Summer campaign T&Cs:


All ABK credit and prepaid cards are eligible for the promotion.



The promotion will run from 1 July 2022 to 30 September 2022.



The following table detailing the eligibility period, draw date and the prize pool:
Draw

Transaction period

Draw date

prize

1st draw

1 July -31 July 2022

15 August 2022

1 winner will win 1 Jet ski

2nd draw

1 August – 31 August
2022

15 September 2022

1 winner will win 1 Jet ski

3rd draw

1 September – 30
September 2022

16 October 2022

1 winner will win 1 Jet ski

4th draw(Mega draw)

1 July – 30 September
2022

16 October 2022

1 Mega winner will win KD10,000



A minimum spend of KD500 per card type locally or internationally on ABK credit cards (POS + Ecom) during the specified transaction
period to be eligible to enter the first, second and third monthly draw and win a jet ski.



A minimum spend of KD200 per card type locally or internationally on ABK prepaid cards (POS + Ecom) during the specified
transaction period to be eligible to enter the first, second and third monthly draw and win a jet ski.



A minimum spend of KD2,000 per card type cumulative for 3 months locally or internationally on ABK credit cards (POS + Ecom)
during the specified transaction period to be eligible to enter the mega draw and win KD10,000.



A minimum spend of KD1,000 per card type cumulative for 3 months locally or internationally on ABK prepaid cards (POS + Ecom)
during the specified transaction period to be eligible to enter the mega draw and win KD10,000.



Cash prize will be credited to winner respective card



The draw will have a total of 4 winners. 3 winners will win a jet ski and 1 winner will win the mega prize of KD10,000.



Same customer cannot win more than 1 prize in the monthly draw events, but he/she can participate in the mega draw event.



Draw point’s calculations rules are as follows:

o

Every KD1 spent locally gets 3 draw points for credit cards.

o

Every KD1 spent internationally (Non KD transaction) gets 6 draw points for credit cards.

o

Every KD1 spent locally gets 1 draw points for prepaid cards.

o

Every KD1 spent internationally gets 2 draw points for prepaid cards.

o

The more points you accumulate the higher your chances of winning.

o

Any card reversals transactions will result in draw points earned being deducted.

o

Cash transactions are excluded from points earning.



The draw will be held within the vicinity of Al Ahli Bank of Kuwait premises under the supervision of the Ministry of Commerce
representative.

By Participating in this promotion, the wining customers allow ABK to publish and publicize winner’s name, and pass on the relevant
contact and personal information to third parties associated with this promotion.



Al Ahli Bank of Kuwait can terminate the offer at any time with informing customers prior to the elimination.



All other ABK Terms & Conditions apply.



الكويت االئتمانية و مسبقة الدفع
األهىل
 .1يرسي هذا العرض عىل كافة بطاقات البنك
ي
ي
 .2يرسي هذا العرض ابتداءا من  1يوليو  2022حت  30سبتمب 2022
 .3الجدول التال ن
يبي فبة العمليات عىل السحب والجوائز:
ي
السحب
السحب األول
السحب ن
الثان
ي
السحب الثالث
السحب األخب (الجائزة
الكبى)

.4

.5

.6

.7

.8
.9

فبة العمليات
 1يوليو  2022حت 31
يوليو 2022
 1أغسطس  2022حت
 31أغسطس 2022
 1سبتمب  2022حت 30
سبتمب 2022
 1يوليو حت  30سبتمب
2022

تاري خ السحب
 15أغسطس 2022
 15سبتمب 2022
 16أكتوبر 2022
 16أكتوبر 2022

رابح واحد سبب ح 1
سك
جت ي
رابح واحد سبب ح 1
سك
جت ي
رابح واحد سبب ح 1
سك
جت ي
رابح واحد سبب ح
الجائزة الكبى بقيمة
كويت
 10,000دينار
ي

ْ ر
والثان والثالث قيام العميل بإنفاق مبلغ  500د.ك كحد ن
ن
أدن من بطاقته االئتمانية
ُيشبط لدخول السحب األول
ي
سك ،ويرسي ذلك عىل
سواء داخل دولة الكويت أو خارجها ،وذلك خالل مدة العرض
المذكورة أعاله لرب ح جت ي
ن
الرساء اإللكبونن
ر
المباش أو ر
ر
كافة العمالء الذين قاموا باستخدام بطاقتهم االئتمانية المؤهلة سواء يف عمليات الرساء
ي
فقط خالل فبة العمليات الشهرية المحددة
ْ ر
ن
ن
والثان والثالث قيام العميل بإنفاق مبلغ  200د.ك كحد أدن من بطاقته المسبقة
ُيشبط لدخول السحب األول
ي
سك ،ويرسي ذلك
الدفع سواء داخل دولة الكويت أو خارجها ،وذلك خالل مدة العرض المذكورة نأعاله لرب ح جت ي
ر
ر
عىل كافة العمالء الذين قاموا باستخدام بطاقتهم المسبقة الدفع المؤهلة سواء ف عمليات ر
الرساء المباش أو الرساء
ي
ن
ون فقط خالل فبة العمليات الشهرية المحددة
اإللكب ي
ُي ْش ربط لدخول السحب عىل الجائزة الكبى قيام العميل بإنفاق مبلغ  2000د.ك كحد ن
أدن من بطاقته االئتمانية
وه عبارة عن
سواء داخل دولة الكويت أو خارجها ،وذلك خالل مدة العرض المذكورة أعاله لرب ح الجائزة الكبى ي
ن
كويت ،ويرسي ذلك عىل كافة العمالء الذين قاموا باستخدام بطاقتهم االئتمانية المؤهلة سواء يف
 10,000دينار
ي
ن
ر
ر
ر
ون فقط خالل فبة الثالث شهور المحددة
عمليات الرساء المباش أو الرساء اإللكب ي
ْ ر
ن
ُيشبط لدخول السحب عىل الجائزة الكبى قيام العميل بإنفاق مبلغ  1000د.ك كحد أدن من بطاقته المسبقة
وه
الدفع سواء داخل دولة الكويت أو خارجها ،وذلك خالل مدة العرض المذكورة أعاله لرب ح الجائزة الكبى ي
كويت ،ويرسي ذلك عىل كافة العمالء الذين قاموا باستخدام بطاقتهم المسبقة الدفع
عبارة عن  10,000دينار
ي
ن
ن
ر
ر
ر
ون فقط خالل فبة الثالث شهور المحددة
المؤهلة سواء يف عمليات الرساء المباش أو الرساء اإللكب ي
سيتم ايداع الجائزة النقدية بالحساب الخاص بالعميل
سك و يحصل فائزا واحدا عىل الجائزة الكبى
يجري السحب عىل ( )4فائزين حيث يحصل  3فائزين عىل جت ي
كويت
بقيمة  10,000دينار
ي

ن
ن ن
تي يف السحوبات الشهرية ولكن يمكنه المشاركة يف السحب األخب عىل الجائزة
 .10ال يمكن لرابح واحد أن يفوز مر
الكبى
 .11سياسة حساب نقاط السحب:
 كل  1د.ك تنفق محليا بالبطاقات االئتمانية خالل فبة العمليات المحددة تمنح العميل  3نقاط لدخول
السحب
الكويت) بالبطاقات االئتمانية خالل فبة العمليات المحددة تمنح
 كل  1د.ك تنفق دوليا (ليست بالدينار
ي
العميل  6نقاط لدخول السحب
 كل  1د.ك تنفق محليا بالبطاقات المسبقة الدفع خالل فبة العمليات المحددة تمنح العميل  1نقاط لدخول
السحب
الكويت) بالبطاقات المسبقة الدفع خالل فبة العمليات المحددة تمنح
 كل  1د.ك تنفق دوليا (ليست بالدينار
ي
ن
نقطتي لدخول السحب
العميل
ن
 كلما زادت النقاط كلما زادت فرصك يف الفوز
اجمال النقاط المرصدة لتلك المعامله
 ألي عمليات يتم عكسها او ابطالها من عىل البطاقة ،يتم خصم
ي
ن
الكويت تحت راشاف ممثل وزارة التجارة
األهىل
 .12يجري السحب يف مقر البنك
ي
ي
ابحي عىل قيام البنك األهىل الكويت ر
 .13يوافق العمالء الر ن
بنرس أسمائهم وبياناتهم مع أطراف ثالثة مرتبطة بالعرض
ي
ي
ن
الكويت إلغاء هذا العرض خالل فبة شيانه دون أدن اعباض من عمالئه ،عىل أن يقوم البنك
األهىل
 .14يحق للبنك
ي
ي
الت يراها البنك مناسبة
بإبالغ عمالئه عن ذلك اإللغاء بالطريقة ي
 .15تطبق جميع ر
الكويت
األهىل
بالبنك
الخاصة
الرسوط واألحكام األخرى
ي
ي

