استخدم أكتر ...فرصتك في الفوز تكتر
سجل اآلن واحصل على فرصة للفوز ب  iPhone 12أو جائزة من جوائز أخرى كتير
سجل  ...حمل  ...استخدم

مع بنك المشرق معامالتك المصرفية أسهل
قم بجميع التحويالت الخاصة بك سواء داخل أو خارج مصر ،وادفع الفواتير والمزيد من الخدمات البنكيه باستخدام
خدمات اإلنترنت البنكي وتطبيق المحمول
• قم بتفعيل حسابك في المشرق عبر اإلنترنت البنكي  Mashreq onlineوتحميل تطبيق المحمول Mashreq mobile application
لالستمتاع بالخدمات المصرفية السهلة

• للحفاظ على سالمتك ٬قم بجميع معامالتك المصرفية من المنزل
• زوﱢد فرصك في الفوزب  iPhone 12و بجوائز أخرى مع كل استخدام مثل:
✓ تسجيل الدخول
✓ التحويل بين حساباتك داخل أو خارج مصر
✓ دفع الفواتير و التبرعات عن طريق خدمة فوري
✓ تابع المعامالت اليومية لبطاقة االئتمان الخاصة بك وكشف حسابك
✓ سدد مدفوعات بطاقاتك اإلتمانيه
✓ تابع معامالت حساباتك اليوميه
استخدم أكتر فرصك في الفوز تكتر
إلستخدام المشرق أون الين ألول مره

مشرق أون الين

لتحميل تطبيق المحمول قم بمسح رمز اإلستجابه السريع
https://mashreq.com/mmbeg
إلجراء تحويالت خارج حسابات المشرق ،قم بمسح رمز اإلستجابه السريع
https://mashreq.com/mteg
الشروط و األحكام
 يتم اختيار الفائزين بدون سحب بنا ًء على المعايير التالية:أكبر عدد معامالت وتسجيالت الدخول
•
اإلجابة على أحد أسئلة القنوات الرقمية
•
ً
 العميل الذي سيفوز مرة غير مؤهل للفوز بجائزة شهرية أخرى .لكنه سيكون مؤهال للجائزه الربع سنويه و السنويه في حالة القيامبأنشطة إضافية في الشهر التالي.
 يتم تطبيق سياسة االستخدام العادل ويتم استبعاد العمالء فى حالة سوء استخدام العرض. يتم اإلعالن عن الفائزين شهريًا في منتصف الشهر التالي. موظفو المشرق وأقاربهم مستبعدين من الحملة. الحد األدنى للمعامالت المالية هو  50جنيه مصري للدفع عبر فوري و  250جنيه مصري للمعامالت المالية األخرى. العميل الذي لن نتمكن من الوصول إليه ألكثر من خمس محاوالت سيتم تخطيه وسيكون العميل المؤهل التالي هو البديل. العمالء الذين سيرفضون التوقيع على إقرار إستالم الجائزة لن يكونوا مؤهلين للمطالبة بأي جوائز. العمالء الذين ربحوا  tabletأو  iPhoneخالل ستة أشهر فقط سيكونون غير مؤهلين للحصول على  tabletأو ، iPhoneومع ذلكسيكونون مؤهلين للحصول على قسائم كارفور  500جنيه و 1000جنيه و .power banks
 سيكون للعمالء فترة شهر بحد أقصى الستالم جائزتهم بعد تاريخ االستحقاق المحدد مع موظف المشرق وال يحق لهم المطالبة بالجائزةلعد هذه المهلة.
ينتهي هذا العرض في  31ديسمبر 2021
قائمة الجوائز:
 oهاتف محمول iPhone 12
 oجهاز Tablets
 oشاحن Power Banks
 oقسائم شراء بقيمة (من  500جنيه وتصل إالى  1,000جنيه) من كارفور Carrefour Vouchers

