
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 a digital tablet.    

 

What does the prize include? 

 Digital tablet from ABK. 
 

What is the campaign duration? 

October 2020- June 2021 

 

Who are the eligible customers? 

 A+ account holders 

 Age between 18 – 25 

 Customer’s student allowance transfer to ABK.  
 

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

 

Campaign Eligibility Criteria: 

 Valid for students who are A Plus account holders with student allowance 
transfer to ABK.  

 A Plus account holders who are between the ages of 18 -25 
 

How many draws will be held? 

In total, 9 draws will be held over the campaign duration. 

 



How many winners in each draw? 

 1 winner every month.  
 

How many draws will I be entered in? 

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

 
How many winners in total? 
There will be 9 draws held over the campaign period, in total 8 winners. 

 
Can I exchange the prize? 

No, all prizes are final and cannot be exchanged.  

 

What are the draw dates? 

 

Draw Draw Date Prize No. of Winners 

1 19TH November 2020 Digital Tablet 1 

2 17th December 2020 Digital Tablet 1 

3 14th January 2021  Digital Tablet 1 

4 18th February 2021 Digital Tablet 1 

5 18th March 2021 Digital Tablet 1 

6 15th April 2021 Digital Tablet 1 

7 20th May 2021  Digital Tablet 1 

8 17th June 2021 Digital Tablet 1 

9 15th July 2021 Digital Tablet 1 

 

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 

 جهاز رقمي.يحصل على فرصة لربح    مكافأته الطالبية

 

 ماذا تشمل الجائزة؟

  جهاز رقمي من البنك.على يحصل الرابح 
 

 ما هي فترة الحملة؟ 

  2021يونيو  -2020أكتوبر 

 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  الذين 

 ما هي عدد السحوبات ؟

 سحوبات خالل فترة الحملة. 9ستقام 

 كم رابح في كل سحب؟

 شهررابح واحد كل 



 

 كم مرة يتأهل العميل للسحوبات؟

 .ال يحق للعميل الربح في نفس السحب مرتين

 مجموع الرابحين؟ما هو 

  رابحين. 8سحوبات خالل فترة الحملة, مما يعادل  9ستقام 

 ؟الجائزةهل يمكنني أن أستبدل 

 .ال, ال يجوز إستبدال الجائزة 

 ما هي تواريخ السحوبات؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعلومات.الرجاء اإلطالع على الشروط و األحكام للمزيد من 

 

 عدد الفائزين الجوائز التاريخ السحب

 1 جهاز رقمي 2020نوفمبر  19 1

 1 جهاز رقمي 2020ديسيمبر  17 2

 1 جهاز رقمي 2021يناير  14 3

 1 جهاز رقمي 2021فبراير  18 4

 1 جهاز رقمي 2021مارس  18 5

 1 جهاز رقمي 2021أبريل  15 6

 1 جهاز رقمي 2021مايو  20 7

 1 جهاز رقمي 2021يونيو  17 8

 1 جهاز رقمي 2021يوليو  15 9


