
الشروط واألحكام
• أول 300 عميل األكثر استخدامًا لبطاقة ائتمان ماستركارد من بنك الرياض في عمليات الشراء ضمن فترة الحملة.

• قيمة االسترداد النقدي محددة وهي 500 ريال سعودي.
• يجب تحقيق 2000 ريال كقيمة مشتريات كحد أدنى لالسترداد النقدي.

• سيتم احتساب عمليات الشراء المحلية والدولية وكذلك عمليات الشراء عبر شبكة اإلنترنت في إجمالي العمليات الشرائية.
• سيتم احتساب عمليات الشراء على كل بطاقة بشكل منفرد وليس على إجمالي المشتريات باستخدام بطاقات عدة تابعة لنفس العميل.

• يجوز للبنك استثناء أي عميل من الحملة وفقًا للسياسات الخاصة بالبنك.
• ال يتم احتساب عمليات السحب النقدي لدى أجهزة الصرف اآللي.

• يتم احتساب قيمة المشتريات في نهاية الحملة الترويجية وفقًا إلجمالي عمليات الشراء.
• في حالة استرداد األموال المستخدمة فى عمليات الشراء يتم خصم قيمة تلك المعامالت من إجمالي عمليات الشراء.

• سيتم احتساب مجموع العمليات الشرائية خالل فترة العرض فقط. 

Terms and conditions
• Top 300 highest Master Card spenders will receive cashback to their credit card. 
• The reward value is capped at SAR 500.
• A minimum of SAR 2000 in total retail spend has to be achieved as a minimum quali�cation. 
• Total retail spend will be calculated based on domestic, international and e-commerce transactions 
• Total spend will be calculated on each card separately and not cumulative using multiple cards that belong
   to the same customer 
• Riyad Bank has the right to exclude any customer from the campaign according to the bank’s policies.
• Cash withdrawal transactions at ATMs will not be counted in the total spend value
• Total spend will be calculated at the end of the campaign period based on the total purchase value.
• In case of any refunds, the amounts will be deducted from the total spend accumulated according to the
   equivalent amounts of those refunded transactions. 
• Total spend will be calculated for all the purchases during the period of the o�er.  
   

riyadbank.com

تطبق الشروط واألحكام *

Spend +2000 SR
and  get 500 SR 
cash back with 
Mastercard o�er
for the top 300 spenders ألكـــــثــر 300 عـــــمــــيـــل انــفــاقـًا

اشــتـــِر بـ 2000+ ريــــال
واســتـــرجــــع 500 ريــال
مـع عـرض مــاسـتـركـارد


