
 :الشروط واألحكام

 تشمل الحملة جمیع بطاقات البنك العربي (االئتمانیة وبطاقات الدفع) .1
على استرداد نقدي لقیمة بدل الرسوم الجمركیة بحد أعلى عمالء البنك سیحصل  .2

بحسب الجدول أدناه فقط ( غیر شاملة للرسوم الجمركیة  للعمیل الواحد  شحنتین
 .الشحنات)االضافیة التي یتم اضافتھا على 

 العائد النقدي لرسوم بدل الخدمات الجمركیة قیمة المشتریات
 دنانیر 5 دینار أردني 50 – 1

 دنانیر 10 دینار أردني 100 - 50

مجاني مدى   basic شوب آند شیب على اشتراكسیحصل المستخدمون الجدد  .3
(أول ستة خانات من   مو كود الخاص بالحملةوالحیاة على أن یتم استخدام البر

 474703Basic) مثال: Basicبكلمة  متبوعةرقم البطاقة 
 10بقیمة   Flex شوب آند شیب على اشتراكسیحصل المستخدمون الجدد  .4

الخاص بالحملة دوالر أمریكي للسنة األولى على أن یتم استخدام البرمو كود 
 474703Flex) مثال: Flex(أول ستة خانات من رقم البطاقة متبوعة بكلمة 

آند شیب، وال ینطبق على  شوب رسوم االشتراك بحسابسینطبق الخصم على  .5
 .الشحناتتكالیف 

فقط، وال یتزامن أو ینطبق على أي عرض  االشتراكاتینطبق على  البروموكود .6
 .ترویجي آخر

 .تلقائیاً  رسوم االشتراكسیتم تفعیل الخصم على قیم  .7
كوسیلة دفع  وتفعیل اختیار الدفع البنك العربي في حال لم یتم اختیار بطاقة  .8

و االسترداد النقدي لقیمة بدل رسوم الخدمات الجمركیة  یعتبر الخصم ،تلقائیاً 
 .ولن یتم احتسابھ الغیاً 

 الموقع خالل من واإلعالن وقت أي في الحملة ھذه إنھاء في بالحق البنك یحتفظ .9
 .وقت أي في وشروطھا أحكامھا من أي تعدیل أو الحملة إنھاء حالة في الرسمي

 31/3/2021لغایة الحملة  مرتتس .10

 

 

Terms and Conditions: 

1. This campaign includes all of Arab bank cards (Debit and Credit) 
2. Arab Bank clients will get custom fee cash back on their 

shipments through shop and ship capped to 2 shipment during 
the campaign period based on the below table (excluding any 
extra custom fees added on the shipments). 

Custom fee amount Purchase amount 
5 JOD 1 – 50 JOD 

10 JOD 50- 100 JOD 

3. New Shop & Ship account users will get complementary free 
basic shop and ship account free for life using special promo code 
( first 6 digits of the credit card number followed by “Basic”) (e.g. 
474703Basic) 

4. New Shop & Ship account users can get flex shop and ship 
account at a discounted price of 10 USD for the first year using 
special promo code (first 6 digits of the credit card number 
followed by “Flex”) (e.g. 474703Flex)  . 

5. The discount is on payments made towards Shop & Ship accounts 
fees and is not available in conjunction with any shipment fee. 

6. The promo code is on payments made towards membership and 
is not available in conjunction with any other offers or 
promotions. 

7. The discount on the subscription fees will be applied 
automatically. 

8. If Arab bank credit card is not selected as the default payment 
method, or Auto Pay is not enabled, the discount will be forfeited 
and will not be reimbursed. 

9. The bank reserves the right to terminate this campaign at any 
time upon announcement though official website in case ending 
the campaign or amending any of its terms and conditions at any 
time 

10. Offer is valid until 31/3/2021 

 


