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تابعـونا علـى:

الشروط واألحكام

تسوية الرصيد المستحق على بطاقتك االئتمانية
 .1تطبق الشروط واالحكام التالية على الحملة الترويجية للبطاقات االئتمانية «الحملة الترويجية»
لبنك البحرين والكويت «البنك»

 .2تبدأ الحملة الترويجية في  1يوليو  30 - 2022يونيو 2023
 .3تقتصر المشاركة في الحملة الترويجية على عمالء الخدمات المصرفية لألفراد الذين يحملون
بطاقة بنك البحرين والكويت االئتمانية الجديدة خالل فترة سريان الحملة الترويجية.

 .4تخضع أهلية المشاركة في الحملة الترويجية للحد االئتماني المستخدم والمستحق على
بطاقة العميل .وسيحظى العميل بفرصة استعادة ما يصل إلى  ٪100من قيمة الرصيد

المستحق على بطاقته ،وبحد أقصى  2000د.ب (ألفا دينار بحريني فقط) خالل فترة الحملة
الترويجية.

 .5يحق لحاملو بطاقات بنك البحرين والكويت االئتمانية الدخول في ا لسحب لمرة واحدة في
كل سحب.

ً
ً
وفقا للجدول
فائزا خالل الحملة الترويجية ،ويتم توزيع الجوائز
 .6سوف يتم اختيار ما مجموعه 12
التالي:

عدد الجوائز قيمة كل جائزة

فترة األهلية

تاريخ السحب

 1يوليو - 2022
 30سبتمبر 2022

 16أكتوبر 2022

٣

 1أكتوبر - 2022
 31ديسمبر 2022

 11يناير 2023

٣

 1يناير - 2023
 31مارس 2023

 11أبريل 2023

٣

 1أبريل - 2023
 30يونيو 2023

 11يوليو 2023

٣

حتى  ٪100من رصيد
الفاتورة المستحق على
بطاقة االئتمان ،وبحد
أقصى  2000د.ب (ألفا دينار
بحريني)

 .7سيتم االتصال بالفائزين عبر الهاتف أو البريد اإللكتروني أو الرسائل النصية القصيرة في
غضون ( 10عشرة) أيام عمل من تاريخ السحب المعني.

 .8سوف يقوم البنك بإضافة مبلغ الجائزة إلى حساب بطاقة االئتمان الخاصة بالفائز .إذا كانت

بطاقة الفائز بالجائزة مغلقة ولم تتم المطالبة بالجائزة بعد مرور فترة ستة ( )6أشهر من تاريخ

السحب ،سيقوم البنك بتحويل مبلغ الجائزة إلى وزارة الصناعة والتجارة ولمزيد من اإلجراءات
ً
وفقا للقوانين السارية.
 .9في حالة وفاة أي فائز بالجائزة قبل المطالبة بجائزته ،سيتم االحتفاظ بمبلغ الجائزة في عهدة
البنك لمدة ال تتجاوز ثالثة ( )3أشهر من تاريخ الوفاة لتمكين الورثة من تزويد البنك بالوثائق

الالزمة الستالم مبلغ الجائزة ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،الفريضة الشرعية

محام الستالم مبلغ الجائزة نيابة عن الورثة) .في
وشهادة الوفاة والتوكيل الرسمي (تخويل
ٍ
حالة عدم تمكن الورثة من تلبية متطلبات البنك قبل الفترة المذكورة أعاله ،سيقوم البنك
بإيداع مبلغ الجائزة لدى وزارة العدل بأسماء الورثة.

 .10ال يحق لموظفي ومدراء البنك والشركات التابعة له المشاركة في هذه الحملة الترويجية.
ً
نقدا للفائز.
 .11لن يتم دفع مبلغ الجائزة

ً
وفقا لتقديره المطلق في رفض منح الجائزة
 .12يحتفظ بنك البحرين والكويت بحقه الحصري

(الجوائز) ألي فائز في الحملة الترويجية في حالة فقدان األهلية ،شريطة أن يكون بنك البحرين

والكويت قد أبلغ وزارة الصناعة والتجارة وحصل على موافقتها.

 .13سيتم استبعاد أي عميل بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة من المشاركة في هذه الحملة
الترويجية إذا ما كانت:

أ ) حسابات العميل و/أو حساب بطاقة االئتمان و/أو حسابات التمويل األخرى لدى البنك
ً
تقصيرا؛ أو
متخلفة عن الوفاء بااللتزامات مع البنك أو تشهد
ب ) اذا كان العميل خاضعا ألية إجراءات قانونية في أي محكمة قانونية تتعلق بالبنك؛ أو
جـ ) ارتكاب العميل أعمال احتيالية أو غير مشروعة فيما يتعلق بحسابه/حسابها لدى البنك و/
أو حساب بطاقة االئتمان و/أو أي تمويل أو خدمة أخرى يمنحها البنك.

مسئوال عن أية معامالت غير ناجحة تتم باستخدام البطاقة أو أي تأخير في
 .14لن يكون البنك
ً
نشر أية معامالت ألي سبب من األسباب.

 .15سيتم استبعاد المعامالت غير الناجحة أو المعامالت المتنازع عليها أو المبالغ المستردة ولن
يقبل البنك أي معاملة من هذا القبيل كجزء من الرصيد المستحق.

 .16يكون قرار البنك بشأن احتساب الرصيد المستحق وصالحية المعاملة ومصادرة مبلغ الجائزة
ً
ً
ً
وملزما للعميل.
وحاسما
نهائيا
وفقا لتقديره المطلق مع مراعاة موافقة وزارة الصناعة والتجارة رفض منح
 .17يجوز للبنك
ً
الجائزة/الجوائز ألي فائز في الحملة الترويجية عند وقوع حدث عدم األهلية.

 .18سيتم استبعاد العمالء الذين توقفوا عن استخدام بطاقتهم األساسية أو أغلقوا حسابهم

المصرفي األساسي ألي سبب من األسباب خالل الفترة الترويجية من المشاركة في هذه

الحملة الترويجية.

 .19تُ جرى جميع السحوبات تحت إشراف ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة لضمان إجراء السحب

على الجائزة بطريقة خالية من القيود .سيتم اإلعالن عن الفائزين بالجائزة من قبل البنك عند
استالم الموافقات الالزمة من ِق َبل وزارة الصناعة والتجارة ،التي سيتم نشرها على موقع
البنك اإللكتروني ،أو أي قنوات أخرى متاحة.

ً
وفقا لقوانين مملكة البحرين ويخضع أي
 .20تخضع شروط وأحكام هذه الحملة الترويجية وتفسر
نزاع لالختصاص القضائي الحصري لمحاكم مملكة البحرين.

 .21باإلضافة إلى الشروط واألحكام الخاصة بهذه الحملة الترويجية ،تسري شروط وأحكام فتح

الحساب ،إلى جانب أي مواد ترويجية و/أو أي شروط وأحكام ذات صلة ،يجب أن تظل سارية
ً
جزءا ال يتجزأ من هذه الشروط واألحكام.
وتشكل

ً
ووفقا لتقديره الخاص تعديل أو سحب هذه الشروط واألحكام
 .22يجوز للبنك في أي وقت

بعد الحصول على موافقة وزارة الصناعة والتجارة وإخطار عمالئه بهذا التعديل/التعديالت أو

السحب ،دون أي مسئولية من جانب البنك ،وسيكون قرار البنك ووزارة الصناعة والتجارة
ً
ً
وملزما
نهائيا
بشأن ذلك

