 الشروط واألحكام- حساب “الفوز” للجوائز

ALFOUZ DRAW ACCOUNT - TERMS & CONDITIONS
Following are the terms & conditions that apply to the Alfouz account:

:”تطبق ال�شروط والأحكام التالية على ح�ساب “الفوز

1.

The Alfouz account is a non-interest bearing savings account
that is available in the Kuwaiti Dinar currency, no cheque book
is issued with this account. Account holders are entitled to enter
the draws for prizes that the Bank will conduct from time to time.

 ح�ساب «الفوز» هو ح�ساب توفري بالدينار الكويتي بدون فوائد ال ي�صدر عنه دفاتر.1
 ويخول ل�صاحبه احلق بدخول عمليات ال�سحب على اجلوائز التي يجريها البنك،�شيكات
.» وفقا ملا يقرره برنامج ح�ساب «الفوز،من وقت الى �آخر

2.

To open an Alfouz account, individual customers and must have
a minimum deposit of KD 100 (one hundred Kuwaiti Dinars) as
required by the Bank. Deposit and withdrawal transactions are
permitted through the approved banking channels and debit
cards.

 يفتح هذا احل�ساب للأفراد الطبيعيني البالغني فقط وذلك بعد �إيداع احلد الأدنى املقرر.2
 وجتري عمليات ال�سحب،)ك (مائة دينار كويتي. د100/- من قبل البنك ومقداره
.والإيداع على احل�ساب مبوجب اال�شعارات امل�صرفية املعتمدة وبطاقات ال�سحب الآيل

3.

Salary transfer is not permitted in the Alfouz account.

4.

ABK employees and their relatives (spouse - husband or wife,
parents, siblings and children), are not eligible to open account
and enter any draw. If a staff or their relatives (mentioned above)
wins prize in a draw and gets that, the winner shall be obliged to
return the draw prize and then the prize will be given to the next
winner whose name was pulled in the draw.

. غري م�سموح بتحويل الراتب حل�ساب الفوز.3
 ي�ستثنى من فتح هذا احل�ساب ودخول ال�سحب على جوائزه موظفي البنك الأهلي.4
 و يف،) الأخوه و الأخوات و الأبناء،  الوالدين،الكويتي و�أقربائهم (الزوج �أو الزوجه
حاله تقدم �أي من ه�ؤالء للإ�ستفادة من هذا احل�ساب و فوزه باجلائزه يلتزم برد قيمتها
. و الذي �سيقوم مبنحها للفائز الإحتياطي الذي مت �سحب �إ�سمه،للبنك

5.

Draws and Prizes
-

6.

Weekly Draws

There will be four weekly draws a month from November until
August of every year. There will be one weekly winner who will
receive a cash prize of KD 10,000 issued as a single payment by
the Bank. There will be no weekly draws during the months of
September and October.
- Annual Draw
The annual draw will be held once in September of every year
whereby one winner will receive a cash prize of KD 5,000 per
month for a period of 120 months.
To be eligible to enter the draws, a minimum Alfouz account
balance of KD 100 is required. For every KD 100 average monthly
balance maintained in the account, customer gets 1 draw entry
with a maximum of 10,000 draw entries.
For the weekly draws, entries are based on the account’s average
monthly balance of the month prior to the draw; for the annual
draw entries are based on the account’s average balance during
the months preceding the draw, with entries accumulated within
the year of the Draw schedule. This is subject to the Bank’s
decisions.

7.

Dormant Alfouz accounts shall be part of the draws and dormancy
related fees & charges do not apply to Alfouz accounts.

8.

A monthly charge of KD 2 shall be deducted from the Alfouz
account if, during any month, the balance goes below KD 100.

9.

The winner must have a valid residency in the State of Kuwait
or the prize will be given to the next winner whose name was
pulled in the draw. If the winner of the annual draw is to receive
the prize money on a monthly basis and at any point no longer
has a valid residency in the State of Kuwait during the payment
period, or if he/she passes away, the Bank reserves the right to
pay the remaining amount in one bulk sum to the winner or the
individual(s) listed in his/her inheritance or whoever represents
the winner legally, or the Bank shall have the right to continue
the payment of the prize value on monthly basis as deemed
appropriate by the Bank at that time.

: اجلوائز وال�سحوبات.5
: اجلوائز وال�سحوبات الأ�سبوعيةيتم ال�سحب الإ�سبوعي �أربع مرات يف ال�شهر لفائز واحد يف كل �سحب وذلك بدء ًا من
 و هكذا كل عام وال توجد �أي �سحوبات2022  وحتى �شهر �أغ�سط�س2021 �شهرنوفمرب
ك. د10,000/- ا�سبوعية خالل �شهري �سبتمرب و �أكتوبر من كل عام وتكون قيمة اجلائزة
.(ع�شرة االف دينار كويتي) لكل فائز ي�سددها البنك للفائز دفعة واحدة وملرة واحدة
: اجلائزة ال�سنوية وال�سحب ال�سنوييتم ال�سحب ال�سنوي مرة واحدة يف ال�سنة خالل �شهر�سبتمرب من كل عام وذلك لفائز
ك (خم�سة االف دينار كويتي) تدفع. د5,000/- واحد فقط وتكون اجلائزة بقيمة
.) �شهرا120( للفائز �شهريا وملدة
» لال�شرتاك بال�سحوبات على اجلوائز يجب �أن يكون احلد الأدنى لر�صيد ح�ساب «الفوز.6
 ويكون لكل مائة دينار يف احل�ساب،)ك (مائة دينار كويتي. د100/- مبلغا وقدره
 وحتت�سب الفر�ص. فر�صة ربح واحدة على �أال تتجاوز فر�ص الربح ع�شرة االف فر�صة
على �أ�سا�س متو�سط الر�صيد ال�شهري يف احل�ساب لل�شهر ال�سابق على ال�سحب بالن�سبة
 و بالن�سبة للجائزة ال�سنوية حتت�سب الفر�ص على �أ�سا�س متو�سط،للجوائز الأ�سبوعية
الر�صيد ال�شهري للأ�شهرال�سابقه لل�سحب و ترتاكم خالل ال�سنه ح�سب اجلدول الزمني
.لل�سحوبات �أو وفقا ملا يقرره البنك ويعلنه من وقت الى اخر
 وال يتقا�ضى البنك عنها �أي،الراكدة يف ال�سحوبات/ يتم دخول ح�سابات الفوز املجمدة.7
.عموالت �أو ر�سوم
ك (مائة دينار. د100/- ك �إذا قل ر�صيد احل�ساب عن. د2/-  يتم خ�صم مبلغ وقدره.8
.كويتي) خالل �أي �شهر
 يجب �أن يكون للفائز �إقامة �سارية املفعول يف دولة الكويت و�إال �سيتم توزيع اجلائزة.9
 يتم، ويف حال كان الفوز باجلائزة ال�سنوية،الى فائز االحتياط الذي مت �سحب ا�سمه
�سدادها ب�صفة �شهرية و�إذ انتهت �إقامة الفائز يف دولة الكويت خالل املدة �أو توفاه اهلل
يكون للبنك احلق ب�أن يدفعها دفعة واحدة عن باقي املدة املحددة بال�سحب ال�سنوي
للفائز الذي انتهت اقامته �أو للورثة ال�شرعيني بالن�سبة للمتويف �أو من ميثلهم قانونا
كما ويكون للبنك �أي�ضا احلق باال�ستمرار بدفع قيمة اجلائزة �شهريا وفقا ملا يراه البنك
.منا�سبا يف حينه

10. All draws are conducted under the supervision of a representative
from the Ministry of Commerce & Industry.

. جميع ال�سحوبات تتم ب�إ�شراف ممثل من وزارة التجارة و ال�صناعة.10

11. The Bank reserves the right to cancel or adjust any of the terms
and conditions pertaining to the account and the draws.

 يحق للبنك �إلغاء �أو تعديل �أي من ال�شروط اخلا�صة بهذا احل�ساب �أو ال�شروط اخلا�صة.11
.بال�سحب على اجلوائز
.يحق للبنك قفل احل�ساب يف �أي وقت.12
 يحق للبنك �أن ين�شر يف �أي من و�سائل الدعاية والإعالن التي يحددها �أ�سماء العمالء.13
الفائزين باجلائزة و�صورهم و�أن ي�ستخدم هذا الن�شر �أي�ضا لأغرا�ض الدعاية والرتويج
.خلدماته امل�صرفية ومنتجاته
يكون الن�ص العربي من هذه ال�شروط والأحكام هو الواجب التطبيق عند وقوع �أي.14
.تعار�ض بينه وبني الن�ص الإجنليزي

12. The Bank reserves the right to close the account at any time.
13. The Bank reserves the right to publish/release the names and
photographs of the winners in any media channel and for
marketing & advertising its products and services.
14. The Arabic version of these Terms & Conditions is to be
considered as the official reference in the event of any
discrepancies between the Arabic and the English.
I have received a copy of the terms and conditions of the account
and I am aware of the contents thereof. I have read and understood
them. Therefore, I comply with all contents thereof.
Customer Name:
Civil ID:
Customer Signature:
Date:

�أقر ب�أنني ا�ستلمت ن�سخة من ال�شروط والأحكام املنظمة للح�ساب واطلعت عليها وفهمت
.م�ضمونها وعليه �أ�ؤكد �إلتزامي مبا جاء فيها

:ا�سم العميل
:رقم البطاقة املدنية
:توقيع العميل
:التاريخ

