
عرض تحويل الراتب - الشروط واألحكام

ت�ستهدف حملة حتويل الراتب العمالء الكويتيني والوافدين العاملني يف القطاع العام والقطاع اخلا�ص )ال�سركات امل�سجلة لدى البنك الأهلي الكويتي( وقام بفتح   )1
ح�ساب حتويل الراتب بالبنك الأهلي الكويتي و هم – ح�ساب الرب�ستيج اأو الرائد.

عندما يقوم عميل جديد بتحويل راتبه للبنك الأهلي الكويتي، ي�سبح له احلق يف اختيار ميزة واحدة من امليزتنْي املتوفرتنْي وفقا لالأحكام وال�سروط التي يقررها   )2
البنك الأهلي الكويتي لكل نوع من اأنواع امليزات:

“هدية نقدية” لغاية 1000 د.ك )للكويتيني(.  •
قر�ص بدون فائدة لكافة العمالء )لغاية 10,000 د.ك للعمالء الكويتيني و لغاية 5,000 د.ك للعمالء الوافدين(، وفقا لالأحكام وال�سروط املطبقة لدى البنك.  •

لي�سبح العميل موؤهال للح�سول على الهدية النقدية يجب حتويل راتب 300/-  دك او اكرث للبنك الأهلي الكويتي  )3

بالن�سبة لعر�ص “القر�ص بدون فائدة” فهو يخ�سع ل�سيا�سة القرو�ص والأحكام وال�سروط ذات ال�سلة املطبقة لدى البنك الأهلي الكويتي مع اللتزام بكافة نظم   )4
وتعليمات و�سيا�سات بنك الكويت املركزي اخلا�سة بالقرو�ص.

يف حال اختيار العميل “الهدية النقدية”، يتاأهل للح�سول عليها بعد حتقيق ال�سروط التالية:  )5
تقدمي �سهادة راتب للفرع الذي مت فيه فتح احل�ساب.  •

حتويل راتب �سهر واحد على الأقل على ح�ساب حتويل الراتب لدى البنك الأهلي الكويتي.  •
       ويتم تقدمي “الهدية النقدية” فقط بعد حتقيق ال�سروط الواردة اأعاله.

يتم اإحت�ساب قيمة “الهدية النقدية” بناء على قيمة راتب العميل امل�سجل يف �سهادة الراتب.  ويف حالة وجود اأي اختالف بني قيمة الراتب الذي مت حتويله يف ح�ساب   )6
العميل وقيمة الراتب امل�سجل يف �سهادة الراتب، يتم اأخذ القيمة الأقل يف العتبار عند ح�ساب ميزة “الهدية النقدية”.

تقدمي   / با�ستكمال  العميل  يقم  واإذا مل  الراتب،  تاريخ حتويل  اأ�سهر من  اأربع  املطلوبة خالل فرتة  امل�ستندات  كافة  تقدمي   / ا�ستكمال  للعميل اجلديد احلق يف   )7
امل�ستندات املطلوبة خالل الفرتة املحددة، ف�سوف يتم م�سادرة حق العميل يف املطالبة باملزايا بدون اأي م�سئولية تقع على البنك.

�سوف يتم ح�ساب مزايا )“الهدية النقدية” / القر�ص بدون فائدة( على النحو التايل:  )8

يتعهد العميل بتحويل راتبه اإلى ح�ساب الراتب وي�ستمر يف حتويل راتبه طوال فرتة القر�ص حلني �سداد كامل مبلغ القر�ص.  )9

10(يجب اأن يقوم العميل بتحويل راتبه اإلى البنك الأهلي الكويتي لفرتة ل تقل عن 24 �سهرا لكي ي�ستفيد من امليزات املذكورة اأعاله، واإل يخالف العميل اأي من ال�سروط 
و الأحكام هذا العر�ص، و يف حال عار�سه يلتزم عليه باإعادة مبلغ “الهدية النقدية” التي ا�ستلمها.

11(احلملة الرتويجية �ساحلة فقط للعمالء “اجلدد”.  ويعرف العميل “اجلديد” باأنه العميل الذي يفتح ح�سابا جديدا لتحويل الراتب لدى البنك الأهلي الكويتي والذي 
يقوم بتحويل اأول راتب حل�سابه يف البنك الأهلي الكويتي خالل الفرتة الرتويجية وفقا لالأحكام وال�سروط املطبقة.

12(لن ي�ستلم العمالء اأي ميزة من امليزات املذكورة قبل حتويل رواتبهم حل�ساب حتويل الراتب لدى البنك الأهلي الكويتي.

13(تبداأ احلملة الرتويجية اعتبارا من اأول يناير 2021 وحتى 31 دي�سمرب 2021

العمالء الوافدونالعمالء الكويتيونحملة 2021

القر�صالقر�صميزة الهدية النقديةالراتب

KD 300 <  0

بدون فائدة حتى 
مبلغ -/10,000 دك

بدون فائدة حتى 
مبلغ -/5,000 دك

KD 300 to < KD 500KD 50

KD 500 to < KD 1,000KD 100

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

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

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

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

KD 5,000 ≥KD 1,000



14(ال�سحب ال�سهري- اإربح راتبك مرة اأخرى:
اأ.  اجلائزة: اإربح راتبك مرة اأخرى ، 4 عمالء يفوزون لغاية 1,000 د.ك لكل عميل. )عميلني كويتيني و عميليني وافدين(

ب.  تاريخ ال�صحوبات و تفا�صيل اجلوائز

ج.  كيف يتاأهل العميل للجائزة

I.       يجب حتويل راتب واحد اإلى ح�ساب الراتب قبل �سهر واحد من ال�سحب.

 II.    يجب القيام بتحويل الراتب اإلى ح�ساب الراتب لدى البنك الأهلي الكويتي و على ح�سب نظام البنك لتحويل الراتب و حتت رموز حتويل الراتب اخلا�سة بالبنك، و 
   اإل لن يتم اإحت�سابها و لن تتاأهل لل�سحب.

III.  الراتب الذي يتم حتويله نقدًا اأو عرب �سيك غري موؤهل لدخول ال�سحب.

IV.   العمالء احلاليني الذين يقومون بتحويل رواتبهم والعمالء اجلدد الذين يقومون بتحويل رواتبهم موؤهلون للدخول يف ال�سحب ال�سهري.

V.     �سوف يح�سل العميل على فر�سة واحدة كحد اأق�سى يف كل �سحب �سهري.

د. ال�صروط و الأحكام لل�صحب ال�صهري:

I.     للعميل احلق يف ا�ستكمال / تقدمي الأوراق املطلوبة خالل فرتة �سهر من تاريخ ال�سحب، واإذا مل ي�ستكمل / يقدم الأوراق املطلوبة خالل الفرتة املحددة، ف�سوف تتم   
          م�سادرة حق العميل يف املطالبة باجلائزة بدون اأي م�سئولية على البنك.

II.     اجلائزة نهائية ول ميكن ا�ستبدالها نقدا اأو بجائزة اأخرى.

III.    للبنك الأهلي الكويتي احلق يف �سحب هذا العر�ص يف اأي وقت بدون �سابق اإنذار.

IV.    يوافق الفائز على ح�سور حفل توزيع اجلوائز الذي قد ينظمه ويعلنه البنك الأهلي الكويتي وعلى ن�سر ا�سم الفائز و/ اأو ت�سويره يف و�سائل الإعالم / الإعالنات 
         ح�سبما يراه البنك منا�سبا.

V.  العمالء الذين قاموا باإغالق ح�ساباتهم قبل تاريخ ال�سحب اأو الذين لديهم ح�سابات راكدة، غري موؤهلني لدخول ال�سحب.

يتم اإحت�ساب قيمة “اجلائزة النقدية” لل�سحب ال�سهري بناء على قيمة راتب العميل امل�سجل يف �سهادة الراتب.  ويف حالة وجود اأي اختالف بني قيمة الراتب     .VI 
            الذي مت حتويله يف ح�ساب العميل وقيمة الراتب امل�سجل يف �سهادة الراتب، يتم اأخذ القيمة الأقل يف العتبار عند ح�ساب ميزة “اجلائزة النقدية”.

15(   كافة موظفي البنك الأهلي الكويتي و�سركاته التابعة غري موؤهلني لال�سرتاك يف هذه احلملة الرتويجية اأو دخول ال�سحب.

 16(  يحتفظ البنك الأهلي الكويتي بحقه يف وقف اأو اإلغاء اأو تغيري العر�ص / احلملة الرتويجية / املزايا املذكورة اأعاله بدون اإبداء الأ�سباب وبدون حتمل اأي م�سئوليات 
   مالية جتاه العميل.

17(   تخ�سع هذه احلملة الرتويجية لكافة الأحكام وال�سروط املطبقة لدى البنك الأهلي الكويتي.

عدد الرابحنيالتاريخال�صحب
قيمة اجلائزة

للرابح 

اإجمايل

 قيمة اجلائزة

للرابحني

4,000 د.ك1,000 د.ك164 مار�ص 12021

4,000 د.ك1,000 د.ك204 اأبريل 22021

4,000 د.ك1,000 د.ك184 مايو 32021

4,000 د.ك1,000 د.ك154 يونيو 42021

4,000 د.ك1,000 د.ك204 يوليو 52021

4,000 د.ك1,000 د.ك174  اأغ�سط�ص 2021 6

4,000 د.ك1,000 د.ك214 �سبتمرب 72021

4,000 د.ك1,000 د.ك194 اأكتوبر 82021

4,000 د.ك1,000 د.ك164 نوفمرب 92021

4,000 د.ك1,000 د.ك144 دي�سيمرب 102021

40,000 د.ك40 رابحاملجموع


