Visa Africa Cup of Nations Egypt 2019 Promotion Terms & Conditions
1) Promotional Overview. Participants in the “Visa Africa Cup of Nations Egypt” (the "Promotion") will
be deemed to have accepted these terms and conditions (“Terms & Conditions”) and agreed to be
bound by them when participating in any element of this Promotion. Participants automatically lose
their eligibility to participate in the Promotion upon violation (or attempted violation) of these Terms
& Conditions or the spirit of these Terms & Conditions. To opt-out of this promotion, please contact
the Promoter (defined below) at its address in section 5(o) below.
2) Entry Requirements
a) All persons aged 21 or over, who possess full legal capacity, hold a valid Visa credit, debit, prepaid,
or commercial card issued from a Participating Financial Institution in Egypt, as defined below
("Eligible Visa Cards"), and are legal residents of Egypt at the time of making a qualifying entry,
will be eligible to participate in the Promotion. Employees, officers, directors, agents and
managers of, together with any other persons specified by law (including immediate family
members) as being too closely related to Visa group companies, BBDO, Starcom, Proximity,
Mirum, Leo Burnett, Participating Financial Institutions (defined below) or any third party involved
in the supply of the Prize (defined below), are non-eligible participants.
b) Qualifying transactions must be made between 0:01 (+2 GMT) on 1 April 2019 and 23:59 (+2 GMT)
on 15 May 2019 (the "Promotional Period").
3) Participation
a) To be automatically entered for a chance to win, make a retail transaction during the Promotional
Period using your Eligible Visa Card. Cash withdrawals domestically in Egypt are excluded.
b) Each qualifying transaction within Egypt (e.g. a transaction where the point of sale is in Egypt or
e-commerce transactions where the retailer is located in Egypt) will equate to one entry (e.g. a
single transaction for US$100 will afford one entry, as would a single transaction for US$1,000).
c) Each qualifying transaction with a cross-border element (e.g. a transaction where the point of sale
is outside of Egypt or e-commerce transactions where the retailer is located outside of Egypt) will
equate to two entries. There are no limits to the number of total entries a single Visa account
holder can amass.
d) The qualifying transactions from each Participating Financial Institution during the Promotional
Period will be entered into a random draw. There will be a total of two hundred and ten winners,
allocated as follows:


National Bank of Egypt: 45



Egypt National Post Office: 25



QNB Al Ahli: 25



Credit Agricole Egypt: 25



Banque Misr: 45



Arab African International Bank: 45

(together, the “Participating Financial Institutions”).

A winner may only win once during the Promotional Period, irrespective of the number of
Participating Financial Institutions with which they hold Eligible Visa Cards. The winners will be
announced on or before 2 June 2019.
4) Prize
a) Each of the two hundred and ten winners will win: two ‘Category 1’ tickets with pre-match
hospitality and gift items for each guest, together with all scheduled ground transportation
between the designated meeting point and the stadium (the “Prize”). No cash alternative will be
offered.
b) A confirmation letter will be provided to the winners by their respective Participating Financial
Institution within 2 calendar days from the date of the announcement. Each winner will be
required to sign and return this confirmation letter, together with a copy of their ID, by 10 June
2019 in order to claim their Prize. If the winner is not able, for any reason, to accept the Prize, or
cannot be contacted within this timeframe, another winner may be awarded the Prize subject to
the same mechanics and restrictions as described above, or the Prize may be disposed of as
required by law.
c) Requests to transfer the Prize to another person will only be granted in the Promoter’s sole
discretion. If a participant has questions related to any aspect of the Prize, they should speak with
the Promoter directly at the address in section 5(o) below.
5) General Conditions
a) By entering the Promotion, the winners consent to the use of their name and photograph in
connection with the Promotion and agree to take part in such other reasonable publicity as may
be determined by the Promoter. Such publicity may include, but is not limited to, press releases
and social media activity relating to participation in the Promotion.
b) Impact is only responsible for the cost of the Prize. All terms and conditions, product and service
guarantees, warranties, and other consumer rights in relation to travel arrangements and the
match tickets will remain between the relevant third-party supplier and the winners.
c) The winners should keep in mind that there may be additional expenses and procedures
associated with Prize acceptance and use. These are all the sole responsibility of the winning
participants, including, without limitation, all federal, state, local, county, provincial, and other
taxes (including income and withholding taxes), travel expenses to and from the match (other
than as described in section 4(a)), luggage fees, personal expenses unrelated to the program
arranged by the Promoter, travel visa applications and fees, travel documents, insurance, and any
other costs, expenses and procedures.
d) Each winner is solely responsible for determining and complying with all applicable
international/domestic travel procedures and restrictions. This includes obtaining travel
insurance, travel visas and documents to allow travel to/from any destination. Visa and Impact
will not be held responsible for a winner’s travel visa. Neither Visa nor Impact is responsible for
any lost opportunity to travel to a particular destination if a winner or any of his or her travel
companions (if any) is unable for any reason to enter a particular country, or the resulting costs
of a winner needing to change his or her travel plans for any reason.
e) The Promoter does not accept responsibility for network, computer, hardware and/or software
failures of any kind, which may restrict or delay the sending or receipt your entries. Further, in

some cases, the Promoter relies on local banks or other third parties to report transaction data to
the Promoter for inclusion in the Promotion. The Promoter does not guarantee that all such data
will be accurately reported, and is not responsible for the lost opportunity in entering the
Promotion should any such data not be reported. Furthermore, the Promoter does not guarantee
that all vendors and point-of-sale locations globally accept Visa. The Promoter is not responsible
for the lost-opportunity in entering the Promotion should a vendor or point-of-sale location not
have the capacity to process credit cards, or their credit card processing equipment is off-line or
otherwise inoperable. Put differently, participation in this Promotion is not guaranteed.
f)

Visa, BBDO, Proximity, Starcom, Mirum, Leo Burnett, Participating Financial Institution staff and
any third party involved in the supply of the Prize will not be responsible for any loss or damage
suffered by any Prize winner or any other person in connection with the Promotion, or in the use
of the Prize. As such, the participant agrees to indemnify the above-named parties (and their
officers, employees and agents) against, and hold them harmless from, any damages, liabilities,
losses, or expenses incurred arising directly or indirectly out of the participant's participation in
the Promotion, the participant's use or acceptance of any Prize, the participant's breach of these
Terms & Conditions and/or the participant's negligent or fraudulent act or omission in relation to
the Promotion.

g) By entering this Promotion, a participant consents to the Promoter and its appointees using his
or her personal data to the extent necessary for the effective conduct of the Promotion which
may include the passing of such personal information to third parties, as well as to parties outside
of Egypt. The Promoter will ensure that participants’ personal data is encrypted for international
transfer and random draw purposes. Participant nonetheless acknowledges that such countries
may not have data protection laws which are equivalent or stricter than those of a participant’s
country of residence and consents to such transfer.
h) All participants are still bound by any terms and conditions related to the use of third-party
websites. The provisions in these Terms & Conditions are superior to any provision which is in
conflict with the terms and conditions of any third-party website to the extent they relate to the
operation of this Promotion.
i)

The Promoter reserves the right to publish the names and images of winners without prior notice.

j)

The Promoter’s decisions are final and binding in all respects. No correspondence will be entered
into.

k) The Promoter retains the right to null and void any entry based on fraudulent transactions, or
where a transaction is rejected or reversed for any reason.
l)

This promotion is governed by the laws of Egypt.

m) Other than as specifically required by law, the Promoter is not liable to any taxation of any kind
arising from or that may occur from the winner’s nationality or country of residence and will not
be held responsible to make any tax payments of any kind relating to the Prize. The winners will
be liable to make all necessary tax payments and to make any necessary notifications to the
appropriate authorities relating to the Prize and subsequent dealing with the Prize.
n) To the extent permitted by law, the Promoter reserves the right to change the Terms & Conditions
for this Promotion without any notice. Any changes to the Promotion details or these Terms &
Conditions will be posted on the following website: visamiddleast.com/totalafcon2019.

o) The Promoter (also referred to as "Impact" in these Terms & Conditions), Impact BBDO for
Advertising, 15 Hassan Sabry Zamalek, Cairo, Egypt, is responsible for managing this Promotion
on behalf of Visa, and for all issues related to the Prizes.

الشروط واألحكام للعر ض من  Visaكأس االمم االفريقية مصر 2019

 )1نظرة عامة عن العرض الترويجي
يعتبر المشاركون في العرض الترويجي من  Visaكأس االمم االفريقية مصر ( 2019يشار اليه الحقا هنا بالعرض) أنهم موافقون
على هذه الشروط واالحكام (يشار اليها الحقا بالشروط واالحكام) وموافقون على االلتزام بها عند االشتراك بأي عنصر من
عناصر هذا العرض .يفقد المشاركون حق المشاركة في العرض بشكل تلقائي عند انتهاكهم (أو محاولة انتهاكهم) أي من الشروط
واألحكام الواردة في هذه الوثيقة (يشار إليها الحقا ً بـ "الشروط واألحكام") أو عند مخالفتهم روح ونطاق هذه الشروط واألحكام.
لالنسحاب من هذا العرض ،الرجاء االتصال بالمروج ( كما هو محدد أدناه) على عنوانه الوارد في البند ( 5س) أدناه.
 )2متطلبات المشاركة
أ.

يسمح بالمشاركة في العرض الترويجي من قبل كل المشتركين البالغين من العمر  21سنة أو أكثر ويتمتعون بكامل
االهلية القانونية ويحملون بطاقة  Visaصالحة سواء بطاقة ائتمان أو بطاقة خصم مباشر أو بطاقة الدفع المسبق أو
بطاقة تجارية صادرة عن المؤسسات المالية المشاركة في مصر (يشار إليها الحقا ً هنا بـ "بطاقة  Visaالمؤهلة").
ويتعين عليهم أن يكونوا مقيمين قانونيين في مصر في وقت اتمام المشاركة المؤهلة ليكونوا مؤهلين لالشتراك في
العرض .إن الموظفين والمسؤولين وأعضاء مجلس اإلدارة والوكالء والمدراء ،إضافة إلى أي فرد آخر يحدده القانون
(بما فيها أفراد العائلة المباشرين) بأنه على صلة وثيقة بمجموعة شركات  Visaأو مجموعة شركات  BBDOو
 Starcomو  Proximityو  Mirumو  Leo Burnettوالمؤسسات المالية المشاركة (المحددة أدناه) وأي
طرف آخر له صلة بتوفير الجائزة ( كما هو محدد أدناه) ،هم أيضا ً مشاركون غير مؤهلين.

ب .يجب أن تتم المشاركات المؤهلة ما بين الساعة  2+( 00:01بتوقيت جرينتش) في  1أبريل  2019وحتى الساعة
 3+( 23:59بتوقيت جرينتش) في  15مايو ( 2019يشار إليها الحقا ً بـ "فترة العرض الترويجي").
 )3المشاركة
أ.

لكي يتم الدخول تلقائيا للحصول على فرصة للفوز يتعين على المشاركين المؤهلين أن يقوموا باجراء عملية لدى
محالت البيع بالتجزئة خالل فترة العرض الترويجي باستعمال بطاقة  Visaالمؤهلة .ويستبعد من ذلك السحوبات
النقدية المحلية في مصر.

ب .يتم احتساب مشاركة واحدة على كل مشاركة مؤهلة داخل مصر (على سبيل المثال العملية التي تكون نقطة الشراء
فيها داخل مصر أو عمليات التجارة االلكترونية التي يكون فيها البائع بالتجزئة داخل مصر) ( على سبيل المثال يتم
احتساب مشاركة واحدة للعملية التي تعادل قيمتها  100دوالر أمريكي ،كما يتم احتساب مشاركة واحدة للعملية التي
تعادل قيمتها  1000دوالر أمريكي).
ج .يتم احتساب مشاركتين على كل مشاركة مؤهلة يكون أحد عناصرها خارج الحدود (على سبيل المثال العملية التي
تكون نقطة الشراء فيها خارج مصر أو عمليات التجارة االلكترونية التي يكون فيها البائع بالتجزئة خارج مصر) .ال
يوجد حد لعدد المشاركات التي يجوز لصاحب حساب  Visaالواحد القيام بها.
د .سيتم ادخال كل عملية مؤهلة من المؤسسات الماليّة المشاركة خالل فترة العرض الترويجي في سحب عشوائي .سيكون
هناك  210فائزين موزعين على النحو التالي:


البنك األهلي المصري 45 .فائز



البريد المصري الهيئة القومية للبريد 25 .فائز



بنك  QNBاالهلي مصر 25 .فائز



كريدي أجريكول مصر 25 .فائز



بنك مصر 45 .فائز



البنك العربي االفريقي الدولي 45 .فائز

(ويشار اليهم مجتمعين بالمؤسسات المالية المشاركة).
يمكن للفائز الفوز مرة واحدة فقط خالل فترة العرض الترويجي بصرف النظر عن عدد المؤسسات الماليّة المشاركة التي
يحملون بطاقة  Visaمؤهلة باسمها  .سيتم االعالن عن الفائزين في أو قبل تاريخ  2يونيو 2019

 )4الجائزة
أ) سيحصل كل من الفائزين البالغ عددهم  210فائزا على تذكرتين من الفئة االولى مع ضيافة ما قبل المباراة وهدية لكل
ضيف والنقل البري الى كافة نقاط التجمع المحددة والى االستاد (يشار إليها الحقا ً بـ "الجائزة") .لن يتم تقديم أي بديل
نقدي.
ب) سيتم ارسال رسالة تأكيدية من قبل المؤسسات المالية المشاركة الى الفائزين خالل ( )2يومين تقويميين من تاريخ
االعالن عن الفائزين .سيطلب من كل فائز التوقيع على هذه الرسالة تأكيدا واعادتها ،مصحوبة بنسخة من هويته بتاريخ
 10يونيو  2019لكي يطالب بالجائزة .في حال كان الفائز غير قادر ،ألي سبب من األسباب ،على قبول الجائزة ،أو
ال يمكن االتصال به خالل تلك المدة الزمنية ،فإنه يجوز منح الجائزة لفائز آخر وفقا لنفس اآلليات والقيود المحددة أعاله
أو سيتم التصرف بالجائزة وفقا ً لما يقتضيه القانون.
ج) لن يتم قبول طلبات نقل الجائزة لشخص آخر إال بناء على تقدير المروج وحده .إذا كان لدى المشارك أسئلة تتعلق بأي
جانب من جوانب الجائزة ،فيجب عليه التحدث مع المروج مباشرة على العنوان المذكور في البند ( 5س) أدناه.

 )5الشروط العامة

أ.

بالدخول بهذا العرض ،يوافق الفائزون على استخدام اسمهم وصورتهم فيما يتصل بالعرض الترويجي ويوافقون على
االشتراك في أي دعاية اخرى ضمن المعقول يقوم بتحديدها المروج .قد تشمل هذه الدعاية ،على سبيل المثال ال الحصر
النشرات الصحفية ونشاطات التواصل االجتماعي المتعلقة باالشتراك في هذا العرض .

ب .تعد  Impactمسؤولة عن كلفة الجائزة فقط .جميع الشروط واألحكام والمنتجات والخدمات والضمانات والحقوق
االستهالكية االخرى فيما يتعلق بترتيبات السفر واالقامة و تذاكر المباريات تبقى بين ما بين االطراف االخرى مقدمي
الخدمة والفائزين.

ج .يجب أن يأخذ الفائزين باعتبارهم بأنه قد يكون هناك نفقات إضافية وإجراءات مرتبطة بقبول واستخدام الجائزة .تعد
جميع هذه األمور من مسؤولية المشاركين الفائزين ،بما في ذلك ،دون الحصر ،أي ضرائب اتحادية ،محلية ،بلدية،
مقاطعة ،أو غيرها من الضرائب (بما في ذلك الضرائب على الدخل والحجب) ،مصاريف السفر من وإلى المباريات
(فيما عدا تلك المنصوص عليها في البند ( 4أ)) ورسوم األمتعة ،المصروفات الشخصية غير المتعلقة بالبرامج التي
نظمها المروج ،طلبات الحصول على تأشيرة السفر ورسوم ووثائق السفر ،التأمين وأي تكاليف والمصروفات وغيرها
من اإلجراءات.
د .يكون الفائزون مسؤولين بشكل فردي عن تحديد واالمتثال لجميع إجراءات وقيود السفر الدولية/المحلية المطبقة .ويشمل
ذلك الحصول على تأمين السفر وتأشيرات السفر والوثائق الالزمة للسفر من /إلى وجهة السفر .لن تتحمل  Visaو
 Impactالمسؤولية عن تأشيرة السفر للفائز Visa .و Impactغير مسؤولتان عن ضياع الفرصة للسفر إلى
وجهة معينة إذا كان الفائزون أو أي من مرافقيهم في السفر (إن وجد) غير قادرين ألي سبب من األسباب لدخول بلد
معين ،أو أن التكاليف الناتجة عن مصاريف الفائزين تتطلب تغيير خطط السفر ألي سبب من األسباب.
ه .ال يتحمل المروج مسؤولية حدوث أي عطل في الشبكة و/أو الكمبيوتر و/أو األجهزة التشغيلية و /أو البرامج من أي
نوع كان ،والتي قد تحد أو تؤخر إرسال أو استالم مشاركتك .وعالوة على ذلك ،في بعض الحاالت ،يعتمد المروج على
البنوك المحلية أو أطراف ثالثة أخرى إلبالغ بيانات المعامالت إلى المروج إلدراجها في العرض الترويجي .ال يضمن
المروج بأنه سيتم تبليغ جميع هذه البيانات لنا بدقة ،ولن تكون مسؤولة عن ضياع الفرصة في دخول العرض الترويجي
في حال لم يتم تبليغ أي من هذه البيانات .باإلضافة إلى ذلك ،ال يضمن المروج بأن جميع البائعين ومواقع نقاط البيع
حول العالم تقبل التعامل ببطاقة  .Visaالمروج غير مسؤول عن ضياع الفرصة في دخول العرض الترويجي كون
البائع أو موقع نقطة البيع ال يتمكن من التعامل ببطاقات االئتمان أو أن معدات معالجة البطاقات االئتمانية الخاصة بهم
معطلة أو منفصلة أو أنها غير صالحة للعمل .بعبارة أخرى المشاركة في هذا العرض الترويجي غير مضمونة.
و Visa .و  Leo Burnettو  BBDOو  Starcomو Proximityو  Mirumوموظفي المؤسسات المالية
المشاركة وأي أطراف أخرى له صلة بتزويد الجائزة غير مسؤولين عن أي خسارة أو ضرر تنشأ عن الفائز بالجائزة
أو أي شخص آخر مرتبط بالعرض الترويجي ،أو باستخدام الجائزة .على هذا النحو ،يوافق المشاركين على تعويض
االطراف المذكورين أعاله (ومكاتبه وموظفيه ووكالئه) ويوافقون على درء األذى عنهم الذي ينتج عن أي أضرار أو
إلتزامات مديونية أو خسائر أو مصروفات متكبدة ناشئة عن االشتراك في العرض الترويجي بشكل مباشر او غير
مباشر أو عن استخدام أو قبول أي جائزة أو عن خرق المشاركين لهذه الشروط واألحكام أو الناشئة عن إهمالهم أو عن
فعل إحتيالي أو إغفال فيما يتعلق بالعرض الترويجي.
ز .وباالشتراك بهذا العرض الترويجي يوافق المشارك على أن يقوم المروج أو األشخاص المعينين من قبله باستخدام
بياناته الشخصية لإلجراء الفعال للعرض الترويجي والذي قد يتضمن إرسال هذه البيانات الشخصية ألطراف ثالثة،
وكذلك ألطراف خارج دولة مصر .يضمن المروج بأنه سيتم تشفير البيانات الخاصة للمشارك ألغراض التحويل الدولي
والسحب العشوائي .ومع ذلك ،يقر المشارك بأن مثل هذه الدول قد ال تحتوي على قوانين حماية للبيانات مساوية أو أكثر
صرامة من قوانين بلد إقامة المشارك وتوافق على مثل هذا االرسال.
ح .جميع المشاركين ملزمين بأية شروط وأحكام تتعلق باستخدام مواقع إلكترونية الي أطراف ثالثة .تتفوق األحكام الواردة
في هذه الشروط واألحكام على أي حكم يتعارض مع أحكام وشروط أي موقع إلكتروني الطراف ثالثة بالحد الذي يتعلق
بعمل هذا العرض الترويجي.
ط .يحتفظ المروج بحق نشر أسماء وصور الفائزين من دون أي إشعار مسبق بذلك.
ي .تعتبر قرارات المروج نهائية وملزمة في جميع الحاالت ولن يتم إبرام أي مراسالت أخرى.

ك .يحتفظ المروج بحق إلغاء أي مشاركة قائمة على أساس معامالت احتيالية أو عند رفض أو فسخ أي معاملة ألي سبب
كان.
ل .يخضع العرض الترويجي لقوانين دولة مصر.
م .فيما عدا ما يقتضيه القانون ،لن يتحمل المروج مسؤولية أي ضريبة من أي نوع ناتجة عن أو تنشأ بسبب جنسية الفائز
أو بلد إقامة الفائز ،كما أن المروج لن يتحمل مسؤولية تسديد أي نوع من الضرائب المتعلقة بالجائزة .يتعين على
صة فيما يتعلق بالجائزة والتعامالت
الفائزين تسديد كافة الضرائب الالزمة والقيام باإلشعارات الالزمة للسلطات المخت ّ
الالحقة بها.
ن .إلى الحد الذي يسمح به القانون ،يمكن أن يقوم المروج بتعديل الشروط واألحكام لهذا العرض الترويجي دون أي إشعار
مسبق .وسيتم نشر أي تعديل على تفاصيل هذا العرض الترويجي أو الشروط واألحكام المعدلة على الموقع اإللكتروني
التاليvisamiddleast.com/totalafcon2019:
س .المروج (يشار إليها أيضا ً بـ" "Impactفي هذه الشروط واألحكام) :تعد  Impact BBDOللدعاية واإلعالن 15
شارع حسن صبري  ،الزمالك ،القاهرة ،مصر ،مسؤولة عن تنظيم العرض الترويجي بالنيابة عن  Visaوعن جميع
المسائل المتعلقة بالجائزة بالنيابة عن . Visa

