SALARY PROMOTION FAQS E&A
هل المتقاعدون مؤهلون لهذا العرض ؟

ال.
هل الهدية بمبلغ  1000د .ك هدية نقدية أو تضاف
في الحساب ؟
تضاف إلى الحساب بعد الراتب األول في حساب الراتب.

هل العميل الحالي للنخبة (بناءا” على مبالغة في الحساب ) عند
تحويلة لراتبة  2,000دينار كويتي مؤهل للحصول علي الهديه؟

نعم .

سيقوم العميل بأخذ الهدية  1,000ديناروقرض بدون فائدة معا”؟
ال ،يجب عل العميل اختيار أحدى الهدايا.

العمالء الذين يقومون حاليا بتحويل عالواتهم إلى البنك األهلي
الكويتي  ،سيتم تحويل رواتبهم خالل فتره العرض  ،هل هم مؤهلون
للحصول على  1000دينار؟

نعم .

هل العمالء الذين يقومون حاليا بتحويل رواتبهم التي تقل عن  2000دينار
كويتي إلى البنك األهلي الكويتي حاليا”  ،والبدء في تحويل بدالتهم إلى
البنك األهلي الكويتي مؤهلين الستحقاق هدية  1000دينار؟
العمالء الذين يحولون رواتبهم حاليا” للبنك األهلي الكويتي غير مؤهلين.

هل العمالء الذين يقومون حاليا بتحويل رواتبهم التي تقل عن 2000
دينار كويتي إلى البنك األهلي الكويتي مؤهلين للحصول على هدية
 1000دينار ؟
العمالء الذين يحولون رواتبهم حاليا للبنك األهلي الكويتي غير مؤهلين.

هل العمالء الذين يقومون حاليا بتحويل رواتبهم األعلى من  2000دينار

كويتي إلى البنك األهلي الكويتي مؤهلين للحصول على هدية 1000
دينار ؟
العمالء الذين يحولون رواتبهم حاليا للبنك األهلي الكويتي غير مؤهلين.

هل هدية  1000دينار كويتي تهدى مره واحده ؟
نعم الهدية تقدم مرة واحدة .

هل العميل غير الكويتي العامل في القطاع الخاص مؤهل إذا قام
بتحويل راتب مبلغ  2000دينار كويتي؟
العامل الغير الكويتي في القطاع الخاص تحت الشركات المدرجة مؤهل
الستحقاق الهدية.

هل يتاهل موظفو القطاع المصرفي لهذه الحملة ؟
ال.

هل المحامون مؤهلون لهذة الحملة؟
نعم.

?Are Retirees eligible for this promotion
No .
?Is the KD 1,000 cash gift or credit in the account gift
Credited in the account after the 1st salary hit in ABK salary
account.
Does an existing Elite customer (based on AUM) who will
?transfers the KD2,000 salary eligible for the promotion gift
Yes.
Can the customer take the KD1,000 gift and zero
?interest loan
No, customer must choose one of the options.
Customers who are currently transferring their allowances
to ABK, and will transfer their salaries during the promotion
?period, are they eligible to get KD1,000
Yes.

Are customers who currently transfer their below KD2,000
salaries to ABK eligible, and start transferring their allowance
?to ABK , for the KD1,000
No current salary transfers customers are not eligible.

Are customers who currently transfer their below KD2,000
?salaries to ABK eligible for the KD1,000
No current salary transfers customers are not eligible.

Are customers who currently transfer their above KD2,000
?salaries to ABK eligible for the KD1,000
No current salary transfers customers are not eligible.

?Is the KD1, 000 a one-time gift
Yes the gift is offered for one time only .

Does a non-Kuwaiti customer working in private sector qualify
?if he transfers KD2, 000 salary
)Non Kuwaitis working in private sector (listed ABK companies
are qualified .

?Does banking sector employees qualifies for this campaign
No.

?Are lawyers qualifies for this campaign
Yes.

