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Confidence
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 License number 2362/2023

Campaign start from April 5th, 2023 until
July 31st, 2023.

Salary must be transferred to Commercial 
Bank or new Personal Loan applied within the 
campaign period .

All winners accept that Commercial Bank has 
the media rights on any announcements 
required.

Cash prize is based on the first salary amount 
credited to the Commercial Bank account or 
the approved monthly repayment amount of 
the personal loan.

Commercial Bank has the right to terminate 
winnings/eligibility for the draw in case of 
any fraud, breach of banking policies by 
customer.

An electronic coupon will be assigned to each 
customer meeting the criteria and it will be 
for all electronic draws. 

Customer can only win once during the 
campaign.

It is not permissible to combine the salary 
transfer award with the personal loan.

The winners will be selected through a lucky 
draw (attended by MoCI representative) as 
per below:

Draw Dates: 

1st Draw: June 15th, 2023. 

Period Coverage: from April 5th, 2023
until May 31st, 2023.

For new salary accounts opened and new 
personal loans applied within the period and 
50% funds kept until June 1st, 2023.

2nd Draw: August 15th, 2023.

Period Coverage: from June 1st, 2023
until July 31st, 2023.

For new salary accounts opened and new 
personal loans applied within the period and 
50% funds kept until August 1st, 2023.

Winners will be contacted by Commercial 
Bank and will announce the winners after 
each lucky draw.

Commercial Bank sta� are not eligible to 
enter the Lucky Draw.

All Commercial Bank general terms and 
conditions apply.

تسري صالحية هذا العرض من 5 أبريل 2023 وحتى
31 يوليو 2023.

يجب تحويل الراتب إلى البنك التجاري أو تقديم طلبات 
القروض الشخصية الجديدة خالل فترة العرض.

يوافق جميع الفائزين على أن للبنك التجاري حقوق 
إعالمية بخصوص أي إعالنات مطلوبة.

تمنح الجائزة النقدية على أساس مبلغ الراتب األول 
المودع في حساب البنك التجاري أو قيمة سداد القسط 

الشهري المعتمدة للقرض الشخصي.

يحق للبنك التجاري سحب أو عدم تسليم الجائزة / إنهاء 
األهلية لدخول لسحب في حالة ارتكاب العميل ألي 

احتيال أو انتهاك للسياسات المصرفية.

سيتم تخصيص لكل عميل يستوفي المعايير، قسيمة 
إلكترونية للدخول في جميع السحوبات اإللكترونية.

يمكن أن يربح العمالء مرة واحدة فقط خالل الحملة.

ال يجوز الجمع بين جائزة  تحويل الراتب و القرض 
الشخصي.

سيتم إختيار الفائزين من خالل سحب إلكتروني (بحضور 
مندوب وزارة التجارة والصناعة) وكالتالي:

تواريخ السحب:

السحب األول: 15 يونيو 2023.

الفترة تشمل: من 5 أبريل وحتى 31 مايو 2023.

للحسابات الجديدة لتحويل الرواتب والقروض الشخصية 
التي تم تقديمها خالل الفترة واالحتفاظ بنسبة %50 

من قيمة الراتب وحتى 1 يونيو 2023.

السحب الثاني: 15 أغسطس 2023.

الفترة تشمل:  من 1 يونيو وحتى 31 يوليو 2023.

للحسابات الجديدة لتحويل الرواتب والقروض 
الشخصية التي تم تقديمها خالل الفترة

واالحتفاظ بنسبة 50% من قيمة الراتب وحتى
1 أغسطس 2023.

سيتصل البنك بالفائزين إلعالمهم وسيتم اإلعالن عن 
الفائزين بعد إجراء كل سحب.

ال يسمح لموظفي البنك التجاري بدخول السحب.

تطبق جميع الشروط واألحكام العامة للبنك التجاري.

cbq.qa

الشروط واألحكام Terms and Conditions
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ضاعف ما تملكه
قم بتحويل راتبك إلى البنك التجاري واحصل على فرصتك لتكون واحًدا من 8 فائزين،

للفوز إّما بقيمة راتبك أو القسط الشهري لقرضك الشخصي مدفوعة لمدة 12 شهر.

We’re seeing double
Transfer your salary to Commercial Bank and get the chance to be 1 of 8 winners,

 12 months. to win either your salary or  your personal loan repayment for


