
Campaign Eligibility Criteria:

1. Valid for customers who have an active Bedayati Savings account/A+ 
Student Account

2. Bedayati account holders who are between the ages of 0 - 8 years old
3. A+ Student Account holders between ages of 18 - 25 
4. A+ Student Account holders must have “allowance transfer” to ABK. 
5. Bedayati account holders who have KD100 and above in their account 

in ABK
6. Account must be an active account, not dormant
7. NEW customers- will be included if they open a new account within 

campaign period
8. Only customers that fit the eligibility criteria of this campaign will be 

entered into the draw
9. ABK Employees and immediate families are excluded from winning in 

this campaign 
10. Customer is only eligible to win once during the campaign period

Draw Details:

1. The draw will be conducted in the presence of an MOCI ministry 
representative at ABK Head office

Prize Details: 

1. Customers will win a pre -announced digital tablet
2. All winners will receive the prize once they are verified and announced 

by the Bank. 
3. All prizes are final and cannot be exchanged or changed to another prize
4. ABK reserves the right to withdraw this offer at any time and without notice

الشروط واألحكام
CAMPAIGN ELIGIBILITY CRITERIA

املوؤهلون:

 +A ي�سري العر�ض للعمالء الذين لديهم ح�ساب  بدايتي للتوفري و ح�ساب الطالب  .1
ح�ساب بدايتي لالأطفال ما بني 0 اإلى 8 �سنوات  .2

ح�ساب الطالب A+ ما بني 18 الى 25 �سنة   .3
+A يجب حتويل )املنحة الطالبية(اإلى البنك للتاأهل ل�سحوبات احلملة لعمالء ح�ساب الطالب  .4

100 د.ك كحد اأدنى لر�سيد احل�ساب    .5
احل�سابات الفعالة/ الن�سطة فقط  .6

للعمالء اجلدد- �سيتاأهل العمالء اجلدد الذين قاموا  بفتح احل�ساب خالل فرتة احلملة   .7
العمالء الذين تنطبق عليهم ال�سروط يحق لهم دخول ال�سحب فقط.  .8

موظفي البنك الأهلي الكويتي واأقرباءهم م�ستبعدين من امل�ساركة يف هذه احلملة.  .9
يحق للعميل الفوز مرة واحدة خالل فرتة احلملة  .10

تفا�سيل ال�سحب:

للبنك  الرئي�سي  املقر  يف  ال�سناعة  و  التجارة  وزارة  من  ممثل  بح�سور  ال�سحب  �سيقام   .1 
الأهلي الكويتي.

تفا�سيل اجلائزة: 

يح�سل العمالء على جهاز رقمي معلن عنه م�سبقًا   .1
جميع الرابحني يح�سلون على جوائزهم بعد التاأكد من معلوماتهم من قبل البنك.  .2

ي�ستطيع البنك تغيري اأو �سحب العر�ض دون اإنذار م�سبق.  .3
جميع اجلوائز املقدمة نهائية و ل يجوز اإ�ستبدالها مببلغ نقدي اأو تغيري اجلائزة.  .4

عدد الفائزين الجوائز التاريخ السحب

•  1 عميل حساب الطالب
•  1 عميل حساب التوفير بدايتي

عدد 2
أجهزة رقمية 19 نوفمبر 2020 1

•  1 عميل حساب الطالب
•  1 عميل حساب التوفير بدايتي

عدد 2
أجهزة رقمية 17 ديسيمبر  2020 2

•  1 عميل حساب الطالب
•  1 عميل حساب التوفير بدايتي

عدد 2
أجهزة رقمية 14 يناير  2021 3

•  1 عميل حساب الطالب
•  1 عميل حساب التوفير بدايتي

عدد 2
أجهزة رقمية 18 فبراير 2021 4

•  1 عميل حساب الطالب
•  1 عميل حساب التوفير بدايتي

عدد 2
أجهزة رقمية 18 مارس 2021 5

•  1 عميل حساب الطالب
•  1 عميل حساب التوفير بدايتي

عدد 2
أجهزة رقمية 15 أبريل 2021 6

•  1 عميل حساب الطالب
•  1 عميل حساب التوفير بدايتي

عدد 2
أجهزة رقمية 20 مايو 2021 7

•  1 عميل حساب الطالب
•  1 عميل حساب التوفير بدايتي

عدد 2
أجهزة رقمية 17 يونيو 2021 8

•  1 عميل حساب الطالب
•  1 عميل حساب التوفير بدايتي

عدد 2
أجهزة رقمية 15 يوليو 2021 9

18 فائز المجموع

Draw Draw Date Prize No. of Winners

1 19th November 2020 2 Digital Tablets • 1 Bedayati Winner
• 1 A+ Winner

2 17th December 2020 2 Digital Tablets • 1 Bedayati Winner
• 1 A+ Winner

3 14th January 2021 2 Digital Tablets • 1 Bedayati Winner
• 1 A+ Winner

4 18th February 2021 2 Digital Tablets • 1 Bedayati Winner
• 1 A+ Winner

5 18th March 2021 2 Digital Tablets • 1 Bedayati Winner
• 1 A+ Winner

6 15th April 2021 2 Digital Tablets • 1 Bedayati Winner
• 1 A+ Winner

7 20th May 2021 2 Digital Tablets • 1 Bedayati Winner
• 1 A+ Winner

8 17th June 2021 2 Digital Tablets • 1 Bedayati Winner
• 1 A+ Winner

9 15th July 2021 2 Digital Tablets • 1 Bedayati Winner
• 1 A+ Winner

TOTAL 18 Winners


