ميزة االسترداد النقدي على اشترااكت الترفيه
الشروط واألحاكم
الميزة

ميــزة االســترداد النقــدي علــى اشــترااكت الترفيــه :ســيحصل حاملــي
البطاقــات المؤهلــة علــى رصيــد بنســبة  %50مــن إجمالــي قيمــة
العمليــات المؤهلــة علــى فئــات اشــترااكت الترفيــه.
العمليات المؤهلة
عمليــة إلكترونيــة تــم إجراؤهــا باســتخدام بطاقــة مــدى "فيــزا
إنفينيــت" أو بطاقــة فيــزا سيغنتشــر االئتمانيــة من البنك الســعودي

لالســتثمار لــدى أي تاجــر تــم تصنيفــه تحــت الفئــات الموضحــة أدنــاه.
حامل البطاقة
عميــل البنــك الســعودي لالســتثمار وحامــل بطاقــة مــدى "فيــزا

إنفينيــت" أو بطاقــة فيــزا سيغنتشــر االئتمانيــة.

رمز فئة التاجر
الرموز المصنفة من قبل البنك السعودي لالستثمار وفيزا ،وهي:
•رمــز فئة التاجــر 4899(:اشــترااكت الســاتاليت ،القنــوات المدفوعة/
الراديو المدفوع)
•رمز فئة التجار( 5968 :اشترااكت الترفيه اإللكترونية الشهرية)
البطاقات المؤهلة
بطاقــة مــدى "فيــزا إنفينيــت" أو بطاقــة فيــزا سيغنتشــر االئتمانيــة
مــن البنــك الســعودي لالســتثمار.

•تحكــم هــذه الشــروط واألحــام ميــزة االســترداد النقــدي علــى
اشــترااكت الترفيــه المطبقــة علــى البطاقــات المؤهلــة ،وتحتفــظ
فيــزا بالحــق فــي إجــراء أي تغييــرات فــي أي وقــت علــى الميــزة أو
الشــروط واألحــام أو لكاهمــا معــاً
•ال تعتبـر ميـزة االسـترداد النقدي كخدمـة تحويل أمـوال ،ولن تقوم
فيـزا بتقديـم أي خدمات أو سـلع أو مزايا لحاملي البطاقة مباشـرة
•تحســب ميــزة االســترداد النقــدي بنســبة  %50مــن إجمالــي قيمة
العمليــات المؤهلــة فــي شــهر تقويمــي لــل بطاقــة مؤهلــة
بحــد أقصــى  5دوالر أمريكــي (أو مــا يعادلــه بعملــة بديلة حســب
الحالــة) شــهرياً لــل بطاقــة مؤهلــة
•تحدد العمليات المؤهلة وفقاً للتالي:
–تاريــخ إتمــام عمليــة الشــراء ،وهــو التاريــخ الــذي يقــوم فيــه
التاجــر بختــم العمليــة
–إعدادات التاجر في "فيزا نت"
–بيانات العملية المقدمة إلى فيزا
•يوافــق حامــل البطاقــة ويقــر بأنــه ال يمكــن تعديــل المبلــغ
المســترد يدويــاً
•يمكــن لحامــل البطاقــة أن يحصــل علــى أكثــر مــن عملية اســترداد
نقــدي بمبلــغ إجمالــي ال يتجــاوز  5دوالر أمريكــي (أو مــا يعادلــه
بالعملــة المحليــة) شــهرياً
•يوافــق حامــل البطاقــة علــى عــدم تحميــل البنــك مســؤولية أي
مشــالك تواجهــه فــي االســتفادة مــن هــذه الميــزة مــن فيــزا.
وفــي حــال مواجهــة أي مشــالك ،يرجــى التواصــل مــع مركــز
االتصــال علــى8000 124 800 :

Entertainment Subscriptions Money
Back Benefit
Terms and Conditions
Benefit
Entertainment Subscriptions Money Back Benefit: Eligible
Cardholders will receive 50% of the total value of Eligible
Transactions on entertainment subscriptions categories
as credit.

Eligible Transaction
Online Transaction made with SAIB mada Visa Infinite

Debit Card or SAIB Visa Signature Credit Card in one of
the MCCs stated below.

Cardholder
SAIB customer holding SAIB mada Visa Infinite Debit Card
or SAIB Visa Signature Credit Card.

MCC

Merchant Category Codes as categorized by SAIB and
Visa, which are:
•	 MCC 4899 (CABLE, SAT, PAY TV/RADIO SVCS)
•	 MCC 5968 (CONTINUITY/SUBSCRIPTION MERCHT)

Eligible Cards
SAIB mada Visa Infinite Debit Card or SAIB Visa Signature
Credit Card.

•	 These terms and conditions shall govern the provision
of the Entertainment Subscriptions Money Back Benefit
applicable to the Eligible Cards. Visa reserves the right
at all times to make any changes to the Benefit and/or
the terms and conditions
•	 Money Back Benefit does not qualify as money transfer
or remittance service, nor is Visa are providing any
services, goods or benefits to cardholders directly
•	 Money Back Benefit shall be calculated as 50% of the
total value of Eligible Transactions in a calendar month
per Eligible Cards with a maximum value of USD 5 (or its
equivalent in an alternative currency as the case may
be) per month per Eligible Card
•	 Eligible Transactions shall be determined based on:
–	 Purchase transaction completion date, which shall
be the date when merchant stamps the transaction
–	 Merchant setup in "VisaNet"
–	 Transaction data provided to Visa
•	 Cardholder agrees and acknowledges that the amount
computed cannot be manually modified.
•	 Cardholder may receive more than one Money Back
transaction with total amount not to exceed USD 5 (or
its local currency equivalent) per month
•	 Cardholder agrees not to hold the Bank liable against any
issues in availing this benefit from Visa. In case of any
disputes, please call our contact center at 800 124 8000

