Public

English
(1) What is the campaign scope?
Enjoy 50% instant Discount When you transact on MyFawry App
(2) What is the campaign validity?
Campaign valid from: 19 Oct 2022 – 31st Dec 2022
The Issuer bank has the right to suspend any card eligible for
the campaign at any time without prior notification
(3) What are the eligible card types?
Meeza Cards (Debit & Prepaid Cards)
(4) Is there a minimum spend required to get the offer?
No, there is no minimum spend required
(5) Is there a limit for the offer?
Yes, the offer can be used for 2 times/ month only during the
promo, capped to 30 EGP for each transaction for each
cardholder. Offer is valid on MyFawry App services except for
donations & FawryPay

Arabic
( ما هو محتوي الحملة؟١)
MyFawry  عند الدفع من خالل تطبيق٪٥۰ استمتع بخصم فوري
ه مدة رسيان الحملة؟
( ما ي٢)
:
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الحملة
ترسي
ي
 ايقاف اي بطاقة خاضعة للحملة يف أي وقت/ولكن يحق للبنك تعليق
دون سابق إخطار
ر
لالشتاك يف الحملة؟
ه أنواع البطاقات المؤهلة
) ما ي٣(
(بطاقات “متة “) الخصم المبارس و المدفوعة مقدما
ر
المشتيات للحصول عىل العرض؟
( هل هناك حد أدن مطوب لقيمة٤)
ر
المشتيات
ل يوجد حد أدن مطوب لقيمة
(هل هناك حدود للخصم؟٥)
 "شهريا" بحد بأقىص, مرات فقط۲  يمكن الستفادة من العرض،نعم
العرض ساري على كل خدمات.  جنيه مرصي للمعاملة الواحدة٣۰
FawryPay  ماعدا التبرعات وخدماتmyfawry تطبيق

يمكنن الحصول عىل بطاقة متة؟
(كيف٦)
(6) How can I get a meeza card?
ي
ر
Visit any of the bank branches Which has the right to issue Meeza الن لها حق اصدار بطاقة متة
 يsaib تفضل بزيارة أي فرع من فروع بنك
 لمزيد من التفاصيل حول موقع فروع،واطلب بطاقة “متة “جديدة
Card & request a new Meeza card, for more details about the
 ى،البنك
https://bit.ly/3TzPFdk يرج الضغط هنا
bank branches location, please click here https://bit.ly/3TzPFdk
(7) How I will get the offer?

1. Visit MyFawry application during the campaign
duration
2. Choose what you want to pay
3. Proceed with check out and use your Meeza card to
pay “Please ensure that your card is fully activated before
using it & it is loaded with sufficient amount of money”

4. Proceed with payment
5. Discount will be applied before payment completion

(كيف سأحصل عىل العرض؟٧)
 خالل مدة الحملةMyFawry  قم بزيارة تطبيق الهاتف المحمول-١
 ر-٢
اخت ما تريد دفعه
ال مرحلة الدفع واستخدام أي بطاقات “متة “للدفع ى
"يرج
 انتقل ي-٣
التأكد من أن بطاقتك مفعلة بالكامل قبل استخدامها ومشحونة بكمية
" كافية من المال
 النتهاء من مرحلة الدفع-٤
الجمال قبل النتهاء
سيتم الحصول عىل قيمة الخصم عىل المبلغ-٥
ي
من الدفع

Public

(8) Is the campaign extended to any online shopping sites?
No, it is limited to MyFawry application only

Taxation Number: 204-930-065

(هل تمتد الحملة إل أي مواقع تسوق اون لين اخري؟٨)
 فقطMyFawry  تقترص الحملة عىل تطبيق الهاتف المحمول، ل

