
Campaign Terms & Conditions
Customer must open a new Fixed Deposit account with the 
specified minimum as per prize category (QAR 100,000 and 
above capped at QAR 4,999,999 per deposit – Yacht Trip) 

 
QAR amount 6 months 1 year 2 years 3 years

< 1 Mn 2.75% p.a. 3.15% p.a. 3.50% p.a. 3.60% p.a.

1 – 10 Mn 2.75% p.a. 3.25% p.a. 3.60% p.a. 3.75% p.a.

General Terms & Conditions

1. Commercial Bank will immediately contact the winners within 
5 working days from the draw date and provide the prizes 
(voucher). 

2. Winners for the yacht trip will receive vouchers with all the 
details on how to book their trip directly with the provider. The 
date of the trip will commence from the 18th December 2017  
and within a period of 6 months from the aforementioned date. 

3. Yacht companies Terms and conditions apply

4. Prize Draw date: 05 December 2017

5. The prize cannot be exchanged for cash and is limited to 1 prize 
per customer

6. Bank reserves the right to use winners name and photographs 
in all current/future promotional, advertising campaigns and/or 
marketing material.

7. All Commercial Bank Staff will be excluded from the prize draws

8. All coupons will be electronically assigned

9. All prizes are available to all eligible individual customers of 
the Bank participating in the campaign. This campaign is not 
applicable for corporate entities

10. 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

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 الخاصة بالحملة
يجب على العميل فتح حســاب وديعة ألجل  جديد بحد أدنى  100,000 

ريال قطري ومضاعفاتها حتى 4,999,999 ريال قطري لجائزة رحلة 
اليخت(

3 سنوات سنتان سنة 6 أشهر المبلغ بالريال القطري

3.60% سنويا 3.50% سنويا 3.15% سنويا 2.75% سنويا  أقل من 1 مليون

3.75% سنويا 3.60% سنويا 3.25% سنويا 2.75% سنويا من 1 إلى 10 مليون

الشروط واألحكام العامة:

1. ســيقوم البنك التجاري باالتصال بالفائزين خالل خمسة أيام عمل 
الجوائز. قسائم  لتسليمهم  السحب  تاريخ  من 

2. ســيتم تزويد العميل الفائز بجائزة )رحلة على متن يخت( بقسيمة 
الرحلة لدى شركة  التفاصيل حول كيفية حجز  تتضمن كافة 

اليخوت مباشــرة. يمكن للفائز حجز الرحلة ضمن فترة زمنية تبدأ 
بتاريخ 18 ديسمبر 2017 وحتى ستة أشهر من هذا التاريخ.

3. تطبق الشروط واألحكام الخاصة بشركة اليخوت

5 ديسمبر 2017 4. تاريخ السحب على الجوائز 

5. ال يمكن اســتبدال الجوائز ببدل نقدي وال يمكن الفوز بأكثر من 
جائزة واحدة 

6. يحتفظ البنك التجاري بالحق في اســتخدام أسماء وصور الفائزين 
و/أو في  والمستقبلية  الحالية  الترويجية  في كافة حمالته 

التسويقية وأنشطته  مراسالته 

7. ال يحق لموظفي البنك التجاري المشاركة في هذه الحملة

8. يتم منح العميل فرص دخول السحب إلكترونيا

9. يتأهل لدخول الســحب كافة العمالء األفراد الذين تنطبق عليهم 
المصرفية  الخدمات  البنك من  المشاركة وال يحق لعمالء  معايير 

بالمشاركة للشركات 

10. يتم إجراء السحب بحضور ممثلين عن البنك التجاري وعن 
)وزارة  الجهة الحكومية المسؤولة عن اإلشراف على السحب 

نهائية السحب  نتائج  وتكون  والتجارة(  االقتصاد 

تخضع كافة المعامالت أعاله وُتفّســر وفقًا للقوانين المعمول بها 
في دولة قطر وللشروط واألحكام العامة الخاصة بفتح حسابات 

اإللكتروني والمتوفرة على موقعنا  التجاري  البنك  لدى  مصرفية 


