discount on your current booking along with 10% of your 
booking amount back into your Almosafer Wallet to be used on future bookings.
The offer will be applied when you enter Banque Saudi Fransi mada and Visa credit cards details 
and the promo code BSF21 in the discount code box and click on 'Apply' upon checkout.
Offer period: 1 July 2021 until 31 July 2021
There is no minimum spend for this offer.
Offer is only applicable for Banque Saudi Fransi mada and Visa credit cards.
Stay & travel period: Open with no blackout dates
The offer is valid for one flight and one hotel booking per customer.
The offer is only valid on bookings that are paid for immediately.
The offer is not applicable on bookings paid for using Apple Pay.
Wallet points cannot be redeemed on 'Pay later’ hotel bookings.
The discount is applied to the total booking amount, excluding the service fee/taxes. (If any).
Earned points are valid for 6 months from the date of booking.
You cannot use multiple voucher codes in a booking or earn Wallet points in conjunction with 
auto-applied discounts.
Points are non-transferable and cannot be exchanged for cash.
If you're signed in while booking, you'll receive the Wallet points for hotel & flight bookings 
immediately after completing the booking. See Almosafer’s Wallet page for more info.
Almosafer reserves the right to amend or cancel this promotion at its sole discretion.
Almosafer Term and Condition Apply 
Banque Saudi Fransi credit cards Term and Condition Apply 

Step 1: Book your hotel or flight with Almosafer.
Step 2: For app or web bookings, enter your Banque Saudi Fransi (mada) or (Visa) credit cards 
details and the promo code BSF21 in the discount code box and click on 'Apply'.
Step 3: The discount will be applied automatically when you complete your booking. If you're 
signed in, you will receive the Almosafer Wallet points immediately.

Terms & Conditions

You can earn 1 reward mile on every SAR 1 spent on hotel and SAUDIA flight bookings.
This rate is only valid during this promotion. Standard rate is 1 reward mile on every SAR 7 spent 
on hotel bookings.
Offer period: 1 July 2021 until 31 July 2021
You must have an ALFURSAN membership with SAUDIA to be able to earn miles.
You cannot earn ALFURSAN miles in conjunction with loyalty programmes such as Qitaf.
The miles will be calculated on the base price, excluding VAT, city tax and service fee (if any).
You will receive the bonus miles 14 days after utilizing the booking.
This offer can't be combined with any other offer.

ALFURSAN T&Cs

How does it work?

Banque Saudi Fransi is under the supervision and control of Saudi Central Bank. البنك السعودي الفرنسي خاضع إلشراف ورقابة البنك المركزي السعودي.


