
 Campaign Terms and Conditions: 

•First 25,000 customers whom used Apple Pay during the 
campaign, will be credited with 200 Jana points.

•The offer is valid from 22nd of November till 5th  of Dec 
2020.

•To win 200 Jana points, BSF cards must be used through 
POS or e-commerce using Apple Pay only.

•The Maximum points earned per customer during the 
campaign is 200 Jana Points.

•To earn points you must register in Jana rewards program 
www.fransijana.com.sa

•Transactions done through ATMs will be excluded from the 
campaign’s eligibility.

•Points earned will be credited to your Jana loyalty account 
after 2 weeks from campaigns end date.

•Banque Saudi Fransi Staff will be excluded from the 
campaign. 

•Banque Saudi Fransi Cards terms and conditions apply.

•If the customer violates any of the terms and conditions of 
this competition or Banque Saudi Fransi card terms and 
conditions, the bank has the right to exclude or replace the 
customer its absolute discretion.

 شروط وأحكام الحملة :
•ســيتم منــح 200 نقطــة جنــى ألول 25,000 عميــل فقــط في حال قيامهم 

باستخدام أبل باي لمشترياتهم خالل مدة الحملة.

.2020 ديســمبر   5 حتــى  نوفمبــر   22 مــن  ســاري  •العــرض 

•حتــى تربــح 200 نقطــة جنــى يجــب اســتخدام بطاقــات الفرنســي المضافــة  
في أبل باي للشراء عبر نقاط البيع أو عبر اإلنترنت.

•الحــد األقصــى للنقــاط المكتســبة أثنــاء الحملــة هــو 200 نقطــة جنــى.

جنــى  الــوالء  ببرنامــج  التســجيل  يجــب  النقــاط  •الكتســاب 
www.fransijana.com.sa

اآللــي. الصــرف  أجهــزة  مــن  الســحب  عنــد  نقطــة  أي  احتســاب  يتــم  •ال 

بأســبوعين. الحملــة  انتهــاء  بعــد  المكتســبة  النقــاط  إيــداع  •ســيتم 

بالحملــة. مشــمولين  غيــر  الفرنســي  الســعودي  البنــك  •موظفــي 

الفرنســي. الســعودي  البنــك  بطاقــات  وأحــكام  شــروط  تطبيــق  •يتــم 

•إذا أخــل العميــل بــأي مــن شــروط وأحــكام هــذه الحملــة أو بشــروط وأحــكام 
بطاقــات البنــك الســعودي الفرنســي يحــق للبنــك اســتبعاد او اســتبدال 

العميل الفائز في أي مرحلة من مراحل الحملة حسب تقديره المطلق.

 

alfransi.com.sa800 124 0006 البنك السعودي الفرنسي خاضع إلشراف ورقابة مؤسسة النقد العربي السعودي.


