
Frequently Asked Questions- A+ Student Account Campaign  

 

What is the campaign? 

The campaign is to promote the A+ student account.  If an existing or new A+ 

account holder transfers his student allowance to their account, they can enter 

draws to win and experience a unique adventure.  

 

What does the prize include? 

 All-expenses-paid trip for two people (the customer can take a friend or 
family member) 

 Each adventure includes KD200 spending money on a free prepaid card 
 

What is the campaign duration? 

September 2nd – December 31st 2018 

 

Who are the eligible customers? 

 A+ account holders 

 Age between 18 – 25 

 Customer’s student allowance transferred to A+ during the campaign 
period 

*ABK Employees and their families from the 1st degree are not eligible.  

 

Campaign Eligibility Criteria: 

Existing Customers  

 A Plus account holders who have 2 consecutive months’ 
student allowance transfer to their account in ABK.   

For example, if the draw date is in September, students who have had 2 

consecutive months transfer in July and August are eligible to enter the 

draw. 



      New Customers  

 Valid for students who open a new A Plus student account 
during campaign period (September 2nd – December 31st 
2018) 

 Account holders who have at least one student allowance 
transferred during campaign period 

For example if the draw date is in October, then if the new student’s 

allowance has hit in September, the new student is eligible to enter the 

draw.  

How many draws will be held? 

In total, 10 draws will be held over the campaign duration. 

How many winners in each draw? 

 1 winner every 2 weeks 
 

How many draws will I be entered in? 

 Every KD10 of account balance gives the customer 1 draw point to enter 
the draw. 

 Customer is only eligible to win once during the campaign period.  

 
How many winners in total? 
There will be 10 draws held over the campaign period, in total 10 winners. 

 
Can I choose which adventure I would like to go on? 
No. The adventures have been preselected and scheduled on the draw dates, and 
this schedule is registered with the Ministry. 
 
What if I don’t want to go on the adventure? 
The travel prize can be transferred to a friend or family member of your choice if 

you do not want to go on the trip, within the time limit that is until May 31st 2019.  

Can I exchange the travel experience for an equivalent cash prize? 

No, travel experiences cannot be exchanged for cash prizes.  

 



Who is managing the travel and adventure schedule? 

Management of travel schedule and adventures booking has been outsourced to 

Qiblah Travel and Tourism. 

 

What if I want to change my hotel or flight class? 

In the case where you would like to change hotel or flight class you will be 

responsible for paying the difference in the pricing at Qiblah Travel and Tourism. 

 

I am a winner. How do I get in touch with Qiblah Travel & Tourism - who is the 

person to contact? 

Mr. Munawir Al Shammeri- Tel: +965-97200235 

 

What are the adventures and when are the draws? 

Draw Date Experience  Location  

Thursday September 13th 

2018  Sir Bani Yas Island Boat Day Trip Abu Dhabi 

Thursday September 27th 

2018  

Canyoning/Ziplining (Dead Sea in Wadi 

Mujib) Jordan 

Thursday October 11th 2018  Atlantis Dolphin Adventure Dubai 

Thursday October 25th 2018 Hot Air Balloon Ride Dubai 

Thursday November 8th 2018  Sky Dive  Dubai 

Thursday November 22nd 

2018 YAS Waterworld VIP Abu Dhabi 

Thursday December 6th 2018 YAS Ferrari World VIP Abu Dhabi 

Thursday December 20th 

2018 Dinner in the Sky Dubai 

Thursday January 3rd 2019 Zipline Jebel Jais Experience Dubai 

Thursday January 17th 2019  Desert Safari Adventure Doha 

 

Please refer to the Terms and Conditions for any more details.  



 

 +Aحملة حساب الطالب - األسئلة الشائعة

 

 

 ما هي الحملة؟

خالل فترة الحملة أو لديه حساب حالياً و يحول   +A. أي طالب يفتح حساب الطالب +Aالحملة مصممة لترويج حساب الطالب 

 يحصل على فرصة لربح مغامرة فريدة.   مكافأته الطالبية

 

 ماذا تشمل الجائزة؟

  إحد أصدقاءه أو أفراد عائلته لمرافقته(يحصل الرابح على رحلة مدفوعة التكاليف لشخصين )يستطيع العميل الفائز أن يختار 
  د.ك مصروف من خالل بطاقة مسبقة الدفع 200يحصل الرابح عن كل مغامرة على 

 

 ما هي فترة الحملة؟ 

  2018ديسيمبر  31 -سبتمبر 2

 من هم العمالء المخولين؟ 

  حاملي حساب الطالبA+ 

  25-18العمر بين  

  تحويل المكافأة الطالبية الى حسابA+  
 

 موظفي البنك األهلي الكويتي وأقرباءهم من الدرجة األولى ال يحق لهم المشاركة في هذه الحملة*

 

 دخول السحب:الشروط المؤهلة ل

 العمالء الحاليين: 

 عمالء حساب الطالب الحملة خاصة لA+  سنه  25 – 18الذين تترواح اعمارهم بين 

  عمالء حساب الطالبA+ يحولون منحتهم الطالبية الى البنك األهلي الكويتي لمدة ال تقل عن شهرين. الذين 

: إذا كان السحب في شهر سبتمبر الطالب الذين قاموا بتحويل منحتهم الطالبية في شهر يوليو و أغسطس على سبيل المثال

 سيكونون مؤهلين لدخول السحب.

 



 

 العمالء الجدد:

 الطالب  فتح حسابعند  المذكورة للدخول ضمن السحوبات الشهريةيتأهل العميل ، للعمالء الجددA+  خالل فترة

 (2018ديسيمبر  -. )سبتمبرو يحول منحته الطالبية الى البنك الحملة الترويجية

  عمالء حساب الطالب علىA+  الجدد أن يقوموا بتحويل منحتهم الطالبية لمدة شهر واحد على االقل خالل فترة

 الحملة.

 

إذا كان السحب في شهر أكتوبر,الطالب الذين قاموا بتحويل منحتهم الطالبية في شهر سبتمبر سيكونون على سبيل المثال: 

 مؤهلين لدخول السحب.

 ما هي عدد السحوبات ؟

 سحوبات خالل فترة الحملة. 10ستقام 

 كم رابح في كل سحب؟

 رابح واحد كل أسبوعين 

 كم مرة يتأهل العميل للسحوبات؟

  واحدة للدخول في السحب. /نقطةتمنح العميل فرصةتودع بالحساب دنانير  10كل 

 ال يحق للعميل الربح في نفس السحب مرتين. 

 

 ما هو مجموع الرابحين؟

 رابحين. 10سحوبات خالل فترة الحملة, مما يعادل  10ستقام 

 

 هل يمكنني أن أختار المغامرة التي أفضل ان أذهب إليها؟

 المغامرات و السحوبات مختارة مسبقاً و مسجلة لدى وزارة التجارة.ال. جميع 

 

 ماذا يحدث إذا ال أريد أن أذهب لرحلة المغامرة؟

 .2019مايو  31لفترة محددة لغاية يجوز للفائز أن يحول الجائزة الى أي صديق أو إحدى أفراد عائلته 

 

 هل يمكنني أن أستبدل رحلة المغامرة لمبلغها النقدي؟

 ال يجوز إستبدال الجائزة بمبلغ نقدي. ال,



 من المسؤول عن حجوزات السفر للمغامرات؟

 جميع الحجوزات للرحالت تتم عبر شركة قبله للسياحة و السفر.

 

 ماذا إذا كنت أريد أن أغير الفندق أو درجة السفر؟

ق يوجب على العميل أن يدفع فارق السعر و في حال ان العميل يريد تغيير من تفاصيل الحجز مثل ترقية الدرجة أو تغيير الفند

 يتم ذلك عن طريق شركة قبله للسياحة و السفر.

 

 من هو الشخص المسؤول؟ -أنا رابح. كيف أتواصل مع شركة قبلة للسياحة و السفر

  97200235التليفون:  -السيد/ مناور الشمري

 

 ما هي المغامرات و ما هي مواعيد السحوبات؟

 

 المعلومات.الرجاء اإلطالع على الشروط و األحكام للمزيد من 

 

 

 

 

 الجوائز  السحوبات

 رحلة الى أبو ظبي تشمل رحلة بحرية لجزيرة سر بني ياس  2018سبتمبر  13

 رحلة الى األردن في البحر الميت تشمل التأرجح الهوائي و الكانيوننج في وادي موجب 2018سبتمبر  27

 رحلة ال دبي منتجع أتالنتس شاملة السباحة مع الدالفين 2018أكتوبر  11

 رحلة الى دبي شاملة الطيران بالمنطاد  2018أكتوبر  25

 (sky diveرحلة الى دبي شاملة رحلة القفز الحر ) 2018نوفمبر  8

  YAS Waterworldفي  VIPشاملة رحلة الى أبو ظبي   2018نوفمبر  22

 YAS Ferrari Worldفي  VIPشاملة رحلة الى أبو ظبي   2018ديسيمبر  6

 ”Dinner in the Skyشاملة عشاء في السماء "رحلة الى دبي  2018ديسيمبر  20

 رحلة الى دبي تشمل التأرجح الهوائي في رأس الخيمة  2019يناير  3

 رحلة الى قطر تشمل رحلة سافاري بالصحراء  2019يناير  17


