
Terms and conditions:
•  This o�er  is valid  until 31/12/2021
• The o�er  is available only for holders of one of the mada Debit Cards or Credit Card or 
    prepaid card  from Riyad Bank
• All o�ers cannot be used in conjunctions with any other promotions or o�ers 
• Payments must be using valid card from Mada Debit Cards or Credit Card from Riyad Bank
• 25% discount on comprehensive insurance for vehicles 35 and over, 15% for ages 25 to
   34, 10% for ages 18 to 24, and 5% for 17 age when using the discount code: AXARYDB1
• 20% discount on Third party Insurance for ages 35 and over, 15% for ages 25 to 34, 
   10% for ages 18 to 24, and 5% for ages 17 when using the discount code: AXARYDB1
• Must be 18 years old and above
• For Credit Cards APR disclosure, click here

riyadbank.com

الشروط واألحكام
• يسري هذا العرض حتى 2021/12/31

• يتوفر العرض فقط لحاملي احدى بطاقات مدى او البطاقات االئتمانية لبنك الرياض ومسبقة الدفع
• كافة العروض ال يمكن االستفادة منها مقترنة بأية عروض او خصومات أخرى

• يجب ان تتم كافة الدفعات باستخدام بطاقة سارية الصالحية من بطاقات بنك الرياض
• خصم %25 على التامين الشامل للمركبات لعمر 35 فما فوق و %15 لعمر 25 حتى 34 و %10 لعمر

AXARYDB1 :18 حتى 24 و %5 لعمر 17 سنه عند استخدام رمز الخصم   
• خصم %20 على تأمين المركبات ضد الغير لعمر 35 فما فوق و %15 لعمر 25 حتى 34 و %10 لعمر 18 

AXARYDB1 :حتى 24 و %5 لعمر 17 سنه عند استخدام رمز الخصم   
• يجب أن ال يقل عمر العميل عن 18 سنة

• لالطالع على اإلفصاح عن معدل النسبة السنوية للبطاقات االئتمانية، اضغط هنا

*Terms and conditions apply
*تـــطــبــــق الــــشــــــــروط واألحـــكـــام 

O�er is valid until 31-12-2021
يـســـري الـعـرض حـتـى 2021-12-31

بنك الرياض خاضع لرقابة وإشراف
الـبـنـــك الـمــركــــزي الـــســعــــودي

When using code AXARYDB1
AXARYDB1  باستخدام كود الخصم

    25%     5%  

خصم على التأمين للمركبات 
(الشامل)  

Discount insurance on
(comprehensive)

حتىمن

    20%     5%  

خصم على التأمين للمركبات 
(ضد الغير)  

Discount insurance on
(Third party)

حتىمن

https://www.riyadbank.com/ar/personal-banking/learn/apr-disclosure
https://www.riyadbank.com/en/personal-banking/learn/apr-disclosure



