
 في مسابقة تجاري توفيري واربح بّدع
 

   ج لحساب تجاري توفيري بطريقتك الخاصة، بصورة، فيديو، أغنية أو أي ابتكار ممي ز رو 
   على صفحتنا على الفيسبوك  المسابقة بوست علىتعليق  فيبداعك إل حم 

 أو
   منشنو تحدي_التجاريواستخدم # اإلنستغرامعلى  حسابك الخاصبداعك على إل حم 

  JcbankJo@البنك حساب
 حتى تتمكن من المشاركةنستغرام على اإلحالة حسابك إلى "حساب عام"  كد من تحويلأت 

 
 

 مدة الحملة:

 13/1/9132- 31/1/9132  

 الجوائز:

 999 دينار لرابح واحد من المشاركين على الفيسبوك 

 011 نستغرام دينار لرابح واحد من المشاركين على اإل 

 

 :المسابقة واختيار الرابحين شروط وأحكام

  على بوست تعليق  في مشاركتهمعلى المشاركين عن طريق الفيسبوك التأكد من تحميل

 .للتمكن من المشاركة في المسابقة على صفحتنا على الفيسبوك المسابقة

  عام"  حسابى "إلعلى المشاركين عن طريق اإلنستغرام التأكد من تحويل حالة الحساب

 منشن حسابو تحدي_التجاري#واستخدام  للتمكن من المشاركة في المسابقة

  JcbankJo@البنك

  متعل قة غنية التي سيتم نشرها من قبل المشاركين األ أو و الصورةأيكون الفيديو  أنيجب

 .منتج تجاري توفيريب

   كة التي تحصل على أكبر عدد من اإلعجابات ستكون هي الفائزةالمشار. 

 ض أن  يجب يخالف  وأن الللخطر أو األذى  المشتركغنية الفيديو أو الصورة أو األال ُيعر 

 مخالفات أو حوادث تنتج خالل التصوير. أي عن  مسؤوليتهالبنك ُيخلي األخالق العامة. 

 إقامة في األردن إذن يمتلك غير أردني  ردن أوفي األ اً يجب أن يكون الرابح أردنياً مقيم
 وتتوفر فيه شروط األهلية. ،المفعول في حال كان من جنسية أخرى وجواز سفر ساري

 من الرابح إرسال صورة عن الهوية الشخصية أو صورة عن اإلقامة أو جواز  سُيطلب
 السفر للتأكد بأنه مطابق لشروط الحملة.

 وأجواز السفر ، يجب على الرابح إبراز أوراق ثبوت الشخصية )هوية األحوال المدنية 
 .عند استالم الجائزة اإلقامة(



  سيتم االتصال بالرابح بناًء على المعلومات المقدمة من قبله وإذا لم تكن المعلومات دقيقة أو
واختيار رابح يحق للبنك إلغاء الجائزة  ،لم يتم الرد من قبل الرابح خالل خمسة أيام عمل

 اخر.
  الجائزة، وإال سيفقد حقه يوماً من تاريخ اإلعالن عن  31على الفائز استالم جائزته خالل

 .بالجائزة
  يحق للبنك اإلعالن عن اسم الفائز بالشكل الذي يراه مناسباً سواء بكتابة االسم و/ أو

 .بالتصوير وغيره
  يحتفظ البنك التجاري األردني بحق الحصول على بعض البيانات الشخصية الخاصة

 (.والصورة الشخصيةلميالد بالمشتركين )مثل البريد اإللكتروني، رقم الهاتف، تاريخ ا
  يحق للبنك استخدام هذه البيانات الشخصية لغايات الترويج والتسويق والدعاية واإلعالن بما

 .في ذلك الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية
  يقوم البنك باإلعالن على مواقع التواصل االجتماعي في حال قيامه بتعديل الشروط

 .واألحكام
  غنية التي يتم نشرها من قبل المشارك لغايات األ أوالصورة  أو الفيديويحق للبنك استخدام

 .الترويج والتسويق والدعاية واإلعالن
 .هذه الحملة ليست تحت إدارة أو إشراف الفيسبوك بأي شكل من األشكال 
  عدم توافقه مع شروط وأحكام الحملة واختيار رابح آخر في حال يحق للبنك استبعاد الفائز

 ه.بدالً من
 ُيستثنى موظفو البنك التجاري األردني من المشاركة في المسابقة. 
 الخاصة بالبنك. على مواقع التواصل االجتماعي سيتم اإلعالن عن الفائزين 

  منافيةلحياء العام أو ل خادشهي عبارات قد تفسر على أنها أعن مسؤوليته البنك ُيخلي 

 .تبعات ذلكهو شخصياً يتحمل بالتالي أي تعليق يمثل صاحبه و .لخإداب العامة ...آلل

 أو مشابهة تماماً لمشاركة أخرى، وسيتم  منسوخةنها سيتم استبعاد أي مشاركة يتضح أ

 .الرئيسية فقط في هذه الحالة األسبقاحتساب المشاركة 


