
Frequently Asked Questions- Bedayati “Save and Win” Campaign  

 

What is the campaign? 

The campaign is to promote the Bedayati Savings Account. Simply open a 

Bedayati savings account with ABK and enter the monthly draw to win gift 

vouchers for school supplies. Existing customers with active accounts will enter 

the draws automatically.  

What does the prize include? 

 Gift Vouchers from Jarir Bookstores with KD200 for each winner.  
 

What is the campaign duration? 

July 2019 to February 2020  

 

Who are the eligible customers? 

•Children aged 0 to 8 

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

 

Campaign Eligibility Criteria: 

•Minimum amount to open account is KD10 

•Children aged 0 to 8 

 Active Account (Non dormant) 
 

How many draws will be held? 

In total, 7 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 7 draws held over the campaign period, in total 7 winners. 

 
Can I exchange the prize? 

No, all prizes are final and cannot be exchanged.  

 

What are the draw dates? 

Draw  Date  Prize  No. of winners 

1 26th August 2019  KD200 Gift Voucher 1 

2 30th  September 2019 KD200 Gift Voucher 1 

3 28th October 2019 KD200 Gift Voucher 1 

4 25th  November 2019 KD200 Gift Voucher 1 

5 16th December 2019 KD200 Gift Voucher 1 

6 16th January 2020 KD200 Gift Voucher 1 

7 13th February 2020 KD200 Gift Voucher 1 

 

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

 

 

 

 

 

 



 

 

 حساب التوفير بدايتي "وفر و إربح"حملة - األسئلة الشائعة

 

 

 ما هي الحملة؟

بكل بساطة, إفتح حساب توفير بدايتي و إدخل السحب الشهري لربح قسائم شرائية لمستلزمات طفلك المدرسية. العمالء 

 إذا كانت حساباتهم فعالة.  الحاليين سيدخلون السحب تلقائيا  

 ماذا تشمل الجائزة؟

  المدرسية.مكتبة جرير للمستلزمات د.ك من  200 قسيمة شرائية بقيمةعلى يحصل الرابح 
 

 ما هي فترة الحملة؟ 

  2020فبراير  -يوليو

 من هم العمالء المخولين؟ 

 سنوات 8إلى  0لألطفال بين  • 

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

 

 دخول السحب:الشروط المؤهلة ل

  د.ك 10الحد األدنى لفتح الحساب 

   سنوات 8إلى  0لألطفال بين 

 أن يكون الحساب فعَال Non dormant ) ( 
 

 ما هي عدد السحوبات ؟

 سحوبات خالل فترة الحملة. 7ستقام 

 كم رابح في كل سحب؟

 شهررابح واحد كل 

 كم مرة يتأهل العميل للسحوبات؟

 .ال يحق للعميل الربح في نفس السحب مرتين



 ما هو مجموع الرابحين؟

  رابحين. 7سحوبات خالل فترة الحملة, مما يعادل  7ستقام 

 ؟الجائزةهل يمكنني أن أستبدل 

 .ال, ال يجوز إستبدال الجائزة 

 ما هي تواريخ السحوبات؟

 عدد الرابحين الجائزة  التاريخ السحب

2019أغسطس  26 1 د.ك 200قسيمة شرائية بقيمة    1 

2019سبتمبر  30 2 د.ك 200قسيمة شرائية بقيمة    1 

2019أكتوبر  28 3 د.ك 200قسيمة شرائية بقيمة    1 

2019نوفمبر  25 4 د.ك 200قسيمة شرائية بقيمة    1 

2019ديسيمبر  16 5 د.ك 200قسيمة شرائية بقيمة    1 

2020يناير  16 6 د.ك 200قسيمة شرائية بقيمة    1 

2020فبراير  13 7 د.ك 200قسيمة شرائية بقيمة    1 

 

 على الشروط و األحكام للمزيد من المعلومات.الرجاء اإلطالع 

 


