“األحكام والشروط الخاصة بحساب ”كنز
Terms & Conditions for “Kanz” Account

The following terms and conditions shall apply to Kanz Account
(previously known as Yawmi Account):
1. A non-interest-bearing account with a minimum opening balance of KD 200/-.
2. Kanz Account can be held in Kuwaiti Dinars or in major foreign currencies limited to
(USD, Euro or GBP).
3. Kanz Account holds five types of draws: annual, bi-annual, quarterly, branch based
and monthly.
4. Each KD 25/- is equal to one coupon in the draws.
5. Without prejudice to the terms and conditions hereof, the eligibility rules for Kanz
Account draws are:
• The annual draw will be held once a year where one winner will receive a cash
prize of KD 1,500,000. The minimum balance to enter the draw is KD 200 and
must be maintained in the Kanz Account for a period not less than one month
prior to the draw date.
• The bi-annual draw will be held once a year where one winner will receive a cash
prize of KD 350,000. The minimum balance to enter the draw is KD 200 and must
be maintained in the Kanz Account for a period not less than one month prior to
the draw date.
• The quarterly draw will be held four times a year where one winner will receive a
cash prize of KD 25,000. The minimum balance to enter the draw is KD 5,000 and
must be maintained in the Kanz Account for a period not less than one month
prior to the draw date.
• The monthly draw will be held twelve times a year, where twenty winners, per
month, will receive a cash prize of KD 1,000. The minimum balance to enter the
draw is KD 200 and must be maintained in the Kanz Account for a period not less
than one week prior to the draw date.
• The branch draw will be held two times a year, where one winner per branch will
receive a cash prize of KD 5,000. The minimum balance to enter the draw is
KD 200 and must be maintained in the Kanz Account for a period not less than
one month prior to the draw date.
6. Accounts that do not have the above specifications, based on the bank`s sole
discretion, will not be eligible to enter the draw.
7. Draws will be conducted on Thursday. If any given Thursday falls on a holiday, it shall
be moved to another date as determined by the bank based on its sole discretion.
8. A minimum balance charge of KD 2/- shall be collected for any month in which the
balance goes below KD 200/-.
9. The Kanz Account must be opened until the date of the draw. Closed accounts, at
any time prior to the draw, will be excluded from the draw on the day of the draw.
10. Withdrawal from the Kanz Account can be performed using any withdrawal means
provided by the bank.
11. Salary transfer or standing instructions cannot be performed through the Kanz
Account.
12. The Kanz Account will be blocked or closed based on the bank’s sole discretion if
the account balance remains zero for three consecutive months without informing
the customer.
13. As on the draw date, relatives of Burgan Bank employees up to the second degree
are not allowed to participate in the draw. Any winner who is proved to be a relative
of an employee shall forfeit the prize which shall be cancelled or shall be transferred
to the substitute winner of the draw based on Burgan Bank’s sole discretion. If the
prize is already collected by such winner, the prize shall be returned immediately
to the bank. The same applies in case a relative (up to the second degree) of a
customer becomes an employee of the bank after opening the account before the
draw date.
14. The Kanz Account will turn dormant if no transactions are made for more than 36
months. The dormant account will still be eligible to enter the draw and there will
be no dormancy fees deducted.
15. The bank reserves the right to amend or cancel the terms and conditions of this
account at any time without the need to obtain the customer’s prior approval on
the same. Such amendment or cancellation shall be valid only after the customer is
notified. Such notification may be made by any means available to the bank
including telephone, SMS, email, newspaper, bank’s website or any other means the
bank may deem fit.
16. The bank reserves the right to publish the names of the customers and their photos
who won the prize of any draw, in any media and/or advertisement as determined
by the bank and shall have the right to also use this publication for purposes of
promoting and marketing its services and products.
17. In addition to the terms and conditions stated herein, the Kanz Account shall
be governed by all the terms and conditions applicable on the bank’s services and
accounts.

:)تطبق الشروط واألحكام المبينة أدناه على حساب كنز (حساب يومي سابقًا
.ك. د200 /-  حساب بدون فوائد ويكون الحد األدنى للرصيد الدائن الالزم لفتحه هو.1
-  على سبيل الحصر-  أو العمالت الرئيسية، يمكن االحتفاظ بالحساب بعملة الدينار الكويتي.2
.) اليورو أو الجنيه االسترليني،(الدوالر األميركي
، ربع سنوي، نصف سنوي، سحب سنوي: يشتمل حساب كنز على خمس أنواع من السحوبات.3
.شهري وسحب األفرع
.ك تمنح فرصة للدخول في السحوبات. د25/-  كل.4
: شروط التأهل لسحوبات حساب كنز.5
• سيتم إجراء السحب السنوي مرة واحدة في السنة حيث يحصل فائز واحد على جائزة نقدية
.ك. د200  الحد األدنى للرصيد المطلوب للدخول في السحب هو.ك. د1,500,000 بمبلغ
.ويجب االحتفاظ به في الحساب لمدة ال تقل عن شهر واحد قبل تاريخ السحب
• سيتم إجراء السحب نصف السنوي مرة واحدة في السنة حيث يحصل فائز واحد على جائزة
.ك. د200  الحد األدنى للرصيد المطلوب للدخول في السحب هو.ك. د350,000 نقدية بمبلغ
.ويجب االحتفاظ به في الحساب لمدة ال تقل عن شهر قبل تاريخ السحب
• سيتم إجراء السحب ربع السنوي أربع مرات في السنة حيث يحصل فائز واحد على جائزة نقدية
 ويجب.ك. د5,000  الحد األدنى للرصيد المطلوب للدخول في السحب هو.ك. د25,000 بمبلغ
.االحتفاظ به في الحساب لمدة ال تقل عن شهر قبل تاريخ السحب
 عشرون فائزًا على جائزة، مرة في السنة حيث يحصل شهريًا12 • سيتم إجراء السحب الشهري
 ويجب.ك. د200  الحد األدنى للرصيد المطلوب للدخول في السحب هو.ك. د1,000 نقدية تبلغ
.االحتفاظ به في الحساب لمدة ال تقل عن أسبوع قبل تاريخ السحب
• سيتم إجراء سحب الفرع مرتين في السنة حيث يحصل فائز واحد لكل فرع على جائزة نقدية
 كويتي.ك. د200  الحد األدنى للرصيد المطلوب للدخول في السحب هو.ك. د5,000 بمبلغ
.ويجب االحتفاظ به في الحساب لمدة ال تقل عن شهر قبل تاريخ السحب
. ال يدخل الحساب السحوبات إذا لم يكن متوافقًا مع الشروط الواردة أعاله.6
 تجري عمليات السحب على الحسابات المؤهلة للدخول في السحب في يوم الخميس أو أي يوم.7
 وإذا صادف اليوم المحدد للسحب إجازة أو عطلة رسمية يقوم البنك بتحديد،آخر يحدده البنك
.يوم آخر للسحب
ك عن الشهر الذي ينخفض خالله الرصيد. د2/-  يتم استقطاع عمولة الحد األدنى للرصيد بواقع.8
.ك. د200/- الدائن بالحساب عن مبلغ
 يلزم العميل أن يظل حسابه مفتوحًا حتى تاريخ السحب وسوف يتم استبعاد الحسابات المغلقة.9
.بتاريخ السحب
. يجوز السحب من الحساب بكافة وسائل السحب المتوفرة لدى البنك.10
. لن يكون هناك تحويل راتب أو تعليمات مستديمة على الحساب.11
 دون حاجة إلخطار العميل-  للبنك الحق في تجميد الحساب أو إغالقه وفقًا لما يراه البنك مالئمًا.12
. إذا ظل برصيد (صفر) لمدة ثالثة أشهر متتالية- بالغلق
 يحظر على أي شخص تربطه صلة قرابة حتى الدرجة الثانية بأي من موظفي البنك كما في تاريخ.13
 وفي حال اشتراكه بالسحب يعتبر فوزه بالجائزة كأن لم،السحب االشتراك في عملية السحب
 وإذا كان قد تسلم الجائزة،يكن وتلغى الجائزة أو تؤول إلى الشخص الذي يليه في السحب
 حتى لو كان تعيين أحد أقارب، وتسري األحكام السابقة،يتعين عليه إعادة المبلغ فورًا إلى البنك
 حتى الدرجة الثانية – بالبنك بعد قيام العميل بفتح الحساب لدى البنك وقبل إجراء- العميل
.عملية السحب
 هذا ولن يتم. شهرًا36  سيتحول حساب كنز إلى راكد إذا لم تتم أي عمليات على الحساب لمدة.14
.استبعاد الحساب الراكد من السحب ولن يتم خصم أي رسوم على ذلك
 من دون الحاجة إلى، يحتفظ البنك بحق تعديل شروط هذا الحساب أو إلغائها في أي وقت.15
 ولن يكون هذا التعديل أو اإللغاء ساريًا إال بعد.الحصول على الموافقة المسبقة من العميل
 ويكون إخطار العميل بأي وسيلة متاحة للبنك كالهاتف،إخطار العميل بذلك التعديل أو اإللغاء
أو الرسائل القصيرة أو البريد اإللكتروني أو النشر بالصحف أو موقع البنك على اإلنترنت أو بأي
.وسيلة يراها البنك مالئمة
 يحتفظ البنك بحقه في نشر أسماء العمالء الفائزين في أي وسيلة إعالمية أو اإلعالن عنها على.16
 ويكون له الحق في استخدام كافة البيانات، وفقًا لتقدير البنك المطلق،النحو الذي يحدده البنك
الشخصية الخاصة بالعمالء المتوفرة لديه بما فيها الصور واألسماء ألغراض الترويج والتسويق
.لمنتجاته وخدماته
 باإلضافة الى ما تضمنه هذا المستند من الشروط وأحكام يخضع الحساب المبين أعاله لسائر.17
الشروط واألحكام المطبقة على الخدمات والحسابات التي يتم فتحها لدى لبنك

Customer Name:
:اسم العميل
Account No:
:رقم الحساب
Date:
:التاريخ
Customer Signature:
:توقيع العميل
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