حساب كنز
Kanz Account

What is the Kanz Account?

The Kanz Account is a non-interest-bearing draw account giving customers the opportunity to
enter draws to win valuable cash prizes year-round.

What are the prizes for the Kanz Account?
The Kanz Account has 5 types of draws:

Draw Type

Draw Prize Amount

Annual Draw

KD 1,500,000

Semi-Annual Draw

KD 350,000

Quarterly Draw

KD 25,000

Monthly Draw

KD 1,000

Branch Specific Draw

KD 5,000

What is the branch draw?

The branch draw is a draw dedicated to each Burgan Bank branch where every year one customer
from each branch will win KD 5,000.

Who can open the Kanz Account?

Kuwait nationals and non-Kuwaiti residents are eligible to open the Kanz Account.

Are Yawmi Account customers included in the Kanz Account draws?

All existing Yawmi Account customers will be included in the Kanz Account draws, if eligibility
rules are met.

What is the minimum opening balance of the Kanz Account?
A minimum of KD 200 is required to open the Kanz Account.

What is the coupon value?

KD 25 is the coupon value in the Kanz Account draw.

How are Kanz Account draws conducted?

The Kanz Account draws are conducted electronically under the supervision of a representative
of the Ministry of Commerce. The system randomly selects the winner based on the number of
coupons each account holder has.

Is the Kanz Account draw system manual or automated?

The Kanz Account draw system runs fully automated and is monitored under a certain set of
criteria and conditions that is reviewed by an external auditor.

How can I deposit money into the Kanz Account?

You can deposit money into your Kanz Account by visiting any of our branches or for a better and
more convenient deposit process, you can use Burgan Bank’s Online or Mobile Banking services.

Can the Kanz Account be opened in a foreign currency?
Yes, the Kanz Account can be opened in GBP, USD and Euro.

Can I transfer my salary or allowance to the Kanz Account?
No, salary or allowance transfers are not allowed for the Kanz Account.

How does Burgan Bank announce the Kanz Account winners?

Burgan Bank announces its winners through its official website, social media platforms and in
press releases.

How will the winners receive the prize?

The prize amount will be credited to the winner’s account within the following week.

ما هو حساب كنز؟
. يتيح لعمالء بنك برقان الفرصة لربح جوائز قيمة على مدار السنة،حساب كنز هو حساب سحوبات بدون فائدة
ما هي جوائز سحب حساب كنز؟
:هناك خمسة سحوبات لحساب كنز

جائزة السحب

السحب

ك. د1,500,000

السحب السنوي

ك. د350,000

السحب النصف سنوي

ك. د25,000

السحب الربع سنوي

ك. د1,000

السحب الشهري

ك. د5,000

سحب الفروع

ما هو سحب األفرع؟
ك سنويًا. د5,000  حيث ان عميل واحد سيحصل على فرصة لربح،هو سحب خاص لكل فرع من فروع بنك برقان
.من كل فرع
من يحق له فتح حساب كنز؟
.الكويتيون والمقيمون يحق لهم فتح حساب كنز
هل عمالء حساب يومي مشمولين في سحوبات حساب كنز؟
. إذا تم استيفاء الشروط،جميع عمالء حساب يومي الحاليون مشمولون في سحب حساب كنز
ما هو الحد األدنى لفتح حساب كنز؟
.ك. د200 الحد األدنى لفتح حساب كنز هو
ما هي قيمة كل كوبون في سحوبات حساب كنز؟
.ك تمنحك فرصة واحدة لدخول السحب. د25 كل
كيف يتم إجراء سحوبات حساب كنز؟
تتم إجراء سحوبات حساب كنز تحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة ويتم اختيار الفائز إلكترونيًا وبصورة
.عشوائية مبنية على عدد الكوبونات
 هل هي آلية أم يدوية؟،ما هي الطريقة المتبعة إلجراء سحوبات حساب كنز في اختيار الفائزين
. ويتم مراقبته من قبل مدقق خارجي وفقا لمعايير خاصة،يعمل نظام سحوبات حساب كنز آليًا بالكامل
كيف يمكنني إيداع األموال في حساب كنز؟
.يمكنك إيداع األموال في حساب كنز من خالل زيارة أي من فروعنا أو من خالل الخدمات اإللكترونية
هل يمكنني فتح الحساب بعملة أجنبية؟
.)GBP, USD, EURO( نعم يمكنك فتح الحساب بالعمالت األجنبية
هل ُيسمح بتحويل الراتب إلى حساب كنز؟
.ال يسمح بتحويل الراتب إلى حساب كنز
كيف يتم إعالن أسماء الفائزين في السحب؟
 وحساب البنك على وسائل التواصل االجتماعي،يتم إعالن أسماء الفائزين من خالل موقع بنك برقان الرسمي
.وكذلك في الصحف
كيف سيحصل الفائزون على الجائزة؟
.سيتم إضافة مبلغ الجائزة إلى حساب الفائز خالل األسبوع التالي إلعالن أسماء الفائزين

What are the eligibility rules for the annual draw?

ما هي الشروط للتأهل للسحب السنوي؟
.ك لمدة شهر قبل تاريخ السحب. د200 يجب أن ال يقل الرصيد عن

What are the eligibility rules for the semi-annual draw?

ما هي الشروط للتأهل للسحب النصف سنوي؟
.ك لمدة شهر قبل تاريخ السحب. د200 يجب أن ال يقل الرصيد عن

A minimum of KD 200 needs to be maintained in the account for 1 month prior to the draw date.
A minimum of KD 200 needs to be maintained in the account for 1 month prior to the draw date.

What are the eligibility rules for the quarterly draw?

ما هي الشروط للتأهل للسحب الربع سنوي؟
.ك لمدة شهر قبل تاريخ السحب. د5,000 يجب أن ال يقل الرصيد عن

What are the eligibility rules for the monthly draw?

الشروط للتأهل للسحب الشهري؟
.ك لمدة اسبوع قبل تاريخ السحب. د200 يجب أن ال يقل الرصيد عن

A minimum of KD 5,000 needs to be maintained in the account for 1 month prior to the draw date.
A minimum of KD 200 needs to be maintained in the account for 7 days prior to the draw date.

What are the eligibility rules for the branch draw?

A minimum of KD 200 needs to be maintained in the account for 1 month prior to the draw date.

Does the Kanz Account turn dormant if inactive?

The Kanz Account will turn dormant if no transactions are made within 36 months. The dormant
account will still be eligible to enter the draw and there will be no dormancy fees deducted.

When do the Kanz Account draws take place?
Draw Type

Draw Dates

Annual Draw
Semi-Annual Draw
Quarterly Draw

12/01/2023
07/07/2023
07/04/2022
07/07/2022
06/10/2022
12/01/2023
07/04/2022
05/05/2022
02/06/2022
07/07/2022
04/08/2022
01/09/2022
06/10/2022
03/11/2022
01/12/2022
07/07/2022
12/01/2023

Monthly Draw

Branch Specific Draw

الشروط للتأهل لسحب األفرع؟
.ك لمدة شهر قبل تاريخ السحب. د200 يجب أن ال يقل الرصيد عن
هل يمكن أن يصبح حساب كنز راكدا في حال عدم إجراء أي عمليات عليه؟
 لكن لن يتم استبعاد الحساب. شهرًا36 سيتحول حساب كنز إلى حساب راكد إذا لم تتم أية عمليات عليه لمدة
.الراكد من السحب ولن يتم خصم أية رسوم على ذلك
متى يتم إجراء سحوبات حساب كنز؟

تاريخ السحب
2023/01/12
2023/07/07
2022/04/07
2022/07/07
2022/10/06
2023/01/12
2022/04/07
2022/05/05
2022/06/02
2022/07/07
2022/08/04
2022/09/01
2022/10/06
2022/11/03
2022/12/01
2022/07/07
2023/01/12

السحب
السحب السنوي
السحب النصف سنوي
السحب الربع سنوي

السحب الشهري

سحب الفروع

