
 
 
 

  

 

و�ج�ة لدوري أ�طال أورو� ملة بنك ال�ح��ن الو ط وأح�ام ح و ��  � ال��
  ) UEFAا ( ط��

 
 

 

ة الحملة  .1  .2023 أب��ل  8 تار�ــــخ و�ستمر ح��  2022  يناير  18 تار�ــــخمن  ت�دأ ف��

 

فقط   .2 الحملة  �  تؤهل  الدفع  حامل�� مس�قة  وال�طاقات  االئتمان  �ارد  �طاقات  ةلمشاركة  ا  من ماس�� الف��  أثناء 

 .المخصصة

 

ط أن �كون الحد األد��  مشاركة �لل  ستكون مؤهلة  معامالت المحل�ة أو الدول�ةال .3 فرصة واحدة ل�ل معاملة، ���

�  5لم�لغ المعاملة 
 .دينار �ح����

 

�  س�تم إجراء .4
�� �

 . 2023  أب��ل 18 تار�ــــخ السحب النها��

 

 س�كون الفائز  . .5
ً
�  لرحلةمؤه�  : ل أدناە�صافالت و�حسب لشخص��

 

 التفص�ل  الجائزة  عدد الفائ��ن 
 
 
 
 
 )1 (  

 
� رحلة   - يونيو    11إ�    2023يونيو    7من    لشخص��

لمشاهدة الم�اراة النهائ�ة    ،ترك�ا   إ� اسطنبول   2023

 �
يونيو    10  تار�ــــخ  لدوري أ�طال أورو�ا المقرر إجراؤها ��

2023 . 

 

-  � ان من الدرجة    �شمل الجائزة تذكرت�� ،  الس�اح�ةط��

�   و�قامة لمدة    شخص�� الفندق   �
و�طاقة  ل�ا��   ��4  ،

لتغط�ة   دوالر أم����   �250ق�مة    مس�قة الدفعواحدة  

إ�  النفقات �اإلضافة  المستوى  ،  (من   � تذكرت��

) لحضور الم�اراة  �  .الذه��

 

  تفاص�ل الرحلة: 
  المواصالت الوصول إ� اسطنبول، خدمة    : اليوم األول

� ال ستق�ال حضور اال ، إ� فندق فاخر  حي�� �� .  
  

 �
�  :  اليوم الثا��

� الفندق، جولة خاصة، العشاء ��
اإلفطار ��

  . مشهور مطعم 
  

الثالث  الفندق   : اليوم   �
�� الفراغ  قضاء  ،  اإلفطار  وقت 

�ارد ما   كة ماس�� � الص�اح، برنامج الض�افة ل��
الخاص ��

 
 
 

  ) UEFA( دوري أ�طال أورو�ا 
� لسنة  

  2023النها��
  

) الجائزة الشخص�ة  �   (المستوى الذه��
 
 
 



 
 
 

  

 

دوري أ�طال أورو�ا  ق�ل الم�اراة، حضور الم�اراة النهائ�ة ل
 )UEFA ( .  

  
الفندق :  اليوم الرابع   �

خاء "س�ا" ، تج��ة  اإلفطار ��   اس��
� مطعم ال، عشاء فاخر 

  . فاخر وداع ��
  

� الفندق ، خدمة    : اليوم الخامس 
  المواصالت اإلفطار ��

 إ� المطار. 
 

ر أو خسارة ناتجة عن عن مسؤول غ��  البنك*  �  تغي��  اي ��
��  

الرحلة تفاص�ل  

  
  

� للبنك ووزارة الصناعة والتجارة.  السحب س�تم إجراء . 6 اف المدقق الخار��  تحت إ��

 

7 .   �
اء لمعامالت  س�تم إجراء السحب عن ط��ق االخت�ار العشوا�� �  ال��  . من ق�ل حام�� ال�طاقات المؤهل��

 

� السحب    كونهالحصول ع� الجائزة  �الفائز  عدم احق�ة    أعت�ار تعت�� نتائج السحب نهائ�ة ما لم يتم   . 8
غ�� مؤهل للمشاركة ��

 . أو ألي س�ب آخر �خضع إلخطار وموافقة وزارة الصناعة والتجارة

 

� جميع الحاالت، �جب ع� الفائز تقد�م  له نفسه أو الممثل المفوض العم�ل ف� �عد تع�  للفائ��ن يتم �سل�م الجوائز  . 9
�� .

المفوض  الممثل  و�جب ع�  �ه  الخاصة  اله��ة  من    له  �طاقة  للتحقق  الالزمة  المس�ندات  �األستالم  تقد�م  التف��ض 

 . �االنا�ة 

 

� حالة �شطة�جب أن تكون   . 10
� السحب ��

 خدام من طرف البنكوغ�� موقوفة عن االست   ال�طاقة المستخدمة للدخول ��

ة  � السداد خالل ف��
 الحملة وأثناء السحب. وأال تخضع ألي تأخ�� ��

 

� لحامل ال�طاقة أو . 11
� حالة إغالق الحساب الم���

� حالة ��
� السداد أو مواجه  ��

يتم اعت�ار قض�ة قانون�ة،  ل  تهالتأخر ��

� السحب  مؤهل حاملة ال�طاقة كغ�� 
. تلقائ�   للمشاركة ��

�
 ا

 

  
� �حتفظ   . 12

�الحق �� اسم  و   إعالن   البنك  � جميع     الفائز استخدام 
الحال�ة والمستق�ل�ة  �� � جميع  العروض 

اإلعالنات    و��

و�ج�ة الحال�ة والمستق�ل�ة.   واالتصاالت ال��

 

 . صورته الشخص�ة. �جب ع� البنك الحصول ع� موافقة خط�ة من الفائز لغرض إصدار   . 13

 

� وأزواجهم وأول�اء أمورهم وأطفالهم  . 14
� بنك ال�ح��ن الوط��

� السحب ال �حق لموظ��
 . المشاركة ��

  
� للسحب.  . 15 � السحب) مؤهل��

� والمدققون الخارجيون (المشاركون ��
 لن �كون أعضاء مجلس إدارة بنك ال�ح��ن الوط��

 



 
 
 

  

 

أو وزارة الصناع . 16 التنظ�م�ة  الصلة للهيئات  المط�قة ع� مثل هذە  و  ةمع مراعاة القواعد واللوائح ذات  امجالتجارة  ،  ال��

� وستكون الجائزة نهائ�ة،    قرار البنك المتعلق �السحب�كون  
� أي مراسالت أو طل�ات أو مطال�ات  نها��

ولن يتم النظر ��

� هذا 
 . االعت�ار   أخرى ��

 

امجمع مراعاة القواعد واللوائح ذات الصلة للهيئات التنظ�م�ة أو وزارة الصناعة والتجارة المط�قة ع� هذە   . 17 � حالة  ال��
�� ،

) لسنة  1رقم (   للقرار ، فإن عمل�ة االحتفاظ و��داع م�لغ الجائزة ستخضع عدم استحقاق الجائزة ألي س�ب من األس�اب

 . وزارة الصناعة والتجارة  منالصادر    1993

 

� أي وقت،   . 18
 �جوز للبنك ��

�
وط واألح�ام �عد الحصول ع� موافقة   إلغاءتعد�ل أو  ب  ، الق�املتقديرە الخاص   وفقا   هذە ال��

التعد�ل أو    العمالء م�ف ال�ح��ن المركزي و��الغ    و��الغوزارة الصناعة والتجارة   ، دون أي مسؤول�ة ع�  اإللغاء بهذا 

. نهائ�   التجارة ووزارة والصناعة�عت�� قرار البنك و البنك. 
�
 ا

 

وط وأح�ام   . 19 وط وأح�ام البنك المعمول بها  ، �ستمر تطبيق  هذە الحمالت�اإلضافة إ� ��   و�ش�ل جزءأي من ��
�
ال يتجزأ ا

وط واألح�ام.   من هذە ال��

 

وط واألح�ام وتف� وفق  . 20 ال��  تخضع هذە 
�
ف�ما    ا ال�ح��ن االختصاص الح�ي  لمحا�م  �كون  ال�ح��ن.  � ممل�ة  لقوان��

� عن أي حق  
يتعلق �أي مطال�ة أو نزاع أو خالف يتعلق بهذە الحملة وأي مسائل ت�شأ عنها. ي�نازل �ل طرف �ش�ل نها��

� هذە المحا�م 
اض ع� دعوى مرفوعة ��  اختصاص.   �أن هذە المحا�م ل�س لها   دعاء�اال قد �كون لد�ه لالع��



 
 

  

 

National Bank of Bahrain UEFA Champions League Promotional Campaign (the “Campaign”) 
Terms and Conditions 

 
1. The Campaign period shall commence on 18 January 2022 and last until 8 April 2023. 

2. Mastercard Credit & Prepaid cards shall be eligible to participate in the Campaign period 

allotted. 

3. Local or International transactions performed will be eligible for 1 entry per transaction, 

subject to a minimum transaction amount ≥ BHD 5. 

4. The final draw will be held on 18 April 2023. 

5. The winner will be eligible for a double occupancy trip as detailed below: 

Description Prize No. of Winners 

UEFA 
Champions 

League – Final 
2023 Gold In-

Person Package 

- A double occupancy trip from the 7 – 11 
June 2023 to Istanbul, Turkey to witness 
the final champions league match that is 
scheduled to occur on 10 June 2023. 

- The prize shall be inclusive of two 
economy class flight tickets, a 4-night 
hotel stay for two, a single USD 250 
prepaid card utilized for expenses, as well 
as gold tickets to the match under double 
occupancy. 

 
Trip details: 
Day 1: Arrive to Istanbul, car service to 
luxury accommodation, Welcome 
Reception. 
Day 2: Breakfast at hotel, private tour, 
dinner at renowned restaurant. 
Day 3: Breakfast at hotel, morning at 
leisure, Mastercard pre-match hospitality 
event, UEFA Champions League Final. 
Day 4: Breakfast at hotel, luxury spa 
experience, farewell dinner at upscale 
restaurant. 
Day 5: Breakfast at hotel, car service to 
airport. 
*The Bank shall not be held as liable for any 
loss or damage incurred as a result of any 
modifications to the Prize. 

(1) 

 

6. The draw will be held under the supervision of the Bank’s external auditor and the Ministry 

of Industry and Commerce. 



 
 

  

 

7. The draw will be conducted by random selection of the entries allotted by the eligible 

cardholders. 

8. The results of the draw are deemed final unless it is found that any of the winners is not 

entitled to the prize because he/she is not eligible to take part in the draw or for any other 

reason subject to notifying and obtaining approval of the Ministry of Industry and 

Commerce. 

9. Prizes shall be delivered after proper identification and due acknowledgement of the 

customer or the authorized representative. In all cases, the winner shall present the 

necessary requested documents such as CPR that shall be utilized for verification purposes. 

10. During the period of the draw and campaign the participating card is to remain in an active 

status and shall not be delinquent. 

11. Cardholder accounts that have been marked as closed, delinquent or facing a legal case 

are considered automatically disqualified. 

12. The Bank reserves the right to announce and use the winner’s name in all current/future 

promotional and advertising and marketing material and/or communications. 

13. The Bank shall obtain the winner’s written consent for the purpose of photograph release.  

14. NBB staff members, their spouses, parents and children shall NOT be eligible for the draw. 

15. NBB’s Board Directors and external auditors (involved in the draw) shall not be eligible for 

the draw. 

16. Subject to the relevant rules and regulations of regulatory bodies or Ministry of Industry 

and Commerce applicable to such programs, the Banks’s decision related to the draw and 

award will be final and no further correspondence, requests or claims will be entertained 

in this regard. 

17. Subject to relevant rules and regulations of regulatory bodies or Ministry of Industry and 

Commerce applicable to such programs, in case the prize is not payable due to any reason 

whatsoever, the process of retention and depository of the prize amount will be subject to 

the resolution (1) of 1993 issued by the Ministry of Industry and Commerce. 

18. The Bank may at any time, at its sole discretion, modify or withdraw these terms and 

conditions post MOIC’S consent, whilst informing the Central Bank of Bahrain and 

thereafter informing its customers of such modification (s) or withdrawal, without any 

liability on the Bank’s end. The Bank and MOIC’s decision shall then be deemed as final. 

19. In addition to the Campaigns Terms and Conditions, any of the Bank’s applicable terms and 

conditions shall continue to apply and form an integral part of these Terms and Conditions. 

20. These Terms and Conditions shall be governed by, and construed in accordance with, the 

laws of the Kingdom of Bahrain. The Courts of Bahrain shall have exclusive jurisdiction in 

relation to any claim, dispute or difference concerning this Campaign and any matters 

arising from it.  Each Party irrevocably waives any right it may have to object to an action 

being brought in these Courts to claim that these Courts do not have jurisdiction. 
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