الشروط واألحكام الخاصة بعرض
وفّر واربح مع البنك التجاري
 .1يجب أن يكون لدى العميل إما حساب جاري أو توفير نشط أو كالهما
ويجب أن يتوفر الحد األدنى لمتوسط الرصيد  10,000ريال قطري شهريا
ليتأهل العميل لدخول السحب .سيتم تزويد العمالء برقم مرجعي
إلكتروني فريد لكل قسيمة (فرصة لدخول السحب) يحصل عليها
والمتوفرة على صفحة للخدمات المصرفية عبر اإلنترنت
 .2يتم إصدار ضعف القسائم (فرص دخول السحب) لكل  1,000ريال قطري
تزيد عن متوسط الرصيد مقارنة بالشهر السابق
 .3يتم إلغاء القسائم (فرص دخول السحب) واحتساب قسائم جديدة في
بداية كل شهر ،يمكن للعميل أن يفوز في حالة استيفاء المعايير بأكثر
من جائزة في أكثر من شهر وفقا لعملية السحب
 .4إذا كان متوسط الرصيد المحتفظ به في الشهر المحدد أقل أو يساوي
متوسط الرصيد المحتفظ به في الشهر السابق ،فإنه سيتم منح
العميل فرصة واحدة لدخول السحب لكل  1,000ريال قطري (يخضع إلى
توفر الحد األدنى لمتوسط الرصيد بمبلغ قدره  10,000ريال قطري)
 .5بالنسبة لكسور متوسط الرصيد ،سيتم تقريب القيمة بالنسبة لمنح
فرص الدخول في السحب حسبما يقتضي السياق ذلك (على سبيل
المثال :لكل  10,001ريال قطري سيحظى العميل ب  11فرصة)
 .6يتم احتساب متوسط الرصيد الشهري على أساس مجموع الرصيد
اليومي تقسيم عدد أيام الشهر
 .7للتأهل للسحب الشهري والربع سنوي والجائزة الكبرى يجب أن يكون
الحد األدنى لمتوسط الرصيد المحتفظ به  10,000ريال قطري عن كل
شهر بشكل متواصل على مدار السنة
 .٨للتأهل للدخول في السحب على الجائزة الكبرى  1مليون ريال قطري،
يجب أن يحافظ العمالء على متوسط رصيد شهري  10٫000ريال قطري في
الحساب الجاري أو حساب التوفير كحد أدنى لفترة الثالثة أشهر األخيرة
(أي يونيو ،يوليو ،وأغسطس )2018

Commercial Bank Save & Win
Terms and Conditions
1. Customer must maintain an active Current or Savings account
with an average minimum balance of QAR 10,000 each month
to qualify earning coupons. A unique electronic reference
number for each coupon issued can be viewed via customer’s
internet banking
2. Double (2x) coupons will be issued for every QAR 1,000 average
balance incremental vs the previous month
3. Coupons earned reset every month. Customer who meets the
criteria can win in multiple months based on the draw picks
4. If the average balance maintained in the given month is lower
or equal to the previous month’s average balance, 1 coupon for
every QAR 1,000 will be issued (subject to a minimum average
)balance of QAR 10,000
5. For average balance fractions, coupons will be rounded up as
)appropriate (i.e. QAR 10,001 will be given 11 coupons
6. The monthly average balance calculation is based on the total
of the daily balances divided by number of days for the month
7. To qualify for the monthly, quarterly and grand prize draws
minimum average balance of QAR 10,000 in each calendar
month must be maintained consecutively
8.To qualify for the grand prize of QAR 1 Million, customers must
at least maintain an average balance of minimum QAR 10,000
in the Current or Savings account for the last 3 months of the
campaign (June, July and August 2018).

General Terms & Conditions
1. The winners will be contacted directly by Commercial Bank
within a period of 30 days from the last date of the lucky draw.
All the prizes will only be credited to the customer’s current or
savings account maintained with the Bank and reserves the
right to use winners name and photographs in all current/future
promotional, advertising campaigns and/or marketing material
2. In case any of the winners leave the country before the
completion of the full tenor of the prize payment, the Bank will
continue to credit the account if maintained with the Bank. The
Bank will not incur any additional cost of repatriating the money
3. All Commercial Bank Staff will be excluded from the prize draws
4. All prizes are available to all eligible individual customers of the
Bank participating in the scheme. This scheme is not applicable
for corporate entities
5. All draws shall be held under the supervision of representatives of
the Bank and the relevant government representative (Ministry of
Economy & Commerce). The result of the draw is final
6. All above transactions shall be governed by and construed
in accordance with the Laws of the State of Qatar and will be
subject to Bank’s general account opening terms and conditions
available on our website

الشروط واألحكام العامة
 يوما من30 سيتم إعالم الفائزين من قبل البنك التجاري مباشرة خالل
.1
ّ
 سيتم إيداع كافة الجوائز فقط في حسابات العمالء.تاريخ السحب
الجارية أو التوفير لدى البنك التجاري ويحتفظ البنك بالحق في
استخدام اسم الفائز وصورته في كافة اإلعالنات والحمالت الدعائية
 المستقبلية/الحالية
 في حال غادر أي من الفائزين البالد قبل انقضاء الفترة الكاملة لسداد.2
 سيستمر البنك بإيداع المبلغ في الحساب إذا احتفظ العميل،الجائزة
 لن يتحمل البنك أي تكاليف إضافية لتحويل األموال.بحسابه لدى البنك
 سيتم استثناء كافة موظفي البنك التجاري من السحب على الجوائز.3
 يتأهل كافة عمالء الخدمات المصرفية لألفراد للمشاركة في السحب.4
على الجائزة يستثنى عمالء الخدمات المصرفية للشركات من السحب
على الجوائز
، تتم كافة عمليات السحب على الجوائز بإشراف ممثلين عن البنك.5
 وتكون نتائج السحب نهائية.وبحضور ممثل عن وزارة االقتصاد والتجارة
 تخضع جميع المعامالت أعاله لقوانين دولة قطر وللشروط واألحكام.6
العامة الخاصة بفتح الحساب لدى البنك التجاري والمتوفرة على
الموقع اإللكتروني للبنك التجاري

