
It’s bigger this summer with ABK!

1. Eligible existing ABK Credit and Prepaid cardholders issued prior to 10 June 
2021 qualify for the promotion. 

2. The promotion will run for a period of 3 months, from the 10th of June to 
the 9th of September 2021.

3. The following table detailing the eligibility period, draw dates and the 
prize pool:  

4. A minimum total of KD500 spends locally or internationally on ABK credit 
cards (POS +ECom + Cash) or ABK prepaid cards (POS + Ecom ONLY), for the 
transaction period specified above, must be attained in order to be eligible 
for the monthly draw events, and will automatically enter the draws.

5. Each monthly draw event (# 1, 2 and 3) will have 10 winners. The prize will 
be a Family Suite (Suite + twin room) including daily breakfast for 4 adults 
per night in Hilton Garden Inn at the Avenues + KD500 cash for every winner.

6. A customer cannot win more than 1 prize in a single monthly draw event 
However, a customer winning in one draw event is eligible to participate in 
subsequent monthly draw events.

7. Draw point’s calculations rules are as follows:
• Every KD10 spend locally gets 1 draw point
• Every KD10 spends overseas (non KWD transaction) gets 3 draw points 
• The more points you accumulate the higher your chances of winning
• Customers will have to spend min KD500 monthly
• Any card reversals transactions will result in draw points earned being 

deducted

8.  All draws to be held within the vicinity of Al Ahli Bank of Kuwait premises 
under the supervision of the Ministry of Commerce representative.

9. By participating in this promotion, the winning customers allow ABK to 
publish and publicize winner’s names, and pass on the relevant contact and 
personal information to third parties associated with this promotion. 

10. Al Ahli Bank of Kuwait has the right to cancel this offer during its validity 
period without the slightest objection from the customers, provided that 
the bank informs its customers of that cancellation through all contact 
channels.

11. All Hilton Garden Inn Kuwait terms and conditions apply.
12. All other ABK Terms & Conditions apply.

هال�صيف عطلتكم غري مع االهلي!

الدفع  م�سبقة  والبطاقات  االئتمانية  الكويتي  االأهلي  البنك  بطاقات  كافة  على  العر�ض  هذا  ي�سري   .1
ال�سادرة عن البنك االأهلي قبل  2021/6/10.

2.  ي�سري هذا العر�ض ابتداء من  2021/6/10 وحتى 2021/9/9.

3. اجلدول التايل يبني فرتة العمليات لكل �سحب واجلوائز:

4.  ُي�ْسرَتط لدخول ال�سحب قيام العميل باإنفاق مبلغ 500 د.ك كحد اأدنى من بطاقته االأهلي االئتمانية 
اأو م�سبقة الدفع �سواء داخل دولة الكويت اأو خارجها وذلك خالل مدة العر�ض املذكورة اأعاله. وي�سري 
ذلك على كافة العمالء الذين قاموا با�ستخدام بطاقتهم االئتمانية �سواء يف عمليات ال�سراء املبا�سر 
اأو قاموا با�ستخدام بطاقتهم امل�سبقة الدفع �سواء كان يف  اأو ال�سحب النقدي.  اأو ال�سراء االإلكرتوين 
االأدنى  باحلد  خارجها  اأو  الكويت  دولة  داخل  فقط  االإلكرتوين  ال�سراء  اأو  املبا�سر  ال�سراء  عمليات 

وي�سبحون موؤهلون لدخول ال�سحب تلقائيًا
اإقامة يف عطلة نهاية االأ�سبوع يف  10 فائزين و يح�سلون على جائزة عبارة عن  5.  لكل �سحب �سهري 
 جناح عائلي )جناح + غرفة مزدوجة( يف فندق هلتون جاردن ان ذا اأفينيوز مع وجبة اإفطار يومية

لـ 4 اأ�سخا�ض بالغني يف الليلة و 500 دينار كويتي نقدا لكل فائز
6.  ال ميكن لرابح واحد اأن يفوز مرتني يف نف�ض ال�سحب ال�سهري، اإال اأنه يف حال فوزه يف اأحد ال�سحوبات 

ميكنه امل�ساركة يف ال�سحب التايل

7.  �سيا�سة ح�ساب نقاط ال�سحب:
•  كل 10 د.ك تنفق حمليا خالل فرتة العمليات املحددة متنح العميل 1 نقطة لدخول ال�سحب.

•  كل 10 د.ك تنفق دوليا )لي�ست بالدينار الكويتي( خالل فرتة العمليات املحددة متنح العميل 
3 نقاط لدخول ال�سحب

•  كلما زادت النقاط كلما زادت فر�سك يف الفوز
•  على العمالء اإنفاق 500 د.ك كحد اأدنى �سهريًا

املر�سدة  النقاط  يتم خ�سم اجمايل  البطاقة،  ابطالها من على  او  يتم عك�سها  •  الأي عمليات 
لتلك املعامله

8.  جترى ال�سحوبات يف مقر البنك االأهلي الكويتي حتت ا�سراف ممثل وزارة التجارة

9.  يوافق العمالء الرابحني على قيام البنك االأهلي الكويتي بن�سر اأ�سمائهم وبياناتهم مع اأطراف ثالثة 
مرتبطة بالعر�ض

10.  يحق للبنك االأهلي الكويتي اإلغاء هذا العر�ض خالل فرتة �سريانه دون اأدنى اعرتا�ض من عمالئه، 
على اأن يقوم البنك باإعالن عمالئه عن ذلك االإلغاء بكافة طرق االت�سال بهم

11.  تطبق جميع ال�سروط واالأحكام اخلا�سة بهيلتون جاردن ان كويت
12.  تطبق جميع ال�سروط واالأحكام االأخرى اخلا�سة بالبنك االأهلي الكويتي

الشروط واألحكام
TERMS AND CONDITIONS

DRAW
EVENT TRANSACTION PERIOD DRAW DATE THE CASH PRIZE

Draw 1 10 June - 09 July 2021 12 July 2021 10 Winners Every Draw

Weekend Family stay (Suite + twin room) 
including daily breakfast for 4 adults per 

night + KD500 cash for every winner

Draw 2 10 July - 09 August 2021 12 August 2021

Draw 3 10 August - 09 Sep 2021 12 September 2021

الجائزة النقدية تاريخ السحب  فترة العمليات لكل سحب السحب

10 فائزين لكل سحب

إقامة في الجناح العائلي نهاية
األسبوع مع افطار لـ 4 اشخاص

و500 دينار كويتي نقدًا لكل رابح 

12 يوليو 2021  10 يونيو - 09 يوليو 2021 السحب األول

12 أغسطس 2021  10 يوليو - 09 أغسطس 2021 السحب الثاني

12 سبتمبر 2021  10 أغسطس - 09 سبتمبر 2021 السحب الثالث


