
Terms & Conditions: 
• Promotion is valid from 1/12/2022 till 31/1/2023 
• Payment International enterprise 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 one of the following prizes are as below:  

 
 

Prize  
Prize 
Value   Quantity  

BD 1000 (Cash Amount) 1000 1 

Smart Phone  250 1 

Air Ticket  (worth of BD 120 to Any 
Destination)  120 1 

2 Grams Gold Coin (22K Gold coin) 42.730 4 

 
 
 
 

• Electronic raffle Draw will be conducted to select the winner on 13th Feb 2023  

• 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. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 الشروط واألحكام:  

 

 . 31/1/2023الى  12/2022/ 1العرض صالح للفترة من تاريخ   •

•   PIE وزارة الصناعة والتجارة خطار مسبق وبعد اخذ موافقة إالعرض الترويجي بدون  نهاءإلها الحق ب . 

  فقط ،  PIE  بهذه الخدمة عن طريق ةالمزودفي المتاجر  QR بنفت بي امسح للدفع مالتالعرض الترويجي ساري لجميع معا •

 ) يشمل العرض الدفع عن طريق فوري بلس ال )

 : التاليةاحدى الجوائز لربح ة العميل سيحصل على فرص  •

 

 الجائزة  
قيمة 
   الجائز 

عدد  
  الجوائز 

دينار   1000 مبلغ نقدي   1000 1 

 1 250  هاتف ذكي 

ان بقيمة   دينار ألي وجهة    120تذكرة طير   120 1 

اط   22رام ذهب عيار ج 2 قير  40 4 

 
 

 

  2023  فبراير  13 الفائزين في لتحديد سيتم اجراء السحب إلكترونيا •

 وسيتم التواصل معهم شخصيا في حال توفرهم  )int.com-www.PIE (كترونياللا  PIEعن الفائزين عبر موقع االعالنسيتم  •

 من وزارة الصناعة والتجارة  زمةال لحكام للعرض بعد اخذ الموافقه اال تغير الشروط وا PIE يحق لشركة  •

 خرى ال ، او عبر القنوات ا ونياإللكترستعلن عن ذلك في موقعها  PIE ،جيحكام للعرض التروي ال قبل تغيير الشروط وا

استعمال اسمه الكامل في   PIE بالسماح لشركة ة الفائز يقر بالموافق ،ما بعد الحدث عالناتإلاسم الفائز لغرض ا  PIE قد تستخدم شركة •  

 .اضافيوعبر قنوات التواصل االجتماعي بدون اي اجر  االعالنات

 الجائزة  المالفائزين بالجوائز يجب عليهم ابراز وثيقة هوية قبل است  • 

العرض الترويجي التي  تزام بها، وذلك عند المشاركة في لإللحكام ويوافقون على ااألسيتم اعتبار المشاركين قد وافقوا على الشروط و •  

  PIE تديره وتروج له 

•  PIEمساعدة من قبل البنك المركزي ومزود لخدمة بنفت بي للمتاجرلها كمزود خدمات  ة شركة مرخص. 

 

http://www.pie-int.com/

