Public

Terms & Conditions- 50% Instant Discount on MyFawry App for Meeza Cards
Taxation Number: 204-930-065

Campaign
details

Enjoy 50% instant Discount capped at EGP 30 When you  جنيه عند الدفع من٣۰  بحد اقصى٪٥۰ استمتع بخصم فوري
transact on MyFawry App during campaign period (19 Oct ٢٠٢٢ /۱۰/۱٩(  خالل مدة الحملةMyFawry خالل تطبيق
2022 – 31st Dec 2022) & pay with a Meeza Card.

 Offer Details


Maximum discount amount is 30 EGP per
transaction twice monthly – as per Campaign
terms & conditions.



Campaign is valid starting from the 19 Oct 2022 –
31st Dec 2022



Offer is valid for all Meeza Cards



Offer is valid on MyFawry App services except for
donations & FawryPay



Discount is eligible for two times monthly /Card
during the campaign duration



Discount will be applied automatically at the
payment after entering card details to complete

( والدفع باستخدام بطاقات ميزة٢٠٢٢/۱۲/٣۱ ) ال

:تفاصيل العرض



 جنيه مصري للمعاملة٣۰ الحد األقصى لقيمة الخصم



الواحدة طبقا لشروط الحملة
 ال٢٠٢٢ /۱۰/۱٩ :العرض ساري في الفترة من



٢٠٢٢/۱۲/٣۱
“ العرض ساري علي جميع بطاقات “ميزة



 ماعداmyfawry العرض ساري على كل خدمات



FawryPay التبرعات وخدمات
يتم االستفادة مرتين شهريا لكل بطاقة خالل فترة الحملة



سيتم تطبيق نسبة الخصم تلقائيا عند مرحلة الدفع بعد



.ادخال بيانات بطاقة ميزة إلتمام الدفع
.يحق إيقاف العرض في أي وقت بدون إخطار مسبق



العرض ساري حتى نفاذ الكمية



.تخضع هذه الحملة إلى القوانين المصرية المطبقة



 ايقاف اي بطاقة/يحق للبنك مصدر البطاقة تعليق



payment


We have the right to suspend the offer at any
point of time without prior notification



Offer is valid “till stocks last”



This campaign is subject to applicable Egyptian
laws.



"خاضعة للحملة في أي وقت دون سابق إخطار

The Bank’s card issuer has the right to suspend
any card subject to the campaign at any time
without any prior notification.

This campaign is launched in cooperation with Fawry
Terms & Conditions shall apply

هذه الحملة تمت بالتعاون مع شركة فوري
تطبق الشروط واألحكام

