
Terms and conditions for Young Elite 
Savers Club

• Any  new or existing customer who wishes  his child to be 
part of Commercial Bank Young Elite Savers Club shall open:

 1. A minor account to serve as the child’s spending account 
with only QAR 1,000 initial requirement;

2.   A Regular Saver account under the child’s name to 
serve as child’s savings account with only QAR 500 initial 
requirement and a standing order set-up of between QAR 
500 to QAR 50,000 monthly.

 (with an option to have the parent’s account as the debiting 
account or child’s minor account)

Note: Both accounts must remain active and funded to 
continue benefiting as a member

• I confirm that by signing this form, the minor will become 
part of the Commercial Bank Young Elite Savers Club. 

• I understand that the membership card can ONLY be used by 
the cardholder or parent and CANNOT be lent to   
any other person. 

• I understand that when availing any of the provided services 
and benefits, membership card MUST be presented  
 and the terms and conditions applied by the partner 
company must be taken in consideration.

• I understand that the Commercial Bank Young Elite Savers 
Club is based on a yearly membership and the offers           
may change through time.

• Partners have the right to request for identification 
Above terms and conditions shall apply in conjunction 
with all other applicable standard terms and conditions for 
deposits and accounts set in the Bank’s general terms and 
conditions.

الشروط واألحكام الخاصة بنادي النخبة 
للمدخرين الصغار

•  كّل عميل حالي أو جديد يرغب في انضمام أحد أطفاله إلى 
نادي النخبة للمدخرين الصغار ينبغي   أن يقوم بفتح:

1. حساب توفير قاصر يستخدمه الطفل كحساب لإلنفاق، وال 
يتجاوز المبلغ المبدئي 1،000 ريال قطري

2. حساب التوفير المنتظم باسم الطفل يكون حساب التوفير 
الخاص بالطفل، على أن يكون المبلغ المبدئي 500 ريال قطري، 

وأن يلتزم بإيداع مبلغ يتراوح بين 500 ريال قطري و50،000 ريال 
قطري شهريا.

)مع إمكانية التحويل من حساب ولي األمر أو من حساب 
القاصر(

مالحظة: يجب أن يبقى الحسابان نشيطين وممّولين ليستمّر 
الطفل في التمّتع بمزايا العضوية.

• أقّر بأنني بتوقيعي هذه االستمارة سيصبح القاصر عضوا في 
نادي النخبة للمدخرين الصغار.

• أتفّهم أن بطاقة العضوية ال يمكن أن يستخدمها إال صاحب 
البطاقة أو ولي أمره فقط، وال يجوز إعطاؤها لشخص آخر. 

 

•  فّهم أنه ينبغي إبراز بطاقة العضوية عند التمّتع بخدمات 
النادي ومزاياه، كما تطبّق الشروط واألحكام    

الخاصة بالشريك.

• أتفّهم أن عضوية نادي النخبة للمدخرين الصغار هي عضوية 
سنوية، وأن العروض قد تتغّير مع مرور الوقت.

• يحّق لشركاء البنك مطالبة األعضاء بالتعريف بأنفسهم.
تطّبق الشروط واألحكام الواردة أعاله إلى جانب جميع 

الشروط واألحكام المعمول بها عادة في مجال الودائع 
والحسابات والتي وردت في الشروط واألحكام العامة 

الخاصة بالبنك.


