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تفاصيل الترويج 

 

١ – هذه الحملة صالحة من: ١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٣١ أغسطس ٢٠٢٢.  

٢ – هذا العرض الترويجي متاح لحاملي بطاقات Visa في باكستان ولبنان واألردن والعراق (جميع بطاقات Visa الصادرة محلًيا 

    من البنوك القادرة عىل اجراء  Original Credit Transaction وبعد الحصول عىل جميع الموافقات ذات الصلة حسب

     االقتضاء في كل بلد.)  

.Visa عند الدفع بواسطة بطاقة Instagram و Facebook استرداد نقدي بنسبة ١٠٪ من إنفاقك الشهري عىل حمالت Visa ١ – تمنح

٢ – تشمل بطاقات Visa المؤهلة البطاقات الصادرة محلًيا أدناه:  

     •   البطاقة االئتمانية، بطاقة الدفع المسبق والبطاقة المدفوعة مسبقاً في لبنان واألردن والعراق.
     •   البطاقة االئتمانية، بطاقة الدفع المسبق في باكستان.

٣ – يجب أن تكون معامالت الدفع عىل  Facebook و Instagram معاملة مباشرة باستخدام بطاقة Visa وليس من خالل 

    محفظة أو معاملة طرف ثالث.  

٤ – ال يشترط حد أدنى لإلنفاق لحاملي بطاقات  Visa  لالستفادة من ١٠٪ استرداد نقدي.

  

٥ – الحد األقصى لمبلغ قيمة االسترداد النقدي هو :

      •   ١٫٥٠ دوالرات للبطاقة في باكستان
      •   ٣٫٠٠ دوالرات للبطاقة في لبنان

      •   ٤٫٠٠ دوالرات للبطاقة في األردن
      •   ٥٫٠٠ دوالرات للبطاقة في العراق

٦ – يمنح مبلغ االسترداد النقدي لحاملي البطاقة بالطريقة التالية:  

      •   سيتم تحويل مبلغ االسترداد النقدي عن طريق Original Credit Transaction. يجب أن يكون ُمصدر بطاقة  Visa، أي البنك
ـ OCT  حتى تتمكن من إكمال المعاملة.           ممكًّنا ل

      •   يتم تجميع قيمة االسترداد النقدي الممنوح بعد اكتمال الحملة في ٣١٫٠٨٫٢٠٢٢. 



      •   سيقيد حامل البطاقة مبلغ االسترداد النقدي في حساب بطاقته في غضون ٦ أسابيع بعد انتهاء الحملة مع رسالة

 .”Visa Facebook Cashback” ائتمان بيان بعنوان          

      •   يحصل كل حامل بطاقة عىل رصيد استرداد نقدي واحد بعد انتهاء الحملة.  

      •   ستتم إضافة قيمة مكافأة االسترداد النقدي بالدوالر األمريكي إىل حامل البطاقة بعملة بطاقة Visa  الخاصة به عىل 

        أساس القيمة المعادلة.  

٧ – شروط الحملة تتشابه في لبنان والعراق واالردن وباكستان.

٨ – أن إجمالي صندوق االسترداد النقدي محدود. تحتفظ Visa بالحق في إنهاء هذه الحملة عند استخدام صندوق االسترداد 

      النقدي، وفًقا لتقديرها الخاص.  


