
• يحق لكل فائز اختيار مرافق واحد في السفر.
• للدخول في المسابقة سيتم احتساب العمليات عبر نقاط البيع أو التسوق االلكتروني بحد أدنى 50 ريال فقط.

• يتحمل الفائز أي مصاريف أخرى غير متاحة في باقات السفر المنصوص عليها.
• ال يمكن للفائز ان يستبدل الباقة أو التذاكر بمبلغ نقدي وفي حال عدم موافقة الفائز على السفر الي   

   سبب كان فسيتم اختيار فائز اخر الستالم الجائزة.
• يحق لكل عميل الفوز مرة واحدة فقط خالل فترة العرض.

• يجب ان ال يقل عمر الفائز والمرافق عن 18 عام.
• سيتم ابالغ الفائز بتفاصيل السفر وعلى الفائز التأكيد بقبول سفره خالل 48 ساعة من إبالغ العميل، 

   وفي حال عدم الرد يحق للبنك اختيار عميل أخر.
• يحق للبنك اختيار رابح اخر في حال عدم توفر شروط السفر في الفائز.

• يحق للبنك تغيير فرصة حضور العميل الى أي مباراة في بطولة كأس العالم FIFA  قطر 2022™  حسب 
   أي تغير في البرنامج أو جدول المباريات.

• يتحمل الفائز كافة المتطلبات المترتبة لدخول دولة قطر.
• سوف يتم التواصل مع العمالء الفائزين في الحملة وابالغهم بالفوز ونوع الباقة.

• عند االتصال بالعمالء الفائزين بنك البالد ومنسوبي البنك لن يطلبوا االفصاح عن أي أرقام سرية خاصة بكم.
• تطبق شروط وأحكام تذاكر كأس العالم FIFA قطر 2022 .
.FIFAو  Visaتطبق شروط وأحكام بطاقات بنك البالد و •

إعالن الفائزين:
• سيتم اإلعالن عن الفائزين في نهاية الحملة، ومن ثم االتصال بهم إلبالغهم بالفوز.

• ستعلن األسماء على حساباتنا في وسائل التواصل.

تفاصيل الجوائز:

الشروط واألحكام:

الجائزة عدد الفائزين
من المركز 1 إلى 15

من المركز 16 إلى 21

من المركز 22 إلى 26

من المركز 27 إلى 31

من المركز 32 إلى 36

من المركز 37 إلى 56

من المركز 57 إلى 66

باقة سفر لشخصين شاملة التكاليف "سكاي بوكس"

تذكرتين لحضور مباراة المنتخب السعودي واألرجنتين

تذكرتين لحضور مباراة المنتخب السعودي وبولندا

تذكرتين لحضور مباراة المنتخب السعودي والمكسيك

تذكرتين لحضور مباراة المنتخب األلماني واالسباني

تذكرتين لحضور مباراة ربع النهائي

تذكرتين لحضور مباراة نصف النهائي



تفاصيل باقات السفر:
15 باقة سفر مقدمة لحضور مباراة البرازيل وصربيا ومباراة البرتغال واألورجواي

في فئة "سكاي بوكس" برعاية Visa تشمل:
• تذاكر طيران لشخصين.

• إقامة في فندق خمس نجوم - لمدة ليلتين مع اإلفطار.
• المواصالت بين المطار وفندق اإلقامة واالستاد الرياضي.

• تذاكر المباراة لشخصين.
الباقة ال تشمل التالي:

• التأمين الطبي وتأمين السفر.
• خدمات الترجمة.

• خدمات الفندق اإلضافية مثل (الهاتف، خدمات الفندق،.. الخ). 
• أي ضريبة إضافية.

• تأشيرة الدخول للزوار.
19-COVID التعليمات الخاصة بتطبيق التدابير االحترازية واإلجراءات الوقائية لـ •

• المواصالت الخاصة بالفائزين غير ما ذكر أعاله.
• تغطية تأمين حوادث المركبات.

تفاصيل تذاكر حضور المباريات:
102 تذكرة لحضور مباريات كأس العالم  FIFA قطر 2022 ™ برعاية Visa تشمل:

• دخول لملعب المباراة فقط.
التذكرة ال تشمل التالي:

• تذاكر الطيران.
• اإلقامة

• المواصالت.
• التأمين الطبي وتأمين السفر.

• خدمات الترجمة.
• أي ضرائب مطبقة.

• تأشيرة الدخول للزوار.
19-COVID التعليمات الخاصة بتطبيق التدابير االحترازية واإلجراءات الوقائية لـ •


