
 
وط  حساب الجاري ذو الجوائز " حساب الدهب " �ش

 
  -: یلي ما على أوافق أقر و SAIBالشركة المصرفیة العربیة الدولیة  بنك عن الصادرة المنظمة التعلیمات إطار في

 . اإلعالنیة المادة بشأن البنك بھ یبلغني بما االلتزام وكذا بالجائزة، فوزى حالة في البنك یحددھا التي والتواریخواألماكن  المواعید في وذلك وحساباتي اسمي واستخدام اإلعالم وسائل في الظھور .١
 . منى خطأ نتیجة تقع قد مسئولیة أي من البنك وإعفاء االستقبال أو الحال في ءشي بأي البنك على الرجوع عدم .٢
وطه الجوائز  وكذلك ن�عتغي�ي ق�م الجوائز أو  )حساب الجوائز( المنتج بھذا الخاصة والشروط األحكام بعض أو كل تعدیل أو إلغاء للبنك یحق .٣  لبنكاوفقا لمطلق تقدير  أو دور�ة السحب و�ش

ي بند  مع إخطاري بذلك وقت أي وفى
 . ٥طبقا لطرق اإلخطار الموضحة �ض

 . حساباتي باقي عن الحساب ھذا یستقل .٤
 بأي من الطرق التال�ة:  أو إخطاري بها أيهما أقرب عنھا اإلعالن تاریخ من یوم ستین خالل الجائزة الستالم حضوري عدم حالة في الجائزة إلغاء بحق البنك یحتفظ .٥

  . ي
 االتصال التل�فويض

  .رسائل نص�ة 
  .ي للبنك

ويض  الموقع اإلل��ت
 الجائزة إلغاء للبنك یحق إال وعنھا، األكثر من تاریخ اإلعالن  علي یوم ٦٠ مدة خالل وذلك الجائزة الستالم البنك مع بالتعامل رسمیا وتوكیلھ أحدھم اختیار الورثة علي یتعین وفاتي حالة في .٦

  . تكن لم كأن واعتبارھا
 . بحالتھا أقبلها و نقدیة بقیمة استبدالھا أو الجائزة، استبدال طلب لي یحق ال .٧
 من االستنزال  أو البنك لدى حساباتي من المستحقة لمبالغا خصمب البنك وأفوض)ظام و�جراءات هذا المنتج نوفقا ل( الجائزة على تستحق أخرى مبالغ وأیھ والرسوم الضرائب بسداد يماالتزأقر ب .٨

  .بھ تعتبر مصدقا علیھا و معترف بھا ةالخاص واإلشعاراتوأقر بأن دفاتر البنك و قیوده و حساباتھ  استالمھا قبل الجائزة قیمة
 .للجائزة استالمي بمجرد البنك مسئولیة وتنتفى نفقتي وعلى بمعرفتي لي الجائزة ملكیة بنقل الالزمة الرسمیة اإلجراءات كافة باتخاذ التزم .۹

 قرعة المنح لحسـاب أخر. وإعادة یعتبر إخالل بشروط منح الجائزة ویحق للبنك اإللغاء، في نفس العام ولنفس الجائزة حالة تكرار فوزي  في .۱۰
 و إعادة قرعة المنح لحسـاب أخر. استبعادينك ، یحق للب إجراءات قضائیة ...الخ) –(حجز  اشتراطات للتعامل علیھأو الحساب خامل أو حالة عدم وجود بیانات محدثة لي  في .۱۱
 .لضمان تنفیذ سیاسة السحب العادل للعمالء  )۳۰/۸/۲۰۲۰آخر سحب بتاریخ ( یوم من تاریخ أخر سحب ۹۰سحب الجوائز یبدأ بعد  .۱۲
 .أو أكثر من حساب فرعي لھذا المنتج لنفس العمیل ر من حساب لنفس العمیلثفتح أكال یسمح ب .۱۳
 .توكیل الغیر في استالم الجائزة ال یجوز تفویض أو .۱٤
 یتم فتح الحساب للمصریین فقط (دون القصر). .۱٥
 .ال یجوز االقتراض بضمان ھذا الحساب (بضمان رھن أرصدة بالحساب) .۱٦
لعمالء حســـاب الجوائز ، ووفقاً لتلك الشروط ربع سنویة و سنویة ائز وتمنح ج التي، و  SAIBالشركة المصرفیة العربیة الدولیة  بنكعلى شروط الجوائز المعلن عنھـا من  اطلعتقد  إنني أقر .۱۷

 للشروط األتیة: باإلضافةأوافق على الشروط المذكورة  إنني اقر
  -: االتي النحو علي بالحساباألدنى للمبالغ المودعة وكذا حدا أدني لمدة بقاء تلك المبالغ  الحفاظ على الحد .١٨

 لینمتصــــ یــــوم  ۹۰لمدة  ، فرصة) ٥۰فرصة و مضاعفتھا بحد أقصى  ۱تعادل ( جـــم ٧٬٠٠٠ كل جنیھات ذھب ۳ جائزة الـى علال��ــع سنوي  السحـــــب لدخول . 
 لینمتصــــ یــــوم ۱۸۰ لمدة ، )فرصة ٥۰فرصة و مضاعفتھا بحد أقصى  ۱تعادل ( جـــم ١٥٬٠٠٠السیارة جائزة  علىسنوي ال السحـــــب لدخول . 

 :من قبل البنك وھيال یحق لي الحصول على أكثر من جائزة من نفس النوع خالل المدد المحددة  .أ
  " سحب للمنتج لإجراء أو" : لمدة سنة متتالیة من تاریخ السیارةأو  /جنیھات الذھب و ۳بالنسبة للجائزة العینیة. 

 ولیس لي أقارب حتى الدرجة الرابعة تعمل بالبنك. الشركة المصرفیة العربیة الدولیةأقر بأني ال أعمل ببنك  .۱۹
 

 . الجائزة قبول عن منى تنازال ھذا ویعد قیمتھا أو بالجائزة المطالبة لي یجوز وال لھ، یتراءى كیفما فیھا والتصرف الجائزة سحب للبنك یحق سبق مما كل أو من بأي التزامي عدم حالة وفى
 
 


