
Terms & conditions: 
• Promotion is valid from 1st of July 2022 till 30th of September 2022 
• Payment International Enterprise (PIE) has the right to end the promotion without prior 

notice after Ministry of Industry and Commerce approval. 
• Promotion is valid for all BenefitPay Scan to Pay QR transactions at merchant locations 

of Payment International Enterprise (PIE) only, (Fawri+ transactions are not eligible).  
• Customer will get a chance to Win Cash and Mobile Phone every month. The monthly 

prizes are as below: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Winners for every month will be selected in the following month through an Electronic Draw. 
• Winners will be announced on PIE website (www. pie-int.com) and personally contacted based 

on availability . 
• PIE has the right to change the promotion terms and conditions after Ministry of Industry and 

Commerce approval 
• Prior to any change on the promotion terms & conditions, PIE will announce the changes to the 

customers through the website, or any channel. 
• The name of the winner may be used by Payment International Enterprise for post-event publicity 

purposes. The winner agrees to allow Payment International Enterprise to use their full name for 
advertising and Social media pages without additional remuneration. 

• Winners must provide identification documents to collect the prizes 
• Entrants will be deemed to have accepted these terms and conditions and agree to be bound by 

them, when participating in the competition run and promoted by PIE 
• PIE is licensed as Ancillary Service Provider by C.B.B. and provides BenefitPay service to 

merchants.  
 

 

 

 

 

 

 

Every Month  Count of 
Prizes/Winners 

Value of Prize in 
Bahraini Dinar 

50 BHD Cash 1 50 

25 BHD Cash 1 25 

10 BHD Cash 1 10 

5 BHD Cash 3 15 

Smart Phone 1 325 

Total Value of Prizes Monthly BD 425 



 

 الشروط واألحكام:  

 

 . 2022/ 9/ 30الى   2022/ 7/ 1العرض صالح للفترة من تاريخ   •

• Payment International Enterprise (PIE)  العرض الترويجي بدون اخطار مسبق وبعد اخذ موافقة   نهاءبأ لها الحق

 وزارة الصناعة والتجارة  

 فقط   PIEعن طريق  بهذه الخدمةفي المتاجر المزوده  QR امسح للدفع معامالت بنفت بيساري لجميع  الترويجي  العرض •

 . (  ال يشمل العرض الدفع عن طريق فوري بلس)، 

 كاالتي:   الشهرية   يل الجوائز صتفا، ي في كل شهرجهاز محمول ذك  و مبالغ مالية على فرصه لربح سيحصل يلالعم •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السحب اإللكتروني  عبرفي الشهر الالحق  اختيارهم الفائزين من كل شهر سيتم  •
  

في حال   شخصيا التواصل معهم وسيتم  (www.pie-int.com)االكتروني   PIEسيتم االعالن عن الفائزين عبر موقع  •

 همتوفر

 وزارة الصناعة والتجارة  الشروط واالحكام للعرض بعد اخذ الموافقه الالزمة من  تغير   PIEيحق لشركة  •

 ى االخرقنوات ال عبر، او  ترونيك في موقعها اإللكذل عن ستعلن   PIE الترويجي  الشروط واالحكام للعرضتغيير قبل  •

قر  ي  ، الفائزما بعد الحدث عالنات الالغرض اسم الفائز    Payment International Enterpriseقد تستخدم شركة   •

وعبر قنوات    عالناتاال في  الكامل  اسمه  استعمال  Payment International Enterpriseشركة لسماح بال بالموافقه

 .  اجر اضافي بدون اي    جتماعيالتواصل اال

 قبل استالم الجائزة  هوية  وثيقةابراز  يجب عليهم الفائزين بالجوائز •

العرض  عند المشاركة في  وذلك  ،بهاالشروط واألحكام ويوافقون على االلتزام  على ا وافقوسيتم اعتبار المشاركين قد   •

 PIE  وتروج له   التي تديره الترويجي

• PIE  ت بي للمتاجرمن قبل البنك المركزي ومزود لخدمة بنف المساعدة  خدماتمزود  ك لها مرخص  شركة .   

لجوائز الشهرية ا عدد الجوائز /    
 قيمة الجائزة بالدينار   شهريا

50 BHD  50 1 نقدا 

25 BHD  25 1 نقدا 

10 BHD  10 1 نقدا 

5 BHD  15 3 نقدا 

 325 1 جهاز محمول ذكي  

 425 مجموع قيمة الجوائز بالدينار  


