
Licensed as an Islamic Retail Bank by the Central Bank of Bahrain مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسالمي

PO Box 5240, Manama
Kingdom of Bahrain

صندوق بريد 5240، المنامة
مملكة البحرين

+973 17 515 151

www.bisb.com

+973 17 535 808

Bahrain Islamic Bank (“the Bank") is organizing a Raffle 
campaign (“Promotion Campaign”) for BisB Arcade Card 
Holders. 

Arcade Card Holders will be eligible for the raffle draw, if:
a. Spend minimum BD 100 in a quarter of a year  on Eligible    
    Transaction(s)
b. Quarter is defined as 1st of January, 2021 to 31st March, 2021

Raffle Details:
a. Grand Prize: Sony Playstation 5
    Number of Winners: 1 winner
b. Other Prizes: Winner has the right to choose any one of the   
    following vouchers: 
    - Playstation three months subscription (Bahrain Store) 
    - Xbox Live: three months Gold Subscription (US Store) 
    - Amazon Card: USD25 
    - Sharaf DG: BHD10 
    - Batelco Prepaid Card: BHD10
   -  Number of Winners: 20 winners 

"Eligible Transaction" means any retail transaction (not being 
cash withdrawal, cash advance, loan or any other category of 
transactions as may be decided from time to time by the Bank at 
its sole discretion) which has successfully been posted on the 
card account and not charged back.

The Prize will be delivered one month post raffle announcement 

Only billed purchases are taken into consideration. All fees and 
charges, refunded and reversed transactions are excluded from 
the cumulative amount. 

Terms and Conditions of Prepaid Cards shall apply to this 
Promotion Campaign respectively.

The Bank reserves the right to cancel or amend these Terms and 
Conditions at any time as per the Bank’s sole discretion by 
giving a minimum of 30 days’ notice. Any amendments to the 
terms and conditions will be notified to the customer as deemed 
appropriate by the Bank in line with the CBB guidelines after 
approval and informing MOICT 

These Terms and Conditions are made in both Arabic and 
English languages, the Arabic text shall prevail in case of any 
discrepancy with the English text.

The Bank’s Staff Members, Board of Directors, and the Sharia 
Supervisory Board are excluded from this Raffle.

1.

2.

3.

   

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ينظــم بنــك البحريــن اإلســالمي ("البنك") حملة ســحوبات ("حملة ترويجية") 
لحاملي بطاقات األلعاب االئتمانية.

يتأهل حاملو بطاقات األلعاب لدخول السحب في الحاالت التالية:
أ.   إنفاق ما قيمته 100 دينار بحريني كحد أدنى خالل ربع سنة (فصل)     

     على تعامل (تعامالت) مؤهلة؛
ب. يتم تحديد فترة الربع السنوي (الفصل) بأنه يبدأ من األول من شهر   

     يناير 2021 إلى 31 من شهر مارس 2021.

تفاصيل السحب:
أ.   الجائزة الكبرى: سوني بالي ستيشن 5

     عدد الفائزين: فائز واحد
ب. جوائز أخرى: يحق للفائز اختيار إحدى القسائم التالية: 

     اشتراك بالي ستيشن لمدة ثالثة أشهر (المتجر البحريني)
      أكس بوكس اليف – اشتراك ذهبي لمدة ثالثة أشهر (المتجر األمريكي)

     بطاقة أمازون بقيمة 25 دوالر أمريكي.
     قسيمة مشتريات من شرف دي جي بقيمة 10 دينار بحريني

     بطاقة مسبقة الدفع بقيمة 10 دينار بحريني من بتلكو
     عدد الفائزين: 20 فائز

"التعامــل المؤهــل" يعنــي أي تعامــل تجزئــة (ليــس  ســحب نقــدي أو ســلفة 
نقديــة أو قــرض أو أي فئــة أخــرى مــن التعامــالت التــي  يقررهــا البنــك مــن 
ــى حســاب  ــاح عل ــم نشــرها بنج ــي ت ــره الخــاص) والت ــا لتقدي ــر وفًق وقــت آلخ

البطاقة ولم يتم معاودة قيدها على البطاقة.

سيتم تسليم الجائزة بعد شهر من إعالن الفائزين بالسحب.

ســوف تؤخــذ فــي االعتبــار كافــة المشــتريات التــي تمــت فوترتهــا فقــط. 
المســتردة  والتعامــالت  والمصاريــف  الرســوم  جميــع  اســتبعاد  وســيتم 

والمرتجعة من قيمة المبلغ التراكمي.

ســوف تــم تطبيــق شــروط وأحــكام البطاقــات مســبقة الدفــع علــى هــذه 
الحملة الترويجية على التوالي.

يحتفــظ البنــك بالحــق فــي إلغــاء أو تعديــل هــذه الشــروط واألحــكام فــي أي 
وقت وفًقا لتقديره المطلق من خالل تقديم إشعار قبل 30 يوًما على األقل. 
ســيتم إخطــار الزبــون بــأي تعديــالت علــى الشــروط واألحــكام حســب مــا يــراه 
ــزي بعــد  ــن المرك البنــك مناســبًا بمــا يتماشــى مــع توجيهــات مصــرف البحري

الموافقة وإبالغ وزارة التجارة والصناعة والسياحة.

ــة، ويســود  ــة واإلنجليزي ــن العربي ــكام باللغتي ــر هــذه الشــروط واألح ــم تحري  ت
النص العربي في حالة وجود أي تعارض مع النص اإلنجليزي.

يســتثنى مــن الســحب جميــع موظفــي وأعضــاء مجلــس إدارة البنــك و أعضــاء 
هيئة الرقابة الشرعية للبنك 
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