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 األحكام والشروط – 2019حملة تحويل الراتب 

تستهدف حملة تحويل الراتب العمالء الكويتيين والوافدين العاملين في القطاع العام والقطاع الخاص  (1

ي فتح حساب تحويل الراتب بالبنك األهلي الكويتقام بلدى البنك األهلي الكويتي( و المسجلة)الشركات 

 حساب النخبة أو البرستيج أو الرائد. –و هم 

 

احدة وللبنك األهلي الكويتي، يصبح له الحق في اختيار ميزة  راتبهعندما يقوم عميل جديد بتحويل  (2

وفقا لألحكام والشروط التي يقررها البنك األهلي الكويتي لكل نوع من أنواع  المتوفرتْينْين تمن الميز

 الميزات:

 

  "ك )للكويتيين(..د 1000لغاية "هدية نقدية 

  ك .د 5,000و لغاية ك للعمالء الكويتيين .د 10,000لغاية قرض بدون فائدة لكافة العمالء

 للعمالء الوافدين، وفقا لألحكام والشروط المطبقة لدى البنك.

 

 همراتبيحولون و  و أكثردك شهريا  500/-للعمالء الذين راتبهم  تصبح مستحقة "الهدية النقدية" (3

 للبنك األهلي الكويتي.

 

يخضع لسياسة القروض واألحكام والشروط ذات الصلة  فهو "القرض بدون فائدة" بالنسبة لعرض (4

المطبقة لدى البنك األهلي الكويتي مع االلتزام بكافة نظم وتعليمات وسياسات بنك الكويت المركزي 

 الخاصة بالقروض.

 

 حصول عليها بعد تحقيق الشروط التالية:هل لليتأاختيار العميل "الهدية النقدية"،  في حال (5

 

 .تقديم شهادة راتب للفرع الذي تم فيه فتح الحساب 

 

 على األقل على حساب تحويل الراتب لدى البنك األهلي الكويتي. واحد شهرلراتب التحويل ل 

 ويتم تقديم "الهدية النقدية" فقط بعد تحقيق الشروط الواردة أعاله.

 

راتب العميل المسجل في شهادة الراتب.  وفي حالة  قيمة"الهدية النقدية" بناء على  قيمة إحتسابيتم  (6

الراتب المسجل في  قيمةالراتب الذي تم تحويله في حساب العميل و قيمةوجود أي اختالف بين 

 األقل في االعتبار عند حساب ميزة "الهدية النقدية". القيمةشهادة الراتب، يتم أخذ 
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اريخ أشهر من ت أربعالحق في استكمال / تقديم كافة المستندات المطلوبة خالل فترة للعميل الجديد  (7

تحويل الراتب، وإذا لم يقم العميل باستكمال / تقديم المستندات المطلوبة خالل الفترة المحددة، فسوف 

 يتم مصادرة حق العميل في المطالبة بالمزايا بدون أي مسئولية تقع على البنك.

 

 حساب مزايا )"الهدية النقدية" / القرض بدون فائدة( على النحو التالي:سوف يتم  (8

2019حملة   العمالء الوافدون العمالء الكويتيون 

 القرض القرض ميزة الهدية النقدية الراتب

 < KD 500 0 

 بدون فائدة

دك 10,000/-حتى مبلغ   

 بدون فائدة

دك 5,000/-حتى مبلغ   

KD 500 to < KD 1,000 KD 100 

KD 1,000 to < KD 2,000 KD 200 

KD 2,000 to < KD 3,000 KD 300 

KD 3,000 to < KD 4,000 KD 400 

KD 4,000 to < KD 5,000 KD 500 

KD 5,000 to < KD 6,000 KD 600 

KD 6,000 to < KD 7,000 KD 700 

KD 7,000 to < KD 8,000 KD 800 

KD 8,000 to < KD 9,000 KD 900 

≥ KD 9,000 KD 1,000 

 

يتعهد العميل بتحويل راتبه إلى حساب الراتب ويستمر في تحويل راتبه طوال فترة القرض لحين  (9

 سداد كامل مبلغ القرض.

 

شهرا لكي  24يجب أن يقوم العميل بتحويل راتبه إلى البنك األهلي الكويتي لفترة ال تقل عن  (10

 وهذا العرض،  أي من الشروط و األحكام يخالف العميليستفيد من الميزات المذكورة أعاله، وإال 

 الهدية النقدية" التي استلمها.“بإعادة مبلغ  عليه يلتزمفي حال عارضه 

 

ة صالحة فقط للعمالء "الجدد".  ويعرف العميل "الجديد" بأنه العميل الذي يفتح الحملة الترويجي (11

حسابا جديدا لتحويل الراتب لدى البنك األهلي الكويتي والذي يقوم بتحويل أول راتب لحسابه في 

 وفقا لألحكام والشروط المطبقة.الكويتي خالل الفترة الترويجية  البنك األهلي

 

ميزة من الميزات المذكورة قبل تحويل رواتبهم لحساب تحويل الراتب لدى لن يستلم العمالء أي  (12

 البنك األهلي الكويتي.

 



3 
 

 .2019 ديسيمبر 30وحتى  2019تبدأ الحملة الترويجية اعتبارا من أول يناير  (13

 

 :إربح راتبك مرة أخرى -السحب الشهري (14

 

 لكل عميل. د.ك 2,000إربح راتبك مرة أخرى , عميلين يفوزون لغاية : الجائزة 

  حسب الجدول التالي   :و تفاصيل الجوائز تاريخ السحوبات 

 

 للجائزة: كيف يتأهل العميل 

 

 قبل شهر واحد من السحب.إلى حساب الراتب  يجب تحويل راتب واحد  (1)

 

الراتب لدى البنك األهلي الكويتي و على حسب نظام يجب القيام بتحويل الراتب إلى حساب   (2)

البنك لتحويل الراتب و تحت رموز تحويل الراتب الخاصة بالبنك, و إال لن يتم إحتسابها و 

 لن تتأهل للسحب.

 

 الراتب الذي يتم تحويله نقداً أو عبر شيك غير مؤهل لدخول السحب. (3)

 

عدد  التاريخ السحب

 الرابحين

إجمالي قيمة الجائزة  قيمة الجائزة للرابح 

 للرابحين

 د.ك 4,000 د.ك 2,000 2 2019مارس  14الخميس  1

 د.ك 4,000 د.ك  2,000 2 2019 أبريل 18الخميس  2

 د.ك 4,000 د.ك  2,000 2 2019مايو  16الخميس  3

 د.ك 4,000 د.ك 2,000 2 2019يونيو  13الخميس  4

 د.ك 4,000 د.ك 2,000 2 2019يوليو  18الخميس  5

 د.ك 4,000 د.ك 2,000 2  2019أغسطس  22الخميس  6

 د.ك 4,000 د.ك 2,000 2 2019سبتمبر  19الخميس  7

 د.ك 4,000 د.ك 2,000 2 2019أكتوبر  17الخميس  8

 د.ك 4,000 د.ك 2,000 2 2019نوفمبر  14الخميس  9

 د.ك 4,000 د.ك 2,000 2 2019ديسيمبر  19الخميس  10

 د.ك  40,000  رابح 20 المجموع
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العمالء الحاليين الذين يقومون بتحويل رواتبهم والعمالء الجدد الذين يقومون بتحويل   (4)

 .الشهريرواتبهم مؤهلون للدخول في السحب 

 يحصل العميل على فرصة واحدة كحد أقصى في كل سحب شهري. سوف  (5)

 

 الشروط و األحكام للسحب الشهري: 

 

I.  المطلوبة خالل فترة شهر من تاريخ السحب، وإذا للعميل الحق في استكمال / تقديم األوراق

لم يستكمل / يقدم األوراق المطلوبة خالل الفترة المحددة، فسوف تتم مصادرة حق العميل في 

 المطالبة بالجائزة بدون أي مسئولية على البنك.

 

 

II.  .الجائزة نهائية وال يمكن استبدالها نقدا أو بجائزة أخرى 

 

III.  .للبنك األهلي الكويتي الحق في سحب هذا العرض في أي وقت بدون سابق إنذار 

 

IV.   يوافق الفائز على حضور حفل توزيع الجوائز الذي قد ينظمه ويعلنه البنك األهلي الكويتي

وعلى نشر اسم الفائز و/ أو تصويره في وسائل اإلعالم / اإلعالنات حسبما يراه البنك 

 مناسبا.

 

V.  ير غن قاموا بإغالق حساباتهم قبل تاريخ السحب أو الذين لديهم حسابات راكدة، العمالء الذي

 السحب.مؤهلين لدخول 

 

VI. " بناء على قيمة راتب العميل المسجل في للسحب الشهري النقدية"  الجائزةيتم إحتساب قيمة

شهادة الراتب.  وفي حالة وجود أي اختالف بين قيمة الراتب الذي تم تحويله في حساب 

ساب عند ح العميل وقيمة الراتب المسجل في شهادة الراتب، يتم أخذ القيمة األقل في االعتبار

 .النقدية" الجائزة"ميزة 

 

 

كافة موظفي البنك األهلي الكويتي وشركاته التابعة غير مؤهلين لالشتراك في هذه الحملة  (15

 الترويجية أو دخول السحب.
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قف أو إلغاء أو تغيير العرض / الحملة الترويجية / المزايا يحتفظ البنك األهلي الكويتي بحقه في و (16

 تجاه العميل.وبدون تحمل أي مسئوليات مالية المذكورة أعاله بدون إبداء األسباب 

 

 تخضع هذه الحملة الترويجية لكافة األحكام والشروط المطبقة لدى البنك األهلي الكويتي. (17

 

 


