
نمولك.. وندلّلك!
تقدم بطلبك اآلن!

استرداد نقديبطاقة إئتمانيةتمويل شخصي
على مشترياتك

١.  ١٠٪ استــرجــــاع نـقــــدي يـصـــــل حـــتى ٥٠٠ ر.س كــحــد أقــــــصى.

٢.  يجـب على العميل تحويـل راتبـة على البنك السعودي الفرنسي.
بطاقة  (تمويل شخصي +  المجمع  العرض  التقديم على  ٣.  يجب 
      ائتمـــانـيـــة في نفــــــس الطلــــــب) خــــــــالل فــتـــــــــرة الحمــــلـــــــة 

     واإلستفادة من العرض.
٤.   الحـــــد  االئتمــــاني األدنى للبـطاقـــة يجــب أن يكـون ٦,٠٠٠ ر.س. 

     للحصـــول على العـــرض.
٥.  تقــديم الطلبـــات يجـــب ان يكــون خــالل مـدة الحملــة.

٦.   في حــال إلغــاء البطاقـــة لن يسمــح للعميـل بإستـرجــاع الرســـوم 
     السنويـة / استـرجاع النـقدي.

٧.   ال يحـق للعميـل الحصول على االستــرداد النقــدي في حـال قـــام 
     بالغاء البطاقـة أو إعـادة التقديم خـالل الحملـة.

المشتـريـات  لعمليـات  البطاقـة  استخـدام  العميـل  على  يجب   .٨
      المحلية والدولية بمبلغ ١,٠٠٠ ر.س. خالل ٩٠ يوم من تاريخ إصدار 

     البطاقة لإلستفادة من عرض الغاء رسوم البطاقـة.
٩.   يجـب على العميل التسجيـل في برنامـج المكافـآت "جنى".

١٠. تطبـق جميــع شــــروط وأحـكــام البطـاقـــات االئتمـانـيـــة ومنتــج
     التمويـل الشخـصي.

١١. يتم إعطـاء العميـل مـدة أقصـاها ٣ شهـور و ٥ أيـام لإلستـرجـــاع 
     النقدي من تاريخ تقديم الطلب.

١٢. مدة الحملـة من تاريخ ١ نوفمبـر ٢٠١٩ وحـتى ٣١ ديسمبــر ٢٠١٩.
١٣. اإلسترجــاع النقــدي سيتــم بشكــل شهــري (خــالل اسبـوعيـن من 

     الشهـر التـالــي).
١٤. يمكنــك اآلن فـتــح حســـابك الجـــاري بكــل سـهــــولــة عـن طريــق

     فرنسي بلس او فرنسي موبايل.
١٥. الحملة تشمل بطاقات فيزا االئتمانية فقط.

١٦. البنك السعودي الفرنسي خاضع إلشراف ورقابة مؤسسة النقد 
     العربي السعودي.

1. 10% cash back prize is capped at SAR 500.
2. Customer must transfer his/her salary to BSF.
3. Eligible customers, are the customers who apply for 
 a bundle offer (Personal Finance + Credit Card together).
4. Minimum credit limit assignment of SAR 6,000 to be 
 eligible for the offer.
5. Application submission must be within the campaign 
 period from Nov 1st 2019 until Dec 31st 2019.
6. Cancellation of the card will not entitle customers for 
 fee refund upon utilization of gift.
7. Customer will not be entitled for prize if same product 
 cancelled and re-booked within campaign period.
8. Card must be used for SAR 1,000 at PoS transaction
 (local or international) within 90 days (3 months) of 
 card issuance date to benefit from the fee
 reversal program.
9. Customer must register in Jana Rewards Program.
10. Normal product T&Cs apply.
11. All cash back winners will have a maximum period of 
 3 months and 5 days from the application submission date.
12. Campaign period is from Nov 1st 2019 until Dec 31st 2019.
13. Cash back processing will be done on a monthly 
 basis (within 2 weeks of the following month).
14. Now you can open your account easily with Fransi 
 Plus or Fransi Mobile.
15. Campaign is limited to Visa cards products only.
16. Banque Saudi Fransi is under the supervision and 
 control of Saudi Arabian Monetary Authority. 


