Terms & Conditions for "Yawmi" Account

The following terms & conditions shall apply to Yawmi Account:
1.
2.
3.

"األحكام والشروط الخاصة بحساب "يومي

:"تطبق الشروط واألحكام المبينة أدناه على أي حساب يفتح لدى البنك تحت أسم "يومي

A non interest bearing account with a minimum opening balance of KD 200/-

.ك. د200 /- حساب بدون فوائد يكون الحد األدنى للرصيد الدائن الالزم لفتحه هو
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Yawmi Account holds two types of Draws, Daily and Quarterly.

. سحب يومي وسحب ربع سنوي،يشتمل حساب اليومي على نوعين من السحوبات
:شروط التأهل للسحب اليومي

.2
.3

To qualify for the Daily Draw :
I.
The minimum balance should be KD 100.
II.
The account balance must stand credit for 48 hours prior to the draw date to
qualify for the draw.
III.
Each KD 10/- equals to one coupon. Coupons will be calculated based on the
least credit balance during the preceding 48 hours before the draw date.
IV.
Draws will be conducted on a weekly basis on Sunday of each week. If any
given Sunday falls on a holiday, it shall be moved to another date as
determined by the bank. Draws will be performed on five prizes of KD 5000/each i.e. the draws will be repeated for five times covering the days of the
week preceding the draw day except official holidays and weekends. A prize
for each day of the week and a winner for each day.

To qualify for the Quarterly Draw:
The minimum balance should be KD 500
The account balance must stand credit for 2 months prior to draw date in order
to qualify for the draw.
III.
Each KD 10/- shall give the account holder one coupon. Coupons will be
calculated based on the monthly average balance during the preceding 2
months prior to the draw date.
IV.
Draws will be conducted every 3 months with a prize of KD 125,000 for 1 winner
only. 4 winners a year.
5.
If the account’s balance is KD 500 and above, the account holder will be qualified for
the Daily and Quarterly Draws.

. دينار كويتي100 أن ال يقل الرصيد عن
48يجب أن يكون رصيد الحساب دائنا بالمبلغ المبين بالفقرة السابقة قبل عملية السحب ب
.ساعه على األقل حتى يتسنى التأهل لذلك السحب
 وسيتم احتساب كوبونات السحب،ك تمنح فرصة (كوبون) للدخول في السحب. د10/- كل
. ساعة قبل عملية السحب48على أساس أقل رصيد دائن بالحساب خالل ال
تجرى عمليات السحب على الحسابات المؤهلة للدخول في السحب بشكل أسبوعي وذلك في
يوم األحد من كل أسبوع أو أي يوم آخر يحدده البنك – وإذا صادف اليوم المحدد
 ويجرى السحب- للسحب إجازة أو عطلة رسمية يقوم البنك بتحديد يوم آخر للسحب
ك (خمسة آالف دينار كويتي) أي تتكرر. د5ر000/- على خمس جوائز كل منها بواقع
عملية السحب لخمس مرات بعدد أيام األسبوع السابقة على اليوم المحدد للسحب عدا أيام
األجازات والعطالت األسبوعية والرسمية أي تخصص جائزة لكل يوم عمل من أيام
. مما يعنى أن هناك فائزا لدى البنك في كل يوم،األسبوع سالفة البيان

.I
.II
.III
.IV

4.

I.
II.

6.

A monthly charge of KD 2/- shall be collected for any month in which the balance goes
below KD 200/-. The customer agrees that for the bank to block KD 20/- to cover the
above minimum balance charges.

7.

Withdrawal from the account can be performed using any withdrawal means provided
by the bank.

8.

:شروط التأهل للسحب الربع سنوي
. دينار كويتي500  أن ال يقل الرصيد عن.I
 يجب أن يكون رصيد الحساب دائنا بالمبلغ المبين بالفقرة السابقة لمدة شهرين على األقل قبل.II
.تاريخ السحب
 سيتم احتساب الكوبونات على أساس,ك تمنح فرصة (كوبون) للدخول في السحب. د10/-  كل.III
.متوسط الرصيد الشهري خالل شهرين قبل تاريخ السحب
 تجرى عمليات السحب على الحسابات المؤهلة للدخول كل ثالثة أشهر بجائزة بقيمة.IV
. أي أربعة فائزين بالسنة، دينار كويتي لفائز واحد فقط125,000
 يتأهل العميل لدخول السحب اليومي والربع، دينار كويتي وأكثر500 اذا كان رصيد الحساب
.سنوي
ك عن الشهر الذي ينخفض خالله الرصيد الدائن بالحساب. د2/- يتم استقطاع غرامة شهرية بواقع
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.5
.6

20/-  ويوافق العميل على قيام البنك باحتجاز مبلغ بحسابه في حدود مبلغ،.ك. د200/- عن مبلغ
.ك يخصص الستيفاء الغرامات سالف الذكر.د
.يجوز السحب من الحساب بكافة وسائل السحب المتوفرة لدى البنك
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 على األقل.ك. د100/- ال يدخل الحساب السحوبات اليوميه إذا لم يكن رصيد الحساب دائنا بمبلغ
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The account will not enter the daily draw if the balance does not stand credit with KD
100/- for 48 hours prior to draw date and for the Quarterly Draw, the account will not
enter the draw if the balance does not stand credit with KD 500 for 2 months prior to
draw date.

 وال يدخل الحساب السحوبات الربع سنويه إذا لم يكن. ساعة على األقل قبل عملية السحب48 لمدة
.لن يكون هناك تحويل راتب أو تعليمات مستديمة على الحساب
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9.

Salary transfer or standing instructions are not allowed on this account.

 دون حاجة إلخطار العميل بالغلق- ً للبنك الحق في تجميد الحساب أو غلقه وفقا ً لما يراه البنك مالئما
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10.

The account will be blocked or closed at the bank’s discretion if the account balance
remains zero for three consecutive months without referring to the customer.

11.

12.

13.

As on the draw date, relatives of Burgan Bank employees up to the second degree
are not allowed to participate in the draw. Any winner who proves to be a relative of an
employee shall forfeit the prize which shall be cancelled or shall be transferred to the
substitute winner of the draw. If the prize is already collected by such winner, the prize
shall be returned immediately to the bank. The same applies in case up to the second
degree relative of a customer becomes an employee of the bank, after opening the
account and before the draw date.
The bank reserves the right to amend or cancel the terms and conditions of this
account at any time without the need to obtain the customer’s prior approval on the
same. Such amendment or cancellation shall be valid only after being notified to the
customer. Such notification may be made by any means available to the bank
including telephone, SMS, email, newspaper, bank’s website or any other means the
bank may deem fit.
In addition to the terms and conditions stated herein, this account shall be governed
by all the terms and conditions applicable on the bank’s services and accounts.

I have read and understood the above terms and conditions and hereby
affixes my signature.

 على األقل لمدة شهرين على األقل.ك. د500/- رصيد الحساب دائنا بمبلغ

. إذا ظل برصيد (صفر) لمدة ثالثة شهور متتاليةيحظر على أي شخص تربطه صلة قرابة حتى الدرجة الثانية بأي من موظفي البنك كما في تاريخ
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 وفى حالة اشتراكه في السحب يعتبر فوزه بالجائزة كأن لم يكن، السحب االشتراك في عملية السحب
 وإذا كان قد تسلم الجائزة يتعين، وتلغى الجائزة أو تؤول الجائزة إلى الشخص الذي يليه في السحب
 حتى-  وتسرى األحكام السابقة حتى لو كان تعيين أحد أقارب العميل، عليه ردها فورا إلى البنك
. الدرجة الثانية – بالبنك بعد قيام العميل بفتح الحساب لدى البنك و قبل إجراء عملية السحب
يحتفظ البنك بحق تعديل شروط هذا الحساب أو إلغائها في أي وقت دون الحاجة إلى الحصول على
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 ولن يكون هذا التعديل أو اإللغاء ساريا إال بعد إخطار العميل بذلك.الموافقة المسبقة من العميل
 ويكون إخطار العميل بأية وسيلة متاحة للبنك كالهاتف أو الرسائل القصيرة أو، التعديل أو اإللغاء
.البريد اإللكتروني أو النشر بالصحف أو موقع البنك على اإلنترنت أو بأي وسيلة يراها البنك مالئمة
فيما عدا ما تضمنه هذا المستند من شروط وأحكام يخضع الحساب المبين أعاله لسائر الشروط
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. على الخدمات والحسابات التي يتم فتحها لدى البنك- واألحكام المطبقة

.لقد قرأت وفهمت الشروط والبنود المذكورة أعاله وبناء عليه أوقع
:اسم العميل

Customer Name
:رقم الحساب

Account No:
Date:
Customer Signature:

140500/16.3

:التاريخ

:توقيع العميل

