
ي�سري هذا العر�ض على جميع حاملي بطاقات البنك االأهلي الكويتي االئتمانية   •
وامل�سبقة الدفع

ي�سري هذا العر�ض على حاملي بطاقات البنك االأهلي الكويتي االئتمانية وامل�سبقة   •
الدفع امل�سدرة قبل 14/3/2021  فقط

ي�سري هذا العر�ض خالل الفرتة من 21\3\2021 الى 29 \5\2021  •
مدة احلملة 10 اأ�سابيع  •

يقوم العميل بتثبيت تطبيقات Samsung Pay, Fitbit Pay, Garmin Pay على   •
هاتفه املحمول ثم يقوم باإ�سافة بطاقة البنك االأهلي الكويتي االئتمانية اأوامل�سبقة 

الدفع اخلا�سة به  
لال�ستفادة من هذا العر�ض، يتوجب على العميل ا�ستخدام بطاقة البنك االأهلي   •
 Samsung Pay, Fitbit Pay, الكويتي االئتمانية اأوامل�سبقة الدفع امل�سافة على

 Garmin Pay
احلد االأدنى للم�ساركة / - 20 د.ك )ع�سرون دينار كويتي ( اأ�سبوعيا لكل بطاقة من   •
 Samsung  بطاقات االأهلي االئتمانية اأو امل�سبقة الدفع  من خالل ا�ستخدام تطبيق

Pay, Fitbit Pay, Garmin Pay
يح�سل العميل على نقطة واحدة توؤهله لدخول ال�سحب االأ�سبوعي مقابل كل 10 د.ك   •

 Samsung Pay, Fitbit يتم اإنفاقها بوا�سطة نقاط البيع حملًيا اأو دولًيا من خالل
 Pay, Garmin Pay

يجري ال�سحب الختيار ثالث فائزين اأ�سبوعيًا  •
اإجمايل عدد الرابحني 30 عمياًل خالل فرتة العر�ض.  •

ال يحق للعميل  الفائز امل�ساركة يف باقي ال�سحوبات   •
�سيتم ايداع اجلائزة النقدية بقيمة 50 دك يف ح�ساب العميل الفائز اخلا�ض ببطاقته   •

االهلي االئتمانية اأو امل�سبقة الدفع
تفا�سيل ال�سحوبات:   •

ال يحق ملوظفي البنك االأهلي الكويتي امل�ساركة يف هذه احلملة  •
تطبق جميع �سروط واأحكام البنك االأهلي الكويتي  •

شروط وأحكام حملة “ استخدم حلول الدفع الرقمية 
واربح اسبوعيا 50 دك نقدا مع البنك األهلي الكويتي

• All ABK credit and prepaid cardholders are eligible to enter the 
draws.

• Only Credit and prepaid cards issued prior to 14-03-2021 are 
eligible to enter the draws

• The offer is valid  from 21/03/2021 to 29/05/2021 only

• The campaign will run for a period of 10 weeks

• Add your ABK credit or prepaid card on Samsung, Fitbit or 
Garmin pay 

• Use your registered credit or prepaid card on Samsung, Fitbit or 
Garmin pay

• Minimum weekly Spends KD/- 20 per registered credit or prepaid 
card on Samsung, Fitbit or Garmin pay

• Each KD/- 10 spent on any POS terminal locally or internationally 
through Samsung, Fitbit or Garmin pay earns 1 entry points into 
the relevant draw

• 3 lucky winners every week

• A total of 30 lucky winners

• A customer cannot win more than once during the campaign

• The 50 KD cash prize  will be credited to the winner’s ABK credit 
or prepaid card 

• Prize breakdown:

• ABK staff are excluded from these draws

• All other ABK Terms & Conditions apply

الفائزين في كل تاريخ السحبفترة العمليات لدخول السحبالسحب
سحب

3 فائزين29 مارس 2021من 21 مارس الى 27 مارس 2021السحب األول

3 فائزين5 أبريل 2021من 28 مارس الى 3 أبريل 2021السحب الثاني

3 فائزين12 أبريل 2021من  4 أبريل الى 10 أبريل 2021السحب الثالث

3 فائزين19 أبريل 2021من 11 أبريل الى 17 أبريل 2021السحب الرابع

3 فائزين26 أبريل 2021من 18 أبريل الى 24 أبريل 2021السحب الخامس

3 فائزين3 مايو 2021من 25 أبريل الى 1 مايو 2021السحب السادس

3 فائزين10 مايو 2021من 2 مايو الى 8 مايو 2021السحب السابع

3 فائزين17 مايو 2021من 9 مايو الى 15 مايو 2021السحب الثامن

3 فائزين24 مايو 2021من 16 مايو الى 22 مايو 2021السحب التاسع

3 فائزين31 مايو 2021من 23 مايو الى 29 مايو 2021السحب العاشر

Draw Event Transaction period Draw date Winners every 
draw

Draw 1 From 21 March to 27 March 2021 29 March 2021 3 winners

Draw 2 From 28 March to 3 April 2021 5  April  2021 3 winners

Draw 3 From 04 April to 10 April 2021 12 April 2021 3 winners

Draw 4 From 11 April to 17 April 2021 19 April 2021 3 winners

Draw 5 From 18 April to 24 April 2021 26 April 2021 3 winners

Draw 6 From 25 April to 01 May 2021 3 May 2021 3 winners

Draw 7 From 02 May to 08 May 2021 10 May 2021 3 winners

Draw 8 From 09 May to 15 May 2021 17 May 2021 3 winners

Draw 9 From 16 May to 22 May 2021 24 May 2021 3 winners

Draw 10 From 23 May to 29 May 2021 31 May 2021 3 winners

“GO DIGITAL AND WIN KD 50 CASH WITH 
ABK” CAMPAIGN TERMS AND CONDITIONS

“


