
Aster Pharmacy Discount Offers Terms & Conditions 

 شروط وأحكام خصومات صيدليات أستر

 

Terms and Conditions: 

1. Aster Pharmacy and Aster Online discounts 

applicable as per below on all SIB Covered, Debit 

& Prepaid Cards 

صيدليات أستر ومنتجات أستر عبر خصومات تطبق  .1

 عند الدفع بأي منوفًقا لما هو موضح أدناه األونالين 

الخصم ،المغطاة  مصرف الشارقة اإلسالميبطاقات 

 والمدفوعة مسبًقا

 

Pharmacy Discounts* 

Personal Care Products (skin 

care, hair care) 
15% 

Vitamins and Supplements 20% 

Medical Equipment 10% 

Optics Discounts 

Frames (Chanel, Mont 

Blanc, Cartier & Maui Jim 

Excluded) 

25% 

Optical Lens 20% 

Sunglasses 20% 

Contact Lenses 15% 

Eye check – up  Free 

Free Lens Replacement  
Single vision 

once/12 months  

NO OTHER DISCOUNTS/OFFERS ON PROMOTION ITEMS 

AND OTHER CATEGORIES 
 

 

 الصيدليةمنتجات  الخصم

15% 

منتجات العناية الشخصية 

)العناية بالبشرة ، العناية 

 بالشعر(

20% 
الفيتامينات والمكمالت 

 الغذائية

 طبيةالمعدات ال 10%

 البصريات الخصم

25% 

يستثنى من ذلك اإلطارات )

إطارات شانيل، مونت بالنك، 

 (ماوي جيمكارتير، 

 بصريةالالعدسات  20%

 مسيةالنظارات الش 20%

 العدسات الالصقة % 15

 فحص العين مجاناً 

العدسات البصرية 

 واحدة مرةالعادية 

 في السنة

 استبدال العدسة مجانًا 

 الترويجية المنتجات على عروض / خصومات توجد ال

  األخرى والفئات

 

Aster Online Discounts  

Non-promotional products 

on www.asteronline.com 

(excluding sports 

nutrition, baby milk & milk 

formulae products)  

5% off via voucher 

codes 

 

 

 

 عبر األونالينمنتجات أستر  الخصم

% 5خصم 

رموز  باستخدام 

 الخصم

المنتجات غير الترويجية على 

www.asteronline.com 

التغذية منتجات )باستثناء 

الرياضية وحليب األطفال 

 ومنتجات األلبان(
 

2. Offer discounts applicable at all Aster 

Pharmacies across UAE and Aster Online 

المتواجدة صيدليات أستر  يتوفر الخصم لدى جميع أفرع .2

 األونالينوعبر  اإلمارات العربية المتحدة دولةفي 

3. To avail discounts online , SIB customer should 

use promo code SIB05 

استخدام يجب ، األونالينر ستفادة من الخصومات عبلال .3

 SIB05الرمز الترويجي 

http://www.asteronline.com/


4. Offer valid from 01st September 2021 until 31st 

August 2022 

أغسطس  31حتى  2021سبتمبر  1يسري العرض من  .4

2022 

5. Discounts will not be applicable on Braun 

products, confectionaries, J&J Products, Milk 

products, Omron Products, pharma Items, sports 

nutrition, Transmed items ( Diapers , Gillette , 

Sanitary pads etc.) and Unilever products 

منتجات براون، والحلويات،  يسري العرض على ال .5

، ومنتجات األلبان ،  جونسون آند جونسون ومنتجات

التغذية منتجات ، وية، والمواد الصيدلأومرونومنتجات 

 األطفال، ترانس ميد )حفاضات ومنتجاتالرياضية، 

وجيليت، والفوط الصحية، وما إلى ذلك( ومنتجات 

 يونيليفر

6. IN Store Discounts cannot be used online on 

www.asteronline.com 

 ال تطبق على األونالين الفروعخصومات  .6

www.asteronline.com 

7. Discounts cannot be used in conjunction with 

any other discount or promotional offer or in 

conjunction with an Insurance Card 

ال يمكن استخدام الخصومات مع أي خصم أو عرض  .7

 تأمينبطاقة المع  أوترويجي آخر 

8. SIB Covered / Debit / Prepaid Cardholders shall 

avail Discounts by making payment via SIB Cards 

at retail outlets of Aster Pharmacies Group 

during purchase 

 المصرفطاقات ب على حامليللحصول على الخصومات،  .8

الدفع باستخدام / المدفوعة مسبًقا  الخصمالمغطاة / 

  مجموعة صيدليات أسترمنافذ  البطاقة لدى

9. SIB Cardholder is eligible for in-store offer or the 

above-mentioned discounts offer whichever is 

higher 

 الخصممؤهل للحصول على  المصرفحامل بطاقة  .9

 أيهما أعلى ،المتجر أو المذكورة أعالهالمتوفر في 

10. This offer is valid also during the public holidays 

based on the availability 

بحسب  أيضا الرسمية تخالل العطال يسري هذا العرض .10

 توفر المنتجات

11. Sharjah Islamic Bank is not liable in case of any 

dissatisfaction with regards to delivery, pricing, 

quality of other vendors’ services 

مصرف الشارقة اإلسالمي غير مسؤول في حالة وجود  .11

ودة أي استياء فيما يتعلق بالتسليم والتسعير وج

 خدمات الموردين اآلخرين

 

http://www.asteronline.com/

