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لو إنت ١٦ سنة ، دلوقتي saib هيقدملك ماكفأت علي 
شلك نقاط من خالل تطبيق

 MasterCard Pay With Rewards 
   saib لك ما تستخدم اي بطاقة من بطاقات بنك 

دا غير إن saib عملك Payband و هي طريقة دفع 
سهلة و جديدة للك مشترياتك، فلك ما تشتري اكتر         

بالPayband تكسب نقاط اكتر

تقدر تستبدل النقاط من خالل اي 
معاملة شرائية لدى أي تاجر فالعالم ..  

و تقدر كمان تضيف بطاقات إضافية 
لقرايبك  المقربين و تبقى النقاط 

مشتركة و لك لما البطاقة اإلضافية 
تستخدم فالشراء ..

إنت هتكسب نقاط  

      saib credit card ولو انت فوق ٢١ سنة تقدر تكون معاك
وهيبقى ليك كمان نقاط زيادة على حسب اشتريت بقيمة قد ايه

و كدا إنت نزلت التطبيق و كسبت النقاط ببالش من غير اي مصاريف
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(تطبق الشروط و االحاكم)



إقتنعت .... ؟
طب يال نعرف ازاي تجمع نقاطك في ..   

Debit أو بطاقة الخصم المباشر Pre-paid المدفوعة مقدمًا saib اول حاجة الزم يكون معاك بطاقة من بطاقات
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Credit Card ولو سنك فوق ٢١ سنة تقدر يكون معاك: البطاقة اإلئتمانية

saib PayBand وفى لك األحوال .. ممكن يبقى معاك

MasterCard Pay With Rewards  وبعيدين تنزل تطبيق
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جاوب على السؤال االمني  هتعمل لكمة السر للتطبيق  
للتأكيد

يجب الموافقة على خانة 
تطبق الشروط و االحاكم 

دخل رقم الاكرت 

دلوقتي .. يال نبدأ إدخال البطاقات فالتطبيق فى ٤ خطوات بس ..  

إفتكر دايمًا إنك ممكن تستعين بموظف خدمة الهاتف:٢٠٢١٦٦٦٨ +
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 تفعيل استخدام
 Pay with Rewards 

النقاط هتستبدل 
تلقائيا للك المعامالت 

القادمة

  و اخيرا تقدر تستبدل النقاط في أي وقت .. 
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تقدر تسترد النقاط 
بعد عملية الشراء 

يدويًا 
(بس خالي بالك الزم 

تفعلها االول)   Next Purchaseبعد متفعل ال
النقاط هتستبدل تلقائيًا للمعاملة 

الشرائية القادمة فقط

دلوقتي تقدر تستخدم لك النقاط يال .. ابدأ الشراء
في الشراء


