
الشروط واألحكام

استخدم بطاقتك االئتمانية لجميع مشترياتك خالل فترة رمضان واحصل على قسائم شرائية  ( طيران و فنادق)  تصل الى 
5,000 ريال باإلضافة  الى اميال من الفرسان تصل الى 5,000 ميل  لـ 100 عميل من العمالء المؤهلين كما هو موضح ادناه

فترة العرض:
20 ابريل 2021 حتى 20 مايو 2021

- يطبق العرض على عمالء بطاقات البنك السعودي الفرنسي االئتمانية فقط.
- يطبق عرض "القسائم الشرائية " + أميال الفرسان على االعلى شراء خالل فترة العرض.

- سيتم تأهل اعلى 100 عميل األكثر استخداما للبطاقة بحسب مجموع المشتريات خالل فترة العرض.
- سوف تطبق العروض على العمليات الشرائية التي تمت من خالل جميع المتاجر عبر نقاط البيع أو السوق االلكتروني فقط خالل فترة العرض.

- سيتم منح القسائم الشرائية واالميال للبطاقات المفعلة والغير متأخرة بالسداد.
- ستكون العمليات الشرائية المؤهلة للقسائم الشرائية وأميال الفرسان صافية من العمليات الملغاة او المستردة.

- سوف يتم توزيع القسائم الشرائية وأميال الفرسان للعميل في غضون 30 يوًما من انتهاء الحملة
- القسائم عبارة عن نقاط في محفظة المسافر تعادل مبلغ القسيمة 
- مدة صالحية القسيمة 6 أشهر من تاريخ أضافة في برنامج المسافر  

- سوف يتم التواصل مع العمالء الذين تأهلوا للقسائم الشرائية +أميال الفرسان ويحق للبنك اإلعالن عن أسماء العمالء في موقع و منصات البنك االلكترونية.
- عند تأهل العميل والحضور الستالم القسائم يتطلب التوقيع على نموذج اإلقرار واستخدام البنك لإلعالن عن منح المكافئة.

- يجب على للعمالء المؤهلين توفير رقم عضوية الفرسان وحسابه الشخصي في موقع وتطبيق المسافر ليتم إضافة القسائم وأميال الفرسان عبر تطبيق المسافر
- كل عميل مؤهل لالستفادة من العروض المقدمة مرة واحدة خالل فترة العرض وبعد استيفاء الشروط أعاله.

- تطبق شروط وأحكام برنامج الفرسان.
- تطبق شروط وأحكام موقع وتطبيق المسافر. 

- تطبق شروط وأحكام بطاقات البنك السعودي الفرنسي االئتمانية.
- موظفين البنك السعودي الفرنسي غير مشمولين بالعرض 

- تبدأ رسوم البطاقة االئتمانية السنوية من 200 ر.س
- معدل النسبة السنوية يبدأ من 33.68%

- البنك السعودي الفرنسي خاضع إلشراف ورقابك البنك المركزي السعودي

.Term & conditions apply. Banque Saudi Fransi is under the supervision and control of Saudi Central Bankالبنك السعودي الفرنسي خاضع إلشراف ورقابة البنك المركزي السعودي.

عدد القسائم
20 قسيمة حجوزات طيران و فنادق

20 قسيمة حجوزات طيران و فنادق

60 قسيمة حجوزات طيران و فنادق

مبلغ كل قسيمة
5,000 ريال سعودي  + 5,000 ميل من الفرسان 

2,500 ريال سعودي  + 2,500 ميل من الفرسان

1,000 ريال سعودي  + 1,000 ميل من الفرسان


