A+ الشروط و األحكام الخاصة بحملة حساب الطالب

A+ STUDENT ACCOUNT CAMPAIGN
TERMS AND CONDITIONS
1. This offer is Valid from 27th of March 2022 to 27th March 2023.
2. Valid for customers who have an active A+ Student Account.
3. This offer is only valid for A+ account holders.
4. The offer is valid for A+ Student Account holders aged between
16 - 25 years.
5. NEW customers will be paid KD50 only when their student
allowance is received in the ABK account.
6. Account must be an active account, not dormant and should be
receiving a student allowance to be eligible to enter the draw.

.2023/ 03 /27 حتى2022/ 03 /27ي�سري هذا العر�ض خالل الفرتة من
.A+ ي�سري العر�ض على عمالء ح�ساب الطالب
.25  �إلى16  للفئة العمرية منA+ ي�سري هذا العر�ض على ح�ساب الطالب
 احلاليني و اجلدد عند حتويل املكاف�أةA+ ي�سري هذا العر�ض على عمالء ح�ساب
.الطالبية
 اجلدد فقط عند حتويل املكاف�أةA+ ك لعمالء ح�ساب الطالب. د50 يتم دفع
.الطالبية وملرة واحدة خالل فرتة احلملة
. املجمدةA+ ال ي�سري هذا العر�ض على ح�سابات الطالب
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 اجلدد الذين قاموا بفتحA+ ي�سري هذا العر�ض على عمالء ح�ساب الطالب
احل�سابات �أثناء فرتة احلملة والعمالء احلاليني الذين يحولون املكاف�أة الطالبية
.بعد توقف حتويلهم ملدة �سنة
. الذين تنطبق عليهم ال�شروطA+ ي�سري هذا العر�ض على عمالء ح�سب الطالب
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9. ABK employees and immediate families are excluded from winning
in this campaign.

.ال يحق ملوظفي البنك الأهلي الكويتي و�أقرباءهم امل�شاركة يف هذه احلملة
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10. Every allowance transfer per month is counted as 1 chance to
enter the Fiat Car grand draw for new and existing customers.

 اجلددA+  كل حتويل �شهري للمكاف�أة الطالبية تعطي عمالء ح�ساب الطالب.10
واحلاليني فر�صة واحدة لدخول ال�سحب على ال�سيارة
 احلملة/ يحتفظ البنك الأهلي الكويتي بحقه يف وقف �أو �إلغاء �أو تغيري العر�ض.11
 املزايا املذكورة �أعاله بدون �إبداء الأ�سباب وبدون حتمل �أي م�سئوليات/الرتويجية
. ودون �أدنى اعرتا�ض منه،مالية جتاه العميل

7. NEW customers - will be included if they open a new account
within the campaign period or have transferred their allowance
after a one year stop.
8. Only customers that fit the eligibility criteria of this campaign will
be entered into the draw.

11. Al Ahli Bank of Kuwait reserves the right to stop, cancel, or change
the aforementioned offer/promotion/benefits without stating
the reasons and without holding any financial or emotional
responsibilities pertaining to the customer.
12. All other related ABK Terms and Conditions apply to this promotion.
Draw Details:
The draw will be conducted in the presence of an MOCI ministry
representative at ABK Head office.
Prize Details:
1. Customer will win a pre - announced FIAT 500 car.
2. Winner must be eligible to own a car and hold a driver’s license. In
the event they do not, an authorized representative shall act on
their behalf to own the car.
3. Winner should agree on all the Terms and Conditions that ABK has
in relation to the ownership of the car.
4. Winner should acknowledge that ABK is free from any
responsibility in relation to the terms of owning the car.
5. KD50 cash prize for A+ customers new customers after the
successful transfer of 1 allowance transfer to the bank not less
than KD200.
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. تطبق �شروط و�أحكام البنك الأهلي الكويتي.12
:تفا�صيل ال�سحب

�سيقام ال�سحب بح�ضور ممثل من وزارة التجارة و ال�صناعة يف املقر الرئي�سي للبنك
.الأهلي الكويتي
:تفا�صيل اجلائزة

.FIAT 500  �سيارة من نوعA+ يربح عميل ح�ساب الطالب
 الفائز �أن يكون حا�ص ًال على رخ�صة قيادةA+ يتوجب على عميل ح�ساب الطالب
ويف حال عدم ح�صوله على رخ�صة قيادة يتوجب �أن ينوب عنه �شخ�ص م�ؤه ًال
.قانوني ًا ولديه رخ�صة قيادة �سيارة
يوافق رابح ال�سيارة على ال�شروط والأحكام التي تتعلق بتملك ال�سيارة املذكورة
.�أعاله
يقر رابح ال�سيارة بعدم م�س�ؤولية البنك الأهلي الكويتي يف ما يخ�ص �شروط متلك
.ال�سيارة
ك عند حتويل. د50  اجلدد على جائزة نقدية بقيمةA+ يح�صل عمالء ح�ساب الطالب
ك. د200  على �أن ال تقل العالوة االجتماعية عن،املكاف�أة الإجتماعية الى البنك
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6. KD50 cash prize will be paid 10 days after successful allowance
transfer.

 �أيام على حتويلها �إلى البنك10 ك بعد مرور. د50 تدفع اجلائزة النقدية بقيمة
.الأهلي الكويتي
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7. All prizes are final and cannot be exchanged or changed to another
prize.

.جميع اجلوائز املقدمة نهائية و ال يجوز ا�ستبدالها مببلغ نقدي �أو تغيري اجلائزة
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8. ABK reserves the right to withdraw this offer at any time and
without notice.

للبنك الأهلي الكويتي احلق يف �إلغاء هذا العر�ض �أثناء فرتة �سريانه دون �إبداء
.A+ الأ�سباب ودون �أدنى اعرتا�ض من عمالء ح�ساب الطالب
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