ر
الماس
الذهب و الجزيرة
الشوط واألحكام الخاصة بعروض حساب الجزيرة
ي
ي
 .1برنامج العروض الخاصة هو ز
الذهب و الجزيرة
مية حرصية مقدمة من البنك لعمالء حساب الجزيرة
ي
ً
ز
الماس ،يقدم خصومات فورية وعروضا لدى العديد من المتاجر يف المملكة.
ي
ر
ذهب لدى بنك الجزيرة لالستفادة من برنامج العروض الخاصة.
.2
يشيط فتح حساب
ماس أو ي
ي
 .3ال يجب تحويل الراتب لالستفادة من الينامج.
ز
 .4هنالك مدة معينة لكل عرض وموضحة يف تفاصيل العرض لدى كل رشيك.
ز
المجان الخاص لعمالء حساب الجزيرة
 .5يمكنك التواصل مع فريق العمل عن طريق التصال عىل الرقم
ي
الماس8002446262 :
الذهب 8002440606 :وحساب الجزيرة
ي
ي
 .6يحق للعميل الحصول عىل الخصم من نفس التاجر ر
أكي من مرة.
ز
ز
المجان الخاص
 .7يحق للعميل رفع شكوى يف حال لم يحصل عىل الخصم ،عن طريق التصال عىل الرقم
ي
الماس8002446262 :
الذهب 8002440606 :وحساب الجزيرة
لعمالء حساب الجزيرة
ي
ي
ز
ز
ز
ر
وف حال إنتهاء العرض سيتم إزالته من الصفحة
 .8جميع تفاصيل العروض موجودة يف موقعنا اللكي ي
ون ،ي
الخاصة بالعروض.
 .9برنامج "العروض الخاصة" يحتوي عىل عروض للمطاعم ،السفر والسياحة ،التسوق ،أسلوب الحياة
ومجموعة واسعة من الخدمات .يمكن التعرف عليهم من خالل موقع بنك الجزيرة أو عي ووسائل
االجتماع.
التواصل
ي
 .10برنامج "العروض الخاصة" قد ينطبق أو ال ينطبق عىل خصم التاجر الحال ويعود ذلك ر
لشوط وأحكام
ي
التاجر.
ز
ر
 .11ال ر
يشيط حد أدن لمبلغ المشييات لالستفادة من "العروض الخاصة".
ر
لالشياك ز يف برنامج "العروض الخاصة".
 .12ال يتوجب زيارة الفرع
 .13نسبة الخصم غي موحدة لجميع ال رشكاء ،لكل رشيك نسبة خصم معينة وموضحة عىل الموقع
ر ز
االجتماع.
ون ،وقنوات التواصل
اللكي ي
ي
 .14ال يوجد رسوم عىل برنامج "العروض الخاصة" الخدمة مجانية.
ر
لمشيياتك ببطاقة مدى أو البطاقة
 .15طريقة االستفادة من برنامج "العروض الخاصة" عن طريق الدفع
االئتمانية من بنك الجزيرة الخاصة بك.
ر
حب وإن كان لديك ز
 .16يمكنك االستفادة من برنامج "العروض الخاصة" ر
إليامات مالية مثل قرض أو بطاقة
ائتمانية.
 .17برنامج "العروض الخاصة" اليقبل الدفع باألقساط.
 .18الخصم فوري لحظة ر
الشاء.
ز
 .19ال يمكنك االستفادة من برنامج العروض الخاصة يف حال عدم تحديث بيانات حسابك لدى بنك
الجزيرة أو بسبب إنتهاء صالحية بطاقة مدى.
 .20قيمة الخصم غي ر
مسيده.
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