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• Valid to 14th November 2022. 

• Customers who take a tax refund with Global Blue at 
participating stores can receive 20% Extra Refund 
when using their meem Credit Card. 

• To redeem the promotion, present the 20% Extra 
Refund e-coupon and your meem Credit Card to the 
Sales Assistant instore when requesting a Global Blue 
tax refund. 

• Promotion requires a completed Global Blue tax-free 
transaction with export validation. 

• The 20% Extra Refund promotion is calculated on the 
refund amount, and not on the sale price. 

• Example 20% Extra Refund promotion calculation: 
Goods purchased for €1,000, the tax refund received 
after fees is €140. 

• The Extra Refund promotion is 20% of €140, total €28.  

• The Extra Refund promotion will be paid to the 
nominated meem Credit Card after export validation 
has reached Global Blue’s system. 

• Extra Refund promotion payments will usually made 
within 7 days of departing the E.U. however in some 
instances e.g., when the Tax-Free Form is been mailed 
back to Global Blue, it can take up to 90 days. 

• The maximum Extra Refund promotion amount 
payable per tax free transaction is up to €500 or a 
maximum equivalent of SAR 2,125 

• The equivalent of 500.00 euro will be refunded to your 
card based on the local currency of your card. Please 
note, the exact amount will be determined by the 
prevailing FX rate at the time. 

• The Extra Refund e-coupon cannot be redeemed using 
Global Blue’s self-service kiosks in-store. 

• The promotion may be withdrawn by Global Blue 
without notice. 

• meem shall not be responsible to customers in 
connection with the promotion or redemption of the 
offer. 

 . 2022نوفمبر  14العرض ساري لغاية   •

ائبهم باستخدام يمكن للعمالء  • دون ضر ي المتاجر قلوبال بلو  الذين يسبر
فر

ي بنسبة 
داد إضافر % عند استخدام بطاقة  20المشاركة الحصول عىل اسبر

 ميم االئتمانية الخاصة بهم. 

داد األموال   • ونية السبر : قدم القسيمة االلكبر ي ويجر داد العرض البر السبر
% وبطاقة ميم االئتمانية الخاصة بك اىل مسؤول  20اإلضافية بنسبة 

يبة  داد ضر ي المتجر عند طلب اسبر
  . قلوبال بلو المبيعات فر

ائب مع التحقق من صحة  عرض يتطلب ال • معاملة كاملة معفاة من الضر
اء   . عملية الشر

ي بنسبة  •
داد اإلضافر داد  20يتم احتساب عرض االسبر % عىل مبلغ االسبر

 . وليس عىل سعر البيع

اة  20عىل سبيل المثل:  • : البضائع المشبر ي
داد اإلضافر % حساب تروي    ج االسبر

يبة المستلم بعد ا 1000مقابل  داد الضر  يورو.   140لرسوم هو يورو، اسبر

داد األموال اإلضافية هو  • ي السبر ويجر يورو بأجماىلي   140% من 20العرض البر
 يورو.  28

ي اىل بطاقة ميم االئتمانية الخاصة بك   •
داد اإلضافر سيتم دفع عرض االسبر

اءمن صحة بعد التحقق   . قلوبال بلو اىل نظام  عملية الشر

وي    جعادة ما يتم سداد مدفوعات  • داد   البر ي غضون  السبر
األموال اإلضافية فر

ي بعض الحاالت عىل سبيل   7
، ولكن فر ي أيام من مغادرة االتحاد األوروبر

يد اىل  ي بالبر يبر قد   قلوبال بلوالمثال عندما يتم ارسال نموذج االعفاء الضر
 يوًما.  90يستغرق 

" المستحق الدفع لكل معاملة  • ي
داد اإلضافر الحد األقىص لمبلغ عرض "االسبر

ائب هو  معفاة من   ر.س.  2125بحد اقىص او بما يعادل  يورو  500.00الضر

بطاقتك بناًء عىل العملة المحلية   إىل يورو   500.00سيتم إعادة ما يعادل  •
لبطاقتك. يرجر مالحظة أن المبلغ المحدد سيتم تحديده حسب سعر  

ي ذلك الوقت. 
 الضف السائد فر

داد األموال اإلضافية باستخدام   • ونية السبر ال يمكن استبدال القسيمة اإللكبر
ي المتجر.  لقلوبال بلو اكشاك الخدمة الذاتية 

 فر

و  • ي بواسطة قد يتم سحب العرض البر  دون اشعار.  قلوبال بلو يجر

وي    ج   • لن تكون مضفية ميم الرقمية مسؤولة تجاه العمالء فيما يتعلق بالبر
داد قيمته  .للعرض او اسبر


